Příloha k účetní závěrce pro MBD
Název organizace: Bytové družstvo Vnoučkova
Sídlo: Vnoučkova 517/10, Kamýk, 142 00 Praha 4
IČ: 64946401
Zápis v obch. rejstříku: 22.01.1996
Právní forma: 205 - družstvo
Předmět činnosti: Činnosti v oblasti nemovitostí
Rozvahový den: 31.12.20119
Datum sestavení účetní závěrky: 30.3.2020

Statutární orgán – představenstvo družstva:
Předsedkyně představenstva: Blanka Juklová
Místopředseda představenstva: Petr Seredycz
Místopředseda představenstva: Jiří Procházka
Člen představenstva: Miroslav Bada
Členka představenstva: Kateřina Šlosárová
Členka představenstva: Michaela Půlkrábková
Členka představenstva: Ludmila Sluníčková

Účetní období:
Běžné účetní období: 1.1.2019 až 31.12.2019
Minulé účetní období: 1.1.2018 až 31.12.2018
Účetní metody:
Účetní evidence byla vedena ve smyslu zákona o účetnictví č. 563/91 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. pro účetní jednotky, které jsou
podnikateli (dle českých účetních standardů). Bytové družstvo vede podvojné
účetnictví. V t.r. nedošlo k žádné změně ve způsobech účtování oproti předchozím
rokům.
Majetek a závazky družstva byly oceňovány pořizovací hodnotou.
Odpisy byly uplatňovány pouze u majetku (části majetku), který byl využíván
k podnikatelské činnosti (pronájmu), a při jejich výpočtu bylo postupováno podle
Zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (účetní odpisy = daňové odpisy).
Opravné položky nebyly vytvářeny.
Závazkové vztahy s dobou splatnosti delší než 5 let (dlouhodobé úvěry)
Stav úvěru k rozvahovému dni: 0,-Kč.
Celková výše závazkových vztahů, které jsou kryty věcnými zárukami:
(záruka = zástavní právo k domu).

0,--

Kč

Žádné závazkové vztahy, které nejsou vykázány v rozvaze, družstvo k rozvahovému
dni nemělo.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období:
Osobní náklady na zaměstnance:

43 000,--

Odměny členům řídících a kontrolních orgánů:

0

osob.

Kč
152 800,--

Kč

V průběhu sledovaného období družstvo neuzavřelo žádné transakce se spřízněnou
stranou.
Zůstatek k poslednímu dni účetního období:
– sociální zabezpečení:
– veřejné zdravotní pojištění:
– zálohová daň ze závislé činnosti:
– srážková daň:
Výsledek hospodaření:

Kč

0,-- Kč
0,-- Kč
02 175,-- Kč splatno 20.1.2020
0,-- Kč

Kč (kladná hodnota = zisk, záporná = ztráta)

Základ daně z příjmů právnických osob:
Výše daně z příjmů právnických osob:

9 483 763,67,-- Kč
1 703 540,-- Kč

Den zpracování: 30.3.2020
Zpracoval: Málková Vlasta

Den podepsání:

--------------------------------------------------------------podpisový záznam statutárního orgánu

