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společenství vlastnikŮ jednotek BěhounkoVa 2453,2456

Příloha

Obecné údaje

Právnická osobal společenslví vLaslnikrl jccllrotck Bčhounllovl ]45j-]45ó

sídlo: Praha 5,slodůlk1. Bc1,orrnLo,.r'])h |)Si lix 00

Identifikační čí§lo: 7l2 19 781

Den zápišu do obchodního rcj§tř,íl(U| 3.čclvcncc 2004

Př€dmět činnosti: správa. pťovoz a oplitv} spolrčných části donlu č,p, i453-2456 v Praze 5.

Běhounkově ulici. vymczených ZpúSobcn] st.tno\cnýtlr v zákonč l] /llL]c7l)cčo\,áni dalšícl]
činnosti spojených s plovozerrr dot,llLt

Právní forma: společeiiství vl.rstniků jedno10]i

statutámí ořgán:

předseda výboru:
místopředseda výboru:
člen qrbořu:

lng, lloinan Cc7ncl
]{NI)r,, Jcnik Matčio\ sliý. (]sc.

lug, Oldřiclr Lejsll

Za výborjedná navenek předsecla r,ýbolu uťL)o yýboleín písenrllč por čřcný člen r,ýboru, JdeJi
o pí§eíLný právní úkon, musí být po(]cl)siil1 přeclscclorL výboILr a clllIšilD člcnem výboru,

Společenství vlastniků jedtlotek vzrrikIo dnc 1,2,2004 přcvcdcninl bytil do osobního
vlastnictví a podíl správce slavebnillo b}1t)\.ho dťužslva l'oKl(oK k]cs] pod Zákonem
stanovenou hranici ( dle zákorra č. 72l1994 Sb.. \\ 9,)-

společenství Vlastníků j ednotek Bčlroulrkova 2453-2456 \,cdc ťrčotuiclr,í r,souladu s Českými
účetnimi standardy pťo ílčetni jednotk},. u ktcr,ýclt neni hlavní činnosti podrrikánr.
společenství se zabývá pouze splávorr, P],o\1)7.ň a opťavalli společrrýcit části domu a nemá
proto vlastní kapitál ani žádný maietck, Spolcané části Clonru.jsotl cllc zákorra v podílovém
§poluvla§tnictví vlastníků jcdnotck. ljliančllí pťoslřcdky sltlltclarló clo ibndu dlouhodobě
přijatých záIoh nejsou majelkerrr spolcčenstvi. podlc .s15 odst. 4 ,/ii]iona jsoli tyto finanční
prosťedky závazkem plár,nické osoby vijči vlilstlrílialn jeclnolek. z hlccliska účetnictví jsou
plo společenství cizími zdloji. Spolcčcrlstvi ttdiž ncúčtujc v obla,qli ťrčtor,é třidy nula -
dlouhodobý majetek.
společenství n€má též žádné zásoby, nlatcli/11 či Zboži na skladč a plolo lreílčluje ani v účtové
třídějedna zásoby,



Informace o použitých účctních mctodtich, obecných účctních zásadách a způ§obech
oceňoyání

společensM vlastníků Devlastní žádný dlouhodobý majetek ani zásoby. nepřipadá v úvahu
ádné odepisování a oceňováni, Společenství tóž nevytváří žádné opravnó položky k majetku.

společen§tví plo áčtování příjmů a výdajťr Z úebo do dlouhodobé zálohy na opravu a údržbu
objektu používá účty skupiny 315 a 325 (konkréfuě 315.34, 315.35, 3 ]5.36 // 325.36,3256|,
325.65), kteÉ jsou roční zává,kou ploťlčtoválry do Zisku / zt.áty,

společen§tví pro svoji potřebu nakorrpilo
tento drobný majetek (100l Kč 40 tis.):

3ks konferenčních židii vceněKč 99'7,50 / 312006
stojan na kola na zeď 5 stání Kč 14,292.00 / 8/2010
Ásus KS2JK-SX0I 7Vlcore i3 350M/15,6 Kč ]6.990.00 / 8/20l0

Doplňující informace k řozvaz€ a výlozu zi§kú a zlrát

společenstvi nemá závazky ani polrledávky po lhťLtě splatnosti,
Mezi rozvahovým dnem a okanržikem seslavcDi účetní závčrky nedošlo k žádné události,
která by ovlivnila výsledk1 hospodeienr.

Vlpracovala:

Předseda výboru:

Místopředseda výboru:

Y Praze O3.03.2Ol4

RenataHouclková Ý,,r/'|
Ing, Ronan Cezneť

RNDI, Jeník Matčjovsltý
, -.:]


