ROZVAHA

Vý et položek
podle vyhlášky . 504/2002 Sb.
ve zn ní vyhlášky . 476/2003 Sb.

ke dni

Název, sídlo a právní forma
a p edm t innosti ú etní jednotky

31.12.2011

Spole enství Na Stezce 489, Praha 10
Na Stezce 489
Praha 10

I

10000

75152321

R

íslo Stav k prvnímu Stav k poslednímu
ádku dni ú et. období dni ú et. období

AK T I VA

a

b

1

2

B. Krátkodobý majetek celkem

041

1 798,00

2 869,00

II. Pohledávky celkem

052

838,00

1 638,00

II. 1. Odb ratelé

053

20,00

13,00

II. 4. Poskytnuté provozní zálohy

056

818,00

24,00

069

0,00

1 601,00

072

916,00

1 189,00

III. 1. Pokladna

073

5,00

0,00

III. 3. Ú ty v bankách

075

911,00

1 189,00

081

44,00

42,00

IV. 1. Náklady p íštích období

082

18,00

23,00

IV. 2. P íjmy p íštích období

083

26,00

19,00

085

1 798,00

2 869,00

II. 17. Jiné pohledávky
III. Krátkodobý finan ní majetek celkem

IV. Jiná aktiva celkem

Aktiva celkem

íslo Stav k prvnímu Stav k poslednímu
ádku dni ú et. období dni ú et. období

PAS I VA

a

b

B. Cizí zdroje celkem

4

5

095

1 798,00

2 869,00

II. Dlouhodobé závazky celkem

098

1 459,00

-158,00

II. 1. Dlouhodobé bankovní úv ry

099

0,00

1 599,00

II. 4. P ijaté dlouhodobé zálohy

102

723,00

-1 763,00

II. 6. Dohadné ú ty pasivní

104

736,00

6,00

106

339,00

3 027,00

III. 1. Dodavatelé

107

347,00

2 855,00

III. 3. P ijaté zálohy

109

-28,00

171,00

III. 17. Jiné závazky

123

20,00

1,00

134

1 798,00

2 869,00

III. Krátkodobé závazky celkem

Pasiva celkem

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpov dné
osoby:

Podpis osoby odpov dné
za sestavení:

Telefon:

Okamžik sestavení:

Vý et položek
podle vyhlášky . 504/2002 Sb.
ve zn ní vyhlášky . 476/2003 Sb.

Výkaz zisku a ztráty

Název, sídlo a právní forma
a p edm t innosti ú etní jednotky

v plném rozsahu
Spole enství Na Stezce 489, Praha 10

ke dni

31.12.

201 1

Na Stezce 489

(v tisících K )

Praha 10
10000

I

R

75152321

innost

íslo
ádku
Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpov dné
osoby:

hlavní
Podpis osoby odpov dné
za sestavení:

Telefon:

hospodá ská
Okamžik sestavení:

P íloha k ú etní záv rce
Spole enství Na Stezce 489, Praha 10
k 31. 12. 2011
P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb., kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro
nepodnikatelské subjekty. Údaje p ílohy vycházejí z ú etních písemností ú etní jednotky (ú etní doklady, ú etní knihy
a ostatní ú etní písemnosti) a z dalších podklad , které má ú etní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou
vykázány v celých tisících K , pokud není uvedeno jinak.
P íloha je zpracována za ú etní období po ínající dnem 1. ledna 2011 a kon ící dnem 31. prosince 2011.

Popis ú etní jednotky
Obchodní firma :
Sídlo:
Právní forma:
Datum vzniku spole nosti:

Spole enství Na Stezce 489, Praha 10
Na Stezce 489/6, Praha 10, 100 00
Spole enství vlastník jednotek
10.07.2008

I : 751 52 321

Zm ny a dodatky provedené v ú etním období v obchodním rejst íku:
Ve sledovaném období nedošlo ke zm n statutárního orgánu.
lenové statutárních a dozor ích orgán k rozvahovému dni:
Funkce
P íjmení
P edseda výboru SVJ
Holanová
Místop edseda výboru SVJ
Pospíšil
len výboru SVJ
Brzo ová
len výboru SVJ
Vlková

Jméno
Simona
Aleš Mgr.
Tamara Ing.
Veronika

Používané ú etní metody, obecné ú etní zásady a zp soby oce ování
P edkládaná ú etní záv rka spole nosti byla zpracována na základ zákona . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších
p edpis a na základ Vyhlášky .504/2002 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis a eských ú etních standard pro ú etní jednotky, u
kterých hlavním p edm tem innosti není podnikání, kterými se stanoví postupy ú tování a obsah ú etní záv rky pro
nepodnikatelské subjekty.

1. Zp sob ocen ní majetku
1.1. Zásoby - ú etní jednotka nemá zásoby
1.2. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - ú etní jednotka nemá dlouhodobý hmotný ani nehmotný majetek
1.3. Finan ní majetek - nejvýznamn jší položky krátkodobého finan ního majetku jsou:
Popis
K
B žný ú et – Raiffeisen BANK a.s.
1.063 tis. K
2. Zm ny oce ování, odpisování a postup ú tování - ve sledovaném ú etním období nedošlo v ú etní jednotce k žádným
zm nám
3. Opravné položky k majetku - opravné položky nebyly tvo eny
4. Odpisování - ú etní jednotka neodpisuje žádný majetek
5. P epo et cizích m n na eskou m nu - ve sledovaném období spole nost nepracovala s údaji v cizí m n
6. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazk oce ovaných reálnou hodnotou - ve sledovaném období spole nost nepoužila
ocen ní reálnou hodnotou.
7. Náklady a výnosy
a) Náklady – ú etní jednotka vyú tovává náklady související se správou byt a spole ných ástí domu jednotlivým
vlastník m bytových jednotek v ro ním vyú tování služeb. Veškeré tyto náklady jsou sledovány na rozvahových
ú tech.
b) Výnosy – ú etní jednotka nem la ve sledovaném období žádné výnosy. Výnosy z pronájmu spole ných prostor
jsou p íjmem jednotlivých vlastník dle výše jejich spoluvlastnického podílu.
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Dopl ující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisk a ztrát
1. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem – není
2. Pohledávky a závazky
2.1. Nejvýznamn jší pohledávky
Popis
K
Krátkodobé pohledávky – zaplacené zálohy z obchodního styku
24 tis. K
Krátkodobé pohledávky – nedoplatky vlastník na m sí ních p edpisech
13 tis. K
Dlouhodobé pohledávky – pohledávky za vlastníky-úv r Volksbank
1.599 tis. K
2.2. Nejvýznamn jší závazky
Popis
K
Krátkodobé závazky – z obchodního styku
2.855 tis. K
Krátkodobé závazky – vyú tování záloh za rok 2011
171 tis. K
Dlouhodobé závazky – dlouhodobá záloha na opravy
-1.763 tis. K
2.3. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatn ní zástavního a zajiš ovacího práva
B žné období
Minulé období
Pohledávky kryté zástavním právem
Závazky kryté zástavním právem
Další sledované závazky (pen žní i nepen žní)
2.4. Závazky nesledované v ú etnictví a neuvedené v rozvaze
(záruky p ijaté za jiný podnik z titulu bankovního úv ru, akreditivu nebo sm ne ného práva, pokud není tvo ena ú etní
rezerva)
Typ záruky
P íjemce záruky
Sledované období
Minulé období
2.5. Ostatní - není

Sestaveno dne:

Sestavil:

Podpis statutárních zástupc :

31.03.2012

Simona Holanová

Simona Holanová

Ing. Tamara Brzo ová
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