
Příloha 

 K účetní závěrce pro podnikatele 

  ve zkráceném rozsahu za rok 2015 

(údaje uvedeny v celých tisících Kč) 

 

C1.II - Obecné údaje 

 

1) Název a sídlo společnosti   : Bytové družstvo Na Malovance, Na Malovance 530, Praha 6, 160 00  

    Právní forma   : bytové družstvo  

    Rozhodující předmět činnosti : pronájem bytů  

    Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů ke dni závěrky:  Ing. Tomáš Chalupecký  

 

  

C1.III - Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních  zásadách a způsobech oceňování 

 

1) Způsob ocenění 

    a) zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii:     nejsou 

    b) hmotného a nehmotného investičního majetku vytvořeného vlastní činností:  není 

    c) cenných papírů a majetkových účastí:       nejsou 

    d) příchovků a přírůstků zvířat:        není 

 

2) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účetního 

období: 

           není 

     

3) Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob: 

           nejsou 

    Druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů:  nejsou 

 

4) Podstatné změny způsobu oceňování, postupu odpisování a postupu účtování oproti předcházejícímu účetnímu 

období: 

 

    Změna:                               Důvod změny:                            Částka:     

            k žádným  změnám  

           nedošlo 

5) Způsob stanovení opravných položek k majetku:      nebyly tvořeny 

    Zdroj informací pro stanovení výše opravných položek: 

 

6) Odpisový plán pro investiční majetek a použité odpisové metody při stanovení  účetních odpisů: 

           dle zákona 

 

7) Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:   v souladu se zákonem 

o účetnictví 

 

C1.IV - Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát 

 

1) Hmotný a nehmotný majetek      

    a) Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem, popř. u nemovitosti věcným břemenem: 

           žádný 

2) Pohledávky 

    a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti (údaje z příslušných analytických  účtů): nejsou 

 

3) Závazky 

    a) Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti (údaje z příslušných analytických účtů):  nejsou 

    b) Závazky kryté podle zástavního práva:       nejsou 

    c) Závazky (nepeněžní i peněžní) nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze:  nejsou 

 

V Praze dne  26. 2. 2015 

 

                                                                    .........................................................                          

                                                           podpis odpovědné osoby 


