
Příloha	  k	  účetní	  závěrce	  ke	  dni	  31.12.2014	  

Základní	  údaje:	  

Účetní	  jednotka:	  Společenství	  pro	  dům	  Vlastina	  846	  
Sídlo:	  Vlastina	  846/40,	  161	  00	  Praha	  6	  
IČ:	  27629023	  
Právní	  forma:	  společenství	  vlastníků	  jednotek	  
Datum	  vzniku:	  2.8.2006	  
Datum	  zápisu	  do	  rejstříku	  společenství	  vlastníků	  jednotek:	  21.12.2006	  
Rozvahový	  den:	  31.12.2014	  
Okamžik	  sestavení	  účetní	  závěrky:	  	  02.04.2014	  
Výbor	  společenství	  vlastníků	  jednotek	  (k	  31.12.2013):	  
	   Ing.	  Jiří	  Klein,	  předseda	  
	   Bc.	  Marek	  Ouředník,	  místopředseda	  
	   Jiří	  Keřlík,	  člen	  
	  
Účetní	  závěrka	  
	  
Účetní	  závěrka	  byla	  zpracována	  v	  souladu	  se	  Zákonem	  č.	  563/1991	  Sb.,	  o	  účetnictví,	  ve	  znění	  
pozdějších	  předpisů,	  Vyhláškou	  MF	  č.	  504/2002	  Sb.,	  kterou	  se	  provádějí	  některá	  ustanovení	  Zákona	  č.	  
563/1991	  Sb.,	  o	  účetnictví,	  pro	  účetní	  jednotky,	  u	  kterých	  hlavním	  předmětem	  činnosti	  není	  
podnikání,	  pokud	  účtují	  v	  soustavě	  podvojného	  účetnictví,	  ve	  znění	  pozdějších	  předpisů.	  
Jednotka	  nemá	  žádné	  zásoby	  ani	  majetek	  (odpisy).	  
	  
Vybrané	  informace	  z	  účetnictví	  
	  
Stav	  pokladny	  	   324,00	  Kč	  
Stav	  bankovního	  účtu	  	   1	  054	  095,98	  Kč	  
Zálohy	  na	  elektrickou	  energii	   75	  880,00	  Kč	  
Vydané	  zálohy	  (rekonstrukce)	   488	  232,00	  Kč	  
	  
Závazky	  z	  vyúčtování	  2012	   2	  670,00	  Kč	  
Závazky	  z	  vyúčtování	  2013	   57	  674,88	  Kč	  
Závazky	  z	  vyúčtování	  2014	  (ve	  splatnosti)	   479	  850,64	  Kč	  
Pohledávky	  z	  vyúčtování	  2012	   70	  394,00	  Kč	  
Pohledávky	  z	  vyúčtování	  2013	   59	  341,00	  Kč	  
Pohledávky	  z	  vyúčtování	  2014	  (ve	  splatnosti)	   188	  227,00	  Kč	  
	  
Závazky	  dodavatelům	  (ve	  splatnosti)	   472	  091,68	  Kč	  
	  
Stav	  fondu	  oprav	   1	  134	  175,85	  Kč	  
	  
	  
Významné	  události	  mezi	  rozvahovým	  dnem	  a	  okamžikem	  sestavení	  účetní	  závěrky	  
	  
K	  žádným	  významným	  událostem	  mezi	  rozvahovým	  dnem	  a	  okamžikem	  sestavení	  účetní	  závěrky	  
nedošlo.	  
	  
V	  Praze	  dne:	  	  02.04.2015	  
	  
Zpracoval:	  CP-‐FIN	  
	  
Podpisový	  záznam	  statutárního	  orgánu	  účetní	  jednotky:	  


