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Společenstvívlastníkůjednotek Běhounkova 2453 -2456
Příloha

Obecné údaje

Právnická osoba: Společenstvívlastníků j ednotek Běhounkov

a 2453 -2456

Sídlo: Praha 5, Stodůlky, Běhounkova2456,PsČ 158 00

Identifikačníčíslo:71219 78I
Den zápisu do obchodního rejstříku: 8.července 2004

Předmět činnosti: správa, provoz a oplavy společných částídomu č.p.2453-2456 v Praze
Běhounkově ulici, vymezených způsobem stanoveným v zákoně azabezpečování dalších
činnostíspojených s píovozem domu

5,

Právní forma: Společenstvívlastníků jednotek
Statutární orgán:
předseda výboru:
místopředseda výboru:
člen výboru:

Ing. Roman Cezner

RNDr. Jeník Matějovský, Csc.
Ing. Oldřich Lejsal

Zavýbor jedná navenek předseda výboru nebo výborem písemně pověřený člen výboru. Jde-li
o písemný právni úkon, musí být podepsán předsedou výboru a dalšímčlenem výboru.

Společenství vlastníků jednotek vzniklo dne I.2.2004 převedením bytů do osobního
vlastnictví a podíl správce Stavebního bytového družstva POKROK klesl pod zákonem
stanovenou hranici ( dle zákona č.72lI994 Sb., § 9.).
Společenství vlastníků jednotek Běhounkova2453-2456 vede účetnictvív souladu s Českými
účetnímistandardy pro účetníjednotky, u kterých není hlavní činnostípodnikání.
Společenstvíse zabývá pouze správou, provozem a opravami společných částídomu a nemá
proto vlastní kapitál ani žádný majetek, Společnéčásti domu jsou dle zákona v podílovém
spoluvlastnictví vlastníkůjednotek, finančníprostředky skládané do fondu dlouhodobě
přijatých záloh nejsou majetkem společenství,podle §15 odst. 4 zákonajsou tyto finanční
prostředky závazkem právnické osoby vůčivlastníkům jednotek, z hlediska účetnictvíjsou
pro spoleěenství cizími zďroji. Společenstyi tvdiž neúčtujev oblasti účtovétřídy nula -

dlouhodobý majetek.
Společenství nemá téžžádnézásoby, materiál či zbožína skladě a proto neúčtujeani v účtové
třídě jedna - zásoby.

Informace o použitých účetníchmetodách, obecných účetníchzásadách a způsobech
oceňování

Společenstvívlastníkůnevlastni žádný dlouhodobý majetek ani zásoby, nepřipadá v úvahu
žádnéodepisování a oceňování, Společenstvitéžnevytváří žádnéopravné položky k majetku.
Společenství pro ztňtování příjmů a výdajů z nebo do dlouhodobé zálohy na opravu a údržbu
objektu používáúčty
skupiny 315 a 325 (konkrétně 315.34,315.35, 315.36 ll 325.36,3256I,
325.65), které jsou roění závěrkou proúčtovány do zisku l ztráty.

Společenství pro svoji potřebu nakoupilo
tento drobný majetek (1001 Kč - 40 tis.):
3ks konferenčníchžidlí
v ceně
stojan na kola nazeď 5 stání
Asus K52JK-SX0l7VlCore i3 350M/15.6

Kč 99],50 l
Kč 14.292,00 l
Kč 16.990,00 l
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Doplňujícíinformace krozvaze avýkazu zisků a ztrát
Společenství nemá závazky ani pohledávky po lhůtě splatnosti.

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetnízávérky nedošlo kžádnéudálosti,
která by ovlivnila výsledky hospodaření.
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