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MLNULE
BRUTTO KOREKCE

l' DloUhodobý nehmohý ňajét.k

r Nelrmďné Výs edky Vřlumu a výoF

5 Drcbnýd ouhodobý nehfoiný marélek

6 osb{ni dlouhodobý nehmolny maretell

7 Nédokmčmy dlouhodobý néhndny nard,k

id ouhodÓÚého iéhm maj€ll ]

q PĎ+ýNb 5Óh! m d hodob! rehmdi/ md dď
ro oLÓUhodÓbJ'e noLn] mar.ď Úién' l prcder

ll' DloUhodobý hmotný majét.k

4 sámÓslahéhn]oimovtéVěc ásďboryh'ioimoýilýchýé.

5 P!sttelské cslky lRá ých pomsiů

6 Drcbnyl'loul]odÓbý hmďny majeak

7 os1a!]i d o!hodobý lrmolný ňa]eiek

3 Ngdďď].ený d ourrodobý hňd rý najetk

9 Uspoiada.j úóellé.h'zhodno6r

rd P;skýNIé záblry na droúrodobý hmdný marďsl

1r D hÓdobý hnrchý ňáreck Úóenykprc']9

lll' Dlouhodobý fi nančni ňaJ.tdk

1.MaJétkoVéúčasl VBobá.hsrouhodu]icnrV'veň

2 Majelkové úÉŠ1 V osobách s podslal[ýn Llvem

3 o uhové.enné pap]ry dĚné dc sp a'nosl

' 
TeÍm noÉíé ýkady dlouhodobé

6' o9aí]i d 01hodobylnanaíi ňa]elek

7 Poizovarýdouhodobýliiatrči]majetk

3 Poskltíuté zálohý ia dLoLhodobýrňenčni na]elek

lV' olouhodobó pohlédávky

r Posbtnúé náVÍálnéliančn Výp

2 D olhodobé pÓh]edaVkyz postoupénýcll úVěrir

3_ob,fun"bé p,]"kt1Ň1é zá ohy

D ou]rodobé poh édáVky z n]aeni

bDoUhodobepo+'1nukŽalohynáÍan.Í€Íy

7. zpíÓsliĚdkÓvá|j d oUbodobich lÍaNÉru

,;^*d .,.;n

4 Nedo[on.enjV'Éba



5 Poobvaryvlasl^iýýoby

,1P.-,úž

ll' xlasodobppohl.dávry

7 j{rálkodobé poh edáVky : pÓsloupených úvěÍů

3 PohledáVly: přéŤozdéLovaných daí

9 PÓhladá]ly za zamés nan.]

11 &ÉWli]pÓ]šié|!

r4 oídané'poplalky áiiná obdobná penéžtá pnéni

]6' Poh édávky zá osobamj mmoÝ

l3 Poh édáýky 2a VybÍaným misbjň]vád nsllÚ.en

32 ostalri králkÓdoba pohledávky

ll' hBl}odobý nn.nřni maFrek

r Ma]elkové Óeiné papryk obchodoýáni

aft rÍn]diaié ýklady kÍátkÓdobé

:mo'pEJn,rh.elu
ospla!n?.l].Él ]

3 PohLedávkýŽa eskÓnlÓVané cenné pápiíy

4 trullddÓbe po+'indé zá ohý

5 J né poh edáýky z h3vničiDnosl

6 PÓskyinUié náv€inéÍnáněn ýýp

l, l Ía+ÓdÓbe pÓh éd3Jly z rui_Áí]

24. PeV|é lermircýé opéÍá.é a opce

,í P"ll"dí(y. a*číh 
"ri

,6 Pď edáVliy z vydáíých d úop sů

27 KráIkodobé poskýnlIé zá ohý ná tÉňďery

2s zprcsiiedkÓVán] kÉlkodobý.h lÉnsfeÍi

t-1



BÉŽNÉ

,]
oBl

MlNULÉ

OBDOB

l' Jméníúóelnil.dnotkyaUpÍaÝujícipojožky

3 TaŇlery M pÓiÉen d ouhodobéhÓ maFtku

5 o.eňova. ÍczdL y pi plvÓtnn]použtiňebdy

7' opÍary piedcháŽe]ic.h účeh.lr obdob

r Výsedek hNpodař8n béŽného účehiro obdob

-:ryit"a"t r""poaaien re **" "'*i. ian
3 Vyďedek hospodaieni předcháze] c .lr úédlnich Óbdob

, Pirai; íáf,lná í*;i"ýpoňo" dl""L"d.b.

3 D ouhodobé záVazký : qdánýclr d|ulropsi]

4' DLouhodobé pňalé záohý

5 0loullodobé závazky z n'čeni

6. olouhodobé sménky k úhEdě

7 oslati ] d Lou hÓ dÓbé zavazly

3 D Ó!hodÓbé piL]aié zárohy í3 tá|sfeÍy

9_7p,*iř",]kM^i dloú"d.bý"h 1,á"ďefu

2 Eskoi1Óv&]é kÍáikodobé duh.pBy Gff ěňky]

3 (rálkodobé uáVauký r Vldanyclr d]uhop sů

r r'a r'euoaou ptr;ty

7 Krakodobé pi'Flé zá ohy

9 Piraléíáýra1'réÍnarón]Výpomoc kÍáikodobé

]1 J né zavazky vúa :á'něshan.uň

lgrc.tau';_ p"pl.tv uira ooo"urc penéžtá p nén]

]6 ZáVazkykosÓbám mimo VybE|éL{ádni n:lilu.é

ls Ž'..ty nab;"lm úíř"a"i", 
",'an 

m mt1".l.

20 ŽáVazkyl VybÍaným m s1n m ýádtr]m níllcim
27 XÍálkodobé závazky z íuó.di

23' PéV|é leÍň ]ové opelacé a opc3

30' záVazky z fi iaíónihÓ zaj]íÉnL

ad,

3] záVázly u Jpsarých nespLácenýclr cen Pap Íi á podilů

32 Králkodcbé pi'ralé zá ohy na 1Íá|sléry

zprÓ iédkÓVán kÍátkodobých iBnďedi



37 onnĎ krállio d ob é závazky

i,i
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ROZDiLY
stáV k 31 12 2015 Stav k 31.12.2014

124 644 70 231101,45
124 684.70 231 101.45

0,00 0,00
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