
Vfsledovka vzor A
vertikální forma s členěním provoznich náklad podle druhri

Po1ožka

Provozní vynosy
Tržby za zboŽí (+)
Tržby za vyrobky a služby (+)
Čerpaní rezerv a opravnych položek (+)
ostatrí provozní vynosy (+)

Provozní náklady
Nákupní cena prodaného zboží (.'
Změna stavu vyrobkri a nedokončené vyroby (+, ..)
Aktivace vykonri vlastní vyroby (--)
SpotÍeba surovin a nakupovanych služeb (-'
osobní náklady (--)
Daně a poplatky (-)
Odpisy (--)
Tvorba ÍezeÍv a opravnych položek (..)
ostatni provozní naklady (.'

Provozní zislďztr ta (+. -)

Finanční vynosy (+)
Finanční náklady (.-)

Finanční zislďztráta (+. -)

Vfs|edek z béŽné provozní činnosti pňed zdaněním
Dari ze zisku zběhté provozní činnosti (--)

Zisk/ztrátaz běžné provozní činnosti po zdanění

MimoŤádné vynosy (+)
MimoŤádné náklady (--)

MimoŤ dn zislďztr ta (+, -)
Da z mimoÍádného qfsledku (.-)

Zisk  l z t rá ta  za  r ičetní období (+. . - )

Z\sk na akcii
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Rozvaha - vzor B

Položkv Netto
A Dlouhodobá aktiva (DA)

Nehmotná aktiva
Hmotná aktiva

méně oprávky k DA
Investice dloulrodobé
DluŽníci dlouhodobí

rnéně opravné položky k DA

B Knátkodobá aktiva (KA)
Zisoby
Dlužníci krátkodobí
Investice krátkodobé
Peníze a obdobná aktiva

méně opravné položky ke KA

C PŤechodrrá aktiva

D Dluhy s dobou splatnosti kratší než l. rok

E Krátkodobá aktiva pňevyšující dluhy s dobou splatnosti do l
roku,

( B+C )  -  (D+ I ) :  E

F Celková částka aktiv minus dluhy do 1. roku

G Dluhy s dobou splatnosti pÍesahující 1. rok

H Rezervy

I Pňechodná pasiva

J Vlastní kapitál
Zikladni kapital
Kapitalové fondy
Fondy ze zisku
Nerozděleny zisk/ firáta minulych let
ZísWnrfta za ričetní období

Poznámky :
. První peněžní sloupec slouží jako pomocny; v,vjadŤuje p vodní ričetní ocenění aktiva (brutto) a dale

jeho snížení (korekci) jednak o opotŤebení dlouhodobych aktiv, jednak o opravné položky
k aktiv m. Druh1i'peněžní sloupec vyjadŤuje netto ocenění.

. Čast E rozvahy vyjadŤuje vyši čistého pracovního kapitálu. Naznačeny zptisob vypočtu je
zjednodušen, protože pracuje se všemi pňechodnymi poloŽkami aktiv a pasiv, aniž bere zÍete| na
časové hledisko. PŤi v;ipočtu by se měly uvažovat pouze ty pŤechodné po|ožky, 1ež budou
vypoŤádány do l roku.

L' . -
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Nák|adv VÝnosy
Nákupní cena prodaného zboži
Změna stavu vnitropodni k. zásob
Aktivace vykonri vlastní vyroby

SpotŤeba surovin a nakup. služeb
osobní náklady
Daně a poplatky
Odpisy
Tvorba rezerv a opravnych položek
ostatní provozní náklady

Provozní vfsledek (zisk)

Finanční náklady
Dař ze z\sku zběžné činnosti

Vfsledek z běŽné činnosti po
zdanění (zisk)

MimoŤádné náklady
Dari z mimoÍádného vysledku

Vfsledekza ríčetní období po
zdanění (zisk)

Součet

Zisk na akcii

TrŽby za zboži
TrŽby za vyrobky a služby

Čerpání rezerv a opravnych položek
ostatní provozní vynosy

Provozní v;f sl ed ek (ztr áta)

Finanční vynosy

V s|edek z běŽné činnosti po
zdanění (ztráta)

MimoŤádné vynosy

Vfsledekza ričetní období po
zdanění (ztráta)

Součet

Vysledovka vzor B
horizontální (bilanční) forma s členěním provoznich nákladŮ podle druh
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Vysledovka vzor C
vertikální forma s členěním provo zníchnákladri podle ťrčelu

Vfsledovka vzor D
honzontitlní (bilanční) forma s členěním prov ozníchnákladri podle ťrčelu

/  1  l w t  .  1(dalŠÍ struktura je shodná se vzorem B v sledoutg

Tržby za zboží (+)
Nákupní cena prodanéh o zboží (.-)
Tržby za vyrobky a služby (+)
V]i rob ní n ákl ady r ea|izov any ch vyrob kri/s l užeb

Hrubd marže (hrub]i zisWztráta z prodeje)

Čerpání rezerv a opravnych položek (+)
ostatní provozní vynosy (+)

Správní režie (-'
odbytové náklady (..)
Tvorba rezerv a opravnych položek C-)
ostatní provozní náklady (--)

fuovozní zisle/ztrtÍta

atd.
(další struktura je shodná se vzo..'@

Nákladv Vynosy
Ixíkupní cenapffi
I Vyrobní náklady realizovanych
|vyrobk ls\užeb
I
I
|Hrubd 

murže (hrub zisk)

I
I Správní režie
odbytové náklady
Tvorba rezerv a opravn1fch položek
ostatní provozní náklady

Provozní v!,sledek (zisk)

atd.

IrŽby za zboží
T ržby za vyrobky/služby

Hrub marže (hrubá nrfta\

Cerpání ÍezeÍva opravnych položek
ostatní provozní vynosy

Provozní uy sledek (ztrdta)
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