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Příloha č. 3 
 

Výkaz o finanční situaci 
 

 V milionech USD 
    

Majetek    

    
Krátkodobý majetek    
 Peníze a tržní cenné papíry    
 Pohledávky    
 Zásoby    
 Časové rozlišení a odložený krátkodobý majetek    

Krátkodobý majetek celkem    
    
Dlouhodobý majetek    
 Investice    
  Investice do majetkových podílů    
  Dluhopisy a podobné investice    
  Omezené investice a ostatní aktiva    

 Investice celkem    
 Pozemky, stavby a zařízení    
  Pozemky, budovy a ostatní stavby    
  Stroje, zařízení a vylepení pronajatých prostor    
  Oprávky    

 Pozemky, stavby a zařízení celkem    
 Nehmotný majetek    
  Pronajatý majetek (kapitálový leasing)    
  Patenty a autorská práva    
  Goodwill    
  Oprávky    

 Nehmotný majetek celkem    

Dlouhodobý majetek celkem    

Majetek celkem    

Závazky a kapitál    

    
Závazky    
 Krátkodobé závazky    
  Závazky z obchodního styku    
  Časové rozlišení    

 Krátkodobé závazky celkem    
 Dlouhodobé závazky    
  Dluhopisy    
  Závazky z pronajatého majetku    

 Dlouhodobé závazky celkem    

Závazky celkem    
    
Kapitál    
 Kmenové akcie v nominální hodnotě    
 Emisní ážio    
 Nerozdělený zisk    
  Běžný nerozdělený zisk    
  Fondy tvořené ze zisku    

 Nerozdělený zisk celkem    
 Ostatní změny ve vlastním kapitálu    

Kapitál celkem    

Závazky a kapitál celkem    

Zdroj: Mládek (2005)
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Příloha č. 4 

 

Výsledovka 
 

 V milionech USD 
Čisté tržby    
Náklady na prodané zboží, výrobky nebo služby    

Hrubý zisk    
Odbytové a správní náklady    
 Odbyt    
 Správní náklady    
  Plat vedení    
  Výzkum a vývoj    
  Ostatní správní náklady    

 Správa celkem    

Odbytové a správní náklady celkem    
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti    
Ostatní neoperační položky    
 Úroky a dividendy    
 Nákladové úroky    
 Zisk z prodeje dlouhodobého hmotného majetku    
 Ztráta z finančních investic    
 Ztráta z poklesu hodnoty majetku    

Ostatní položky celkem    

Běžný výsledek hospodaření před zdaněním    
Daň z příjmu    

Běžný výsledek hospodaření    
Ukončená operace    
 Výsledek hospodaření ukončené operace (po zdanění $0.5)    
 Zisk z prodeje ukončené operace (po zdanění $3)    

Zisk z ukončené jednotky celkem    
Mimořádná ztráta (po daňovém dopadu ($2))    

Běžný výsledek hospodaření    
Ostatní souhrnný výsledek hospodaření (po zdanění $2)     

Souhrnný výsledek hospodaření    

 Zdroj: Mládek (2005) 
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Příloha č. 5 

 

Výkaz peněžních toků 
 

 V milionech USD 
Peníze v operační činnosti   
 Peníze přijaté od zákazníků   
 Úrok přijatý   
 Dividenda přijatá   
 Peníze z pojistného plnění   

 Peníze zaplacené zaměstnancům a dodavatelům   
 Úroky zaplacené   
 Daně z příjmu   
 Peníze vynaložené na ukončení soudního případu   

Celkové peníze poskytnuté operační činností   
Peníze v investiční činnosti   
 Příjem za prodej výrobního zařízení   
 Příjem ze směnky k inkasu   
 Výdaje za investiční majetek   
 Částka za pořízení společnosti XYZ   

Celkové peníze poskytnuté investiční činností   
Peníze ve finanční činnosti   
 Půjčka z kontokorentu   
 Prodej dluhopisu   
 Prodej akcií   
 Splátky jistiny z majetkového pronájmu   
 Dividendy vyplacené   

Celkové peníze poskytnuté finanční činností   

Vzrůst peněz   
Peníze na začátku období   
Peníze na konci období   

 Zdroj: Mládek (2005) 
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Příloha č. 6 

 

Výkaz změn ve vlastním kapitálu 
 

 V milionech USD 
Nerozdělený zisk k 1. 1. 2012  
Výsledek hospodaření za rok  
Dividendy na kmenové akcie deklarované k 31. 12. 2012  
Dividendy na prioritní akcie deklarované k 31. 12. 2012  

Nerozdělený zisk k 31. 12. 2012  
Kmenové akcie  
 Kmenové akcie k 1. 1. 2012  
 Kmenové akcie vydané během roku 2012  

Kmenové akcie k 31. 12. 2012  
Emisní ážio  
 Emisní ážio k 1. 1. 2012  
 Emisní ážio přijaté během roku 2012  

Emisní ážio k 31. 12. 2012  

Celkový kapitál k 31. 12. 2012  

 Zdroj: Mládek (2005) 


