
zpÉcďáno Ý $uladu 3 vyh]áikou
500/2002 so É 2nanl pcděia lch ťed plsů Rozvaha

v zjednodušeném rozsahu
v celých tisícich Kč

k31.12.2015

lČ

62408623

Název a sídlo účetnijednotky

Na Klášterním 6,
bytové družstvo
Na Klášterním ,l898/6

162 00 Praha 6

označen Název ukazatele č,
iád

Běžné úcetni období Minulé

Brutto Korekce Netto Neno

1 21171 0 21f71 18406

Pohl€dávky a up6.ný áldadní lipitát 2

B- 3 10339 0 10339 10337

Bll Dlouhodobý nehmot.ý mai€!.k

B,ll. Dlouhodobý hmol.ý ma;et k 5 10339 0 10339 10337

B,lll Dlouhodobý rinanční majetek 6

11432 0 11432 8069

cl, 8

c, ll Dlouhodobé pohledávky 9

c lll kráuaodobó pohlodáýky 1o 5019 0 5019 5054

c, lV 11 0 6413 3015

o. l, 11



oznáéén Název ukazable č.
řád

stav v bóžném
úěetním obdobl

stav v minulém
účetnim období

i3 217T1 18406

,l4 13973 10684

Zrkladnl kapilál 15 1ó2 98

16 13385 10339

Rézeívni iondy, nedělit6 ný íond á oslaln] íondy ,e žl§ku 17 19 19

Wsbd8k hGpodalení mmulých l6t 1a 22E 0

w§le&k hospodalenl bóžného úč€tnlho obdobi 19 22B

B. 29 7793 7722

B,l 21

B, ll 22 2567 251B

B.lll 23 1563 1561

B, lV B.nkovní l]Věry a úpomoci 24 3643 3543

c,l 25

,í,S _rý.(

PodPis o§oby odpovědné

Teleloni , ) ,ťr,,,



zpÉ@Váno v sou adu s vyhláškou
5002002 sb, ve zněnipozdó]iió přédp§ú Výkaz zisku a Ztráty

v zjednodušeném rozsahu
V celých tisících Kč

k 31.12.2015

lč

62408623

Nézev a sidlo účetníjednotky

Na Kláštemim 6,
bytové d ružstvo
Na Klášlerním ,1898/6

162 00 Praha 6

označen Název ukážátele čtsto
ádkU

skutečnost v účetním období

Vybíanéín minúlém

1

Náklády Wná|ožónó na prcdanó žboží 2

3

216 245

B. 24a 2a1

6 6 41

c. 1

D- 8 19 19

E, odplsy dloLlhodobého néhmotného á hmotnóho m.j.tku 9

lll Tržby z prcdeje dloLlhodobého nrjětku. msieíiálu 10

zfutalková cená prodaného dlouhodobého majótku a materiálu 11

G. změn. stevU režéřv a opravných položekv p.ovoznl obla3tl á kompl.xních nákladŮ 12

lV o§t lnl Píovozni výiosy 13 459 415

H. ost tní provozna náldady 14 27 27

Pievod pDvozních výiosú 15

l, Přévo.i provoznícn nánadú 16

provozni vý3lédék ho§podaňénI 17 419 410

Tžby2 píodeF enných papid 3 podllú 13

J. ProdaEá cenné pápí.y a podílý 19

Výnosy z dlouhodobého frnanéniho majetku 20

vlll, Výnosy z kátkodobého íinančního maj6tku 21

K, Nákl.dy ž finančnlho hájétku 22

lx Výnosy z pl€c.něni einých papí.! ad.íiválů 23

L, Nákl.dy z př.caněnicěnných p.pirú. d.rlvátu 24

M, změna štavo rezeřv á opŘvných polor9k Ve inánóni obl.stl 25

x, 26 32

N, 27 ía6 185

ostátniínánén výnosy 2a

o osi.tni íinenčni náklady 5 6

xll, Pievod íinaičnich ýýno5ú 30

převod fl nančních nákladů

Flnánčnl výsléd6k ho§podalónl 32 _1§9 -16?

o. oaň z přijňú za běžnou č|nnost 16 15



označen Název ukézat6le číslo
řádkU

skutečno§ v účetním období

Vybraném minulém

w3l.d.k ho.podař.íl žá bčžnou ělnnort 244 22a

xlll, llnořádnó výno.y

R, 36

s. D.ň z píjmú, mlmořÉd íčlnn6ť

Mholádný vr.l.tt k ho.pod.ř.ňi 38 0 0

T, Př.vod podilu n. vFl.dtu ho.Podal3ní tpo|Bénlkúm (+l) 30

Wsl.&r ho.Poftř.ní 2a l:č.tnl obdobl (+l') 40 241 22a

W.l.d.lt ho.pod.bnl pl.d zd.nóním 41 260 213

,1 i:o tt,

Podpis osoby odpo\Édné

Tol.ioň ,{ /1/_



příloha k účetní závérce
Na klášterním 6, bytové družstvo
Pratra 6, Na klášterním 6/1898, PSČ 162 00

Přiloha je zpmcována v souladu s vyh]áškou č. 50012002 Sb., kterou se prováději
něktelé ustanovení, Z.ikona o ťičetnictví č. 563/1991 sb., ve zněni pozdějšich předpisů

Údaje přílohy vycházení z účetnich pisemnosti úietnijednótky (účetni doklady, úeetni
knihy a ostatní) a z dalších podkladů, které má úč€tnijednotka k dispozici.

Přílohaje zpracována za účetní období: 1,1.2015_31.12.2015

I. Obecné informace:
Náz91 !četní j9fu9lb1 --1-Na naitemi;, byto"é d,už,tu; 

-

Nazeý ucethi ]ednoIky: Na kláštemím, bytové družstvosj4!9, "]@!y4it7-temlm 
on898 P§č 16200

Družstvo
624 08 623

Den,,zniku-

. Dn|Laqisn
předmět činnosti.

Stalutáťní ofgán.

Prcnájem nemovitostí, b}tových a neb}tových prost
s posk},továnim pouze zíkladni služeb spojených s

or

00

_ ]lronáimgm,
před§€da Představen§tva:
Václav Vnína, dat. nar. 12. února I9']z
Praha ó - Břevnov, Na klašternim 1898/6, Psť' I62

člen před§távenstvai
Miroslav Brožíček, dat.naL22. ziří 19'14
Praha 6 - Břevnov, Na klášterním 1898/6. PsČ 162 00

čl€n př€dstaven§tva:
Pavel Kučera. dat. nar, 14, dubna 1976
Plaha 6 - Břevnov. Na kláštemím ] 898/6. PsČ 162 00

Člen před§taven§tva:
Karolina otrubová, dat, nar. l5, května l975
Praha 6 - Bievnov. Na kláslerním l898/6, PsČ l62 00

učetní ohdóhí 2015
31.1220l5

II. Právní rámec účetnictví
BD vedlo v loce 2015 účetnictví v §ou]adu se zák, č.563/199l Sb., o

účetnictvi, v platném znění. a vyhláškou č. 500/2002 Sb,, v platnóm zDění. Účehictví je
vedeno u správce na zakladě Přikazní smlouvy.
I]l. Uschova účetních záznamů:
V pťovozovně splávce domu Atest Reality spol. s r,o, Rooseveltova 6i5/34. Praha ó, staré
účetní doklady a část účetnich dokladů aíchivována u BD v domě Na klášterníň 6. P.aha 6,

Rozvahol,ý den.



IV. BD ve sledovaném období:

Závazky po lhů
_raýa:l)) neoosazenc v rozýaze, Nej§ou

!{ b.y]y

260.831,64 Kč před zdanenim, áan z piijmů: t o:+o
Kč, zisk po zdanění: 244.491.64Kě
t:+OZO:+PIO800 ueae"ý u Č"ske spoiite]ně,
.,ůsla]ek k 31.12,20l 5 celkcm 4,407,226,1] Kč

]ó]48l]3g/0800 vedeni V České snoiilelnÉ.
zůstatek k 31.12.20l5 celkem 461,289.3l Kč

633619819'l17990 vedený v Modré pyramidě,
7.ůslatek k ]i_12.20l5 celkem 1,544.278,11 Kč
510-6336198'7q7 ]07s90 ,,edenv v Vodré p) rarliL]ě.
zů§talek k 31,12.20l4 celkenr ,3,643.268,02 Kč

Podpis statutáŤního zástupce:

Rozpis bunkovních účtů

3áru banko|nich úýěrů:

Dolace:
-, 

-- 

N9bJ]y
],Iejsou

DoměrIE daně z příim,ů za míru|é úd_9fu| Nehyly

v. použité metodv účtování:
Uěetnictví bylo vedeno v souladu se ziikonem o účetnictvi č. 563/l99] sb., vyhláškou
č. 500/2002 Sb. a českými účeiními standardy prostřcdnictvím výpočetní techniky.

Odpisové metody
Drobný hmotný majetek v hodnotě do Kč 40 000,_je účtován do spotřeby na účel 50l
Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku nej§ou uplatněny,
Učetni odpisy dlouhodobého hmotného majetku nejsou uplatněny,

Způsob oceňování:
- nakoupené zasoby a DHM se oceňujipořizovac'cenou
- ve vlastní režii se nev},tváří zásoby ani hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek

Způsob stanovení reprodukční pořizovaci ceny: Nebylo poLržito

Předpis záloh na §]užby se účtuje na analytických účtech účtu 324 - Přijaté zálolry, Náklady
na služby, kteíé se,v}účtovávají vlastnikům se účtuji na ana]}.tických účtech účlu 315 -
ostatni pohledávky.

Zamčs!úanťi Neisou
M!]llEL:llEglýzástavnímprávenl Není
4,4ujctt-k n,l,t*h lt_i v ro:ýaze _ _ l

Nylluzqlpqae4glb lP!_JryZS]irEa_4gn49_§_L.12,qeuhrazenépohledávky, 
l

sestaveno dne: sestavil:

]

]

/\!

/" L"-

2-

,/|_
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