
PÍíloha k DPP$

=_tI{r9

Jectn*tka: .íT POT$S

Form;r : s.r.G.

Sídi* : Vlachovice Í66

Základnijmění :200 000,- Kč

Podíly společníkri : Ing. JiŤí Trčka,LuŽné 556, 763 26 Luhačovice .. . 100%

V roce 2009 společnost nezaměstnáva|a žádné zaměstnance.
Pro oceĚování majetku uplatĎovány poŤizovací ceny.
Pro ťrčtování v cizích měnách používán derrní kurz CNIB.
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Pro ostatní poloŽky není náplĎ.
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oběŽná aktÍva

Zásobv

Krátkodobé pohledávky

R*ZVAHA
Ye zj eďns-rgi ušeném r$zsarru

ke dni 31 i 2:7aÚ9

iv ceiych tisících KČ}

Rok trllěsíc lČ

2009 12 277C2898

3 417 ,04

1 023,00

obchadní firma r:ebo jir:.f název uČetníjednoiky
!ŤnnT.\-4\^*.-

J i i-Li i \JD b,i.LJ.

sídio nebo bydliště uČetní jednotky
a místc pocinikání iiší-iÍ se od byoiiŠtě

\ /lanl.ra.,iaa { Aá
v iél-i iUvivĚ i UU

Viachovice

r'CJlq

Ceská repubiíka

0,00 Ó Á,, 1 ^r\ |J+Í/'UUI
I

2 059,00

0,00 1 023.00 726,44

1 328,00

I n7R nni v, vrvv

010 ! 1 328,00

1 S56,00n44ua i

255,00

Krátkodob finanční maje.tek

Piekontro|ujte s' prosím' zda tento vÝt|sK odpovídá p|atné legis|ativé Byl vytvoien v ekonom|ckém systému' lehož henci vlástník neakluaIizoval pro |etošni íok



označení

a

PASIVA

b

Cís|o
rádku

c

BěŽné
ÚČetní období

Á\,

Minu|é
ŮČetní období

o

PASIVA CELKEM 013 3 417 04 2 059.00

A

A. l

A. fll

A. IV

A.V

V|astní kapitát 014 918.00 338 00

Zák|adní kapitál 015 200.00 200,00

Rezervní fondy. nedě|ite|ny fond a ostatní fondy ze zisku 417 20" 00 0.00

Vt?sledek hospodaren í minul'.ích let 018 1 18.00 -246,00

V s|edek hospodarení běŽného učetního období +/- 019 580.00 384,00

B

B' Ílí

BIV

Cizí zdroie 020 2 500,00 1 721 ,OCI

Krátkodobé záv,azkY 023 0,00 121,00

Bankovní uvěry a v\ipomoci 024 2 500,00 1 600,00

Právní forma Účetní jednotky Predmět podnlkání

15 A2"2010 15"02 .2A14

Schváleno valnou hromadou dne:
Podpisovy záznam statutárního orgánu učetní jednotky

Sestaveno dne. nebo podpisovy záznam fyzické osoby, která je ÚČetníjednotkou

Piekontro|u'ite si prosím, zda tento vÝtisk odpovídá p|atné |egislativé' By| Vytvoien v ekonomickém systému, jehoŽ lienci V|astník neaktualizova| pro |eiošní rok.


