
Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít

jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.

Vybrané údaje z Rozvahy pro podnikatele, ve zkráceném rozsahu pro mikro účetní jednotku, která nemá povinnost mít

účetní závěrku ověřenou auditorem

ke dni 31.12.2020

(v celých tisících Kč)

Daňový subjekt: Angel Cars s.r.o.

IČ / DIČ: CZ06479651

Sídlo účetní jednotky: Fischerova 763/9, 77900 OLOMOUC

A K T I V A brutto korekce netto minulé
období
netto

1 2 3 4

AKTIVA CELKEM 2789 347 2442 1489
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

B. Stálá aktiva 1767 347 1420 441
C. Oběžná aktiva 1022 0 1022 1048
D. Časové rozlišení aktiv

P A S I V A běžné účetní
období

minulé účetní
období

1 2

PASIVA CELKEM 2442 1489
A. Vlastní kapitál -776 -408
B.+C. Cizí zdroje 3218 1897
B. Rezervy

C. Závazky 3218 1897
D. Časové rozlišení pasiv

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce: Filip Hovjacký



Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít

jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.

Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro podnikatele - druhové členění, v plném rozsahu

ke dni 31.12.2020

(v celých tisících Kč)

Daňový subjekt: Angel Cars s.r.o.

IČ / DIČ: CZ06479651

Sídlo účetní jednotky: Fischerova 763/9, 77900 OLOMOUC

Název položky běžné účetní
období

minulé účetní
období

1 2

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 193 127
II. Tržby za prodej zboží

A. Výkonová spotřeba 553 324
A.1 Náklady vynaložené na prodané zboží

A.2 Spotřeba materiálu a energie 41 47
A.3 Služby 512 277
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

C. Aktivace (-)

D. Osobní náklady

D.1. Mzdové náklady

D.2 Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady

D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

D.2.2. Ostatní náklady

E. Úprava hodnot v provozní oblasti 92
E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 92
E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 92
E1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné

E.2. Úpravy hodnot zásob

E.3. Úpravy hodnot pohledávek

III. Ostatní provozní výnosy 248 433
III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 248 280
III.2. Tržby z prodaného materiálu

III.3. Jiné provozní výnosy 153 1
F. Ostatní provozní náklady 412 412
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 255
F.2. Prodaný materiál

F.3. Daně a poplatky v provozní oblasti 18
F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

F.5. Jiné provozní náklady 412
* Provozní výsledek hospodaření (+/-) -477 176
IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly

IV.1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba

IV.2. Ostatní výnosy z podílů

G. Náklady vynaložené na prodané podíly

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

V.1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající
osoba

V.2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy

VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba

VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti



Název položky běžné účetní
období

minulé účetní
období

1 2

J. Nákladové úroky a podobné náklady 22 87
J.1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba

J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 22 87
VII. Ostatní finanční výnosy

K. Ostatní finanční náklady

* Finanční výsledek hospodaření (+/-) -22 -87
** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) -499 -263
L. Daň z příjmů 0
L.1. Daň z příjmů splatná 0
L.2. Daň z příjmů odložená (+/-)

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) -499 -263
M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -499 -263
* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 441 560

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce: Filip Hovjacký




