
Roa/AHA
ve zjednodušeném rozsahu
kedni 31,12.2a12

lč

22vg8269

Název a sídlo účetní iednotky

sru aneÁt aLAT Á otgštvlcg s.r.o.

Zatá Qlešnice 503
ZIaá Olešni*
46u7

{v celých tisících Kč)

AKTlVA

b

číslo
řádkU

c

BěáÉ účebtí ob,dobí Minulé úč. obdobi

a
Brutto

1

l$rekoe
2

i.látlo
3

l.|€tlo
4

Aú(TIVA CELKEM {A + B. + Q. + D.l.) 001 1 ag6 1 096 0

A" Pohledávky za upsaný ákladni kapitál aaz

B. Dlouhodobý majetek iB.l. + B.ll. + B.lll,) 003 395 39§ 0

B.l.

B. il,

B.lll.

Dlouhodobý nehmotný majetek 004 39§ 395 a

Dlouhdobý hmohý majetek 005

Dlouhodobý fi nančni majetek 006

,''
C.l.

c, ll.

c.lll.

c.lV

Oběžná aktiva tC.l. + C.ll. + C,lll. + C.lV.) 007 351 351 a

?Á*by 008 9 g 0

Dlouhodobé pohledávky 00s o o o

l§átkodobé pohledávky 0J0 ,69 169 0

Králkodobý fi nančni majetek 011 173 173

D. l. časové rozlišení 012 350 3§a a

Cvaařai PAslVA
b

čísto
řádku

stav v běžném účel. obobí
5

§tav v minulóm ůH. oHobí

6a

PAS|VACELKEM {A. + B. +c.l.) 013 , 096 a

A.

A.l.

A- ll.

A. lll.

A.lV.

AV.

Vlasťri kapitál (A.l. + A.ll. + A.lll. + A.lV, + A. V,} 014 7 a

Základní kapitát 015 2a0 a

lGpitálové íondy 016

Rezervní íond, nedělitelný fond a oslatrrí fondy ze zi§ku 017

Výsledek hospdaření minulých let 018

Vý§ledek hospodaření běarého učetního období /+ _/ 0ís -193 0

B.

B. l.

B.ll.

B. lll.

B. lV,

Cizizdro$e (B.l. + B.lt, + B-lll. + B.lV.) 020 t 089 0

Rezervy 021

DlouhodoM závazky 022

Králkodobé ávazky 023 1 089 0

Bankovní úvéry a výpomoci a24

c.l. časové rozlišení a25

Se§laveno dne: 25.3.2013
právní forma rič.etní jednotky: §poiečnosú s ručením amezeným
PředrnětpodnikániúčetnÍjednotky:výrob&abchodaslužbynauvedanévpřílaháchlaž
Podpisový áznam:

"§Ěffi§ffi,r:".

,1,')'.*r".,G."\3



víxnz a§ku n zrnÁwn druhové členění
ve zjednodušeném rozsahu
ke dni 31.12.2al2

(v celých tisících Kč}

lč

22798269

Název a sidlo ttčetní jadncÉky

sru nReÁr ztat Á otEšírrcg s.r.o.

ilaÉ aiašniee 5a3
zlatá olešnice
16817

Oóač6ní

a

TExT

b

číslo
řádku

c

skutečno§t v účďním období

běfuém
1

írúnulévn
2

Tržby za prodej zboží 0,t

A. Náklady vynaložené na prodanézbúí a2

+ Obďrodní maťže (|.- A.} 03

ll. Výkony u 7 o

B. Výkonová spořbba 05 164 0

+ Piidaná hodnota {l. - A. + tl.-B.) 06 -157 0

c. Osobni nákíady 07

D. Daně a poplať<y 08

E. Odpisy dlouhodobého nehnphého a hrrptného majetku 09

lll. íráiy z prodeje dlrruhodobého rnjeiku a maiedálů 1o

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a nrateriálu 11

G.
Změna stavu rez€.v a opravných položek v provozní

oblasti
12

lV. Ostatní provozní v,ýnosy
,l3

H. Ostahí provozní náklady 14

V. Převod provozních vti nosů 15

l- Přerrod provomích nákladů 16

Prov,ozní qýsledek hospodařenl (zohledněni položek (+). až V.) 17 -t57 o



-y

Ič: 22798269

etafuií

a

TEXT

b

číslo
řádku

c

§kutečno§ v účetním období

béfuém
1

núnulérn
2

M. TržQy z prodeje cenných papírů a podílů 18

J, Prodané cenné papíry a podíly 19

Vll. Výnosy z dlouhodoMho finanfuího majétku (součetVll.í, až Vl1.3.) zo
Vlll. Vlinosy z krátkodobóho fnančního majetku 21

K Náklady z finanárího maje*u 22
lx, Výnosy z přeceněrrí cennýcťl papírú a deriváhi zs

L, Náklady z pfucenění cerrných papírů a derivábi 24
M. Zrněna stavrr rezsív a opravnýdr položek ve íinanční obtasti 25

x. Výneové úroky 26
N- Nákl8dové ůr§ky 27

Xí. Ostatní finanční výnosy 2B
o. Ostatní fi nanční náklady 29 9 0

Xll. převod íinančnich inýnosů 30
P. pfuvod íinančníď, nákladů 3,|

Finanční vrýsledek hospodaňení {zohlednění položek Vl. až P.) 32 -9 0
a Daň z přrjmú za běžlou činno§ 33

Vý§ledek hospodaření za běžnou eannóst
{píovomí vý§ledek hGElr4řsfií + |ínarÉd výrtsd§k hffigodaření - o,i u -166 o

Xlll. Mimcřádné vrýnosy 35

R. Mimořádné náklady 36 27 o
s. Daň z příjmů z mimořádné ěnno§ti 5l

MimoŘdný výsledek hospodaňeni (Xlll. - R. - S.) 38 -27 0
T. Pfuvod podílu na výsledku hospodaření §polďníkům (+/_) 39

Výgtgdglt hospodaření za účetní období (+/-)
(výBledek hos@aiení ua bežlou dlnno§t ' *i*oraaniri.t"oek ho§podabní - T) 40 -193 0
Výsledek hospodaření před zdaněním
(prcreflí yýsbdek lD3podafulí + finančni výshdek ho§podařffií + mimořadné Výno6y _ R.i 41 -193 0

§estaveno dne: 253.2a1 3
Právní forma účetní jednoí<,y:

Předmět podnikání účetní jednoť<y:

Podpisový záznam;
výraba, obcáod a služby neuvedené v přílahách ,l až

ll
tl
Fl

tl
tl

il

il

"-^#ff$.Hi;;"

f!n*, {}u,L*



pňíroal x no&rí účgnrí guí\rĚRcg
ve zkráceném rozsahu

v

Název účetni jednotky:
S7d7o:
ZákLadni jněni spo7ečnosti:
tčo:
DIČ:
Přednět podnikáni:

sKI AREÁL ZLATÁ oLEŠNICE s r.o.
468 47 latá Olešnic 503
200 000 Kč
221 98 269
C7,22798269
-výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách I až 3 živnostenského
zákona

Skl Aíoál Zlatá Olešnlce, s.r.Q.
Zlatá Olešnice 503

46847 ok Jablonecn. N.
Éo:zezgg26g DÉ:c2798289

Čr. III Informace o použitých účetnich metodách

2.1. Způsob ocenění
a) společnost nemá zásoby zboži
b) hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní Činností spoleČnost

neeviduje,
c) cenné papíry a rnajetkové účasti spo}ečnost nemá,

2.2. ttaletek oceněný reprodukční cenou společnost nevlastní.
2.a. spóreěnost zahájila svou činnost v roce 2012 a změny vé způsobu

irčtování a oceňování společnost neprovádělá,
2.5. Společnost nemá v xoce 2012 opravné položky,
2.6. společnost nemá v roce 2OL2 majetek, který by odepisovala_
2.7. Sporečnost neprovád1 platby v zahraniční měně,

Čr. Tv. Doplňující informace

3.1. ttnotný a nehmotný majetek
f) spoiečnost neviastňí majetek, který by byl zatižen zástavním právem

ani věcn;ým břemenem.
3.2. Pohledávky

a) společnost nemá pohledávky po lhůtě splatnosti,
3.4. Závazky

a) společnost nemá závazky po lhůtě splatnosti,
c) společnost nevlastní závazky kryté podle zástavního práva,
d) společnost nemá žádné )Lné závazky, které nejsou uvedeny v rozvaze.

Evidcnca bankovníďr úětů:

1) česká spořitelna, pobočka Tanvald - č.ú. 3165825389/0800

23,3.20t3

al.z__ )
Mgr. Jana Ducháčková

Jednatel společnosti

v

1ÁA


