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 4                                                                           

 Část 1 - Základní údaje                                                      

                                                                             

 Účetní jednotka                                                             

                                                                             

 Název               :  Bytové družstvo Pod Drinopolem 5..............       

                                                                             

 Právní forma        :  Bytové družstvo...............................       

                                                                             

 Sídlo               :  169 00  Praha 6.........                             

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

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

                                                                             

 Identifikační číslo :  25643827................                             

                                                                             

 Datum zápisu do OR  :  6.2.1998................                             

                                                                             

 Předmět podnikání   :  Obytný dům............................................

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

                                                                             

                                                                             

 Základní kapitál    :  50.006.00........... Kč                              

                                                                             

 Účetní období       :  01.01.2021- 31.12.2021                               

                                                                             

 Datum vyhotovení účetní závěrky   : 31.12.2021                              

                                                                             

                                                                             

 Část 2 - Organizační struktura                                               

                                                                             

                                                                             

 Údaje o statutárních orgánech / členech statutárních orgánů                 

                                                                             

    Jméno            :  Jan Babor..............                              

    Adresa           :  Pod Drinopolem 5/18....                              

                        169 00 Praha 6.........                              

                                                                             

    Den vzniku          22.11.2006                                           

    funkce           :  Předseda..........                                   

                                                                             

    Jméno            :  JUDr.Ladislav Fiala                                  

    Adresa           :  Pod Drinopolem 5/18                                  

                                                                             

    Den vzniku          16.05.2012                                           

    funkce           :  Místopředseda                                        

                                                                             

    Jméno            :  Mgr.Blanka Dobešová.....                             

    Adresa           :  Pod Drinopolem 5/18....                              

                        169 00 Praha 6.........                              

                                                                             

    Den vzniku          22.11.2006                                           

    funkce           :  Místopředsedkyně                                     

                                                                             

                                                                             

 Statutární orgány (členové statutárních orgánů) jsou oprávněni jednat jménem

 společnosti dle následující dohody:                                         

    Stanovy bytového družstva................................................

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

                                                                             






                                                                             

 Údaje o členech dozorčích orgánů                                            

                                                                             

    Jméno            :  JUDr.Ladislav Fiala....                              

    Adresa           :  Pod Drinopolem 5/18....                              

                        169 00 Praha 6.........                              

                        Člen bytového družstva                               

                                                                             

 Průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců      :  0.........               

 - z toho členů řídících orgánů                  :  0.........               

                                                                             

 Výše osobních nákladů na zaměstnance (tisíc)    :  0.........               

 - z toho na řídící orgány                       :  0.........               

                                                                             

 Odměny jednatelům (tisíc)                       :  ..........               

                                                                             

 Odměny členům statutárních orgánů (tisíc)       :  0.........               

                                                                             

 Odměny členům dozorčích orgánů (tisíc)          :  ..........               

                                                                             

                                                                             

                                                                             

 Část 3 - Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování   

                                                                             

 Po provedení účetní závěrky účetní jednotka konstatuje, že účetnictví je    

 vedeno, uzávěrka provedena a příloha zpracována v souladu se zákonem        

 č. 563/1991 Sb. o účetnictví a s vyhláškou č. 500/2002 Sb.                  

                                                                             

 Ve sledovaném období nedošlo k žádným odchylkám od metod podle §7odst.5     

 (s odkazem na odst. 2) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví.                 

                                                                             

 Všechny vykazované údaje vycházejí z účetních písemností účetní jednotky    

 (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších      

 podkladů, které má účetní jednotka k dispozici.                             

                                                                             

 V případě, že některá skutečnost není popsána, během účetního období        

 nenastala, účetní jednotky se netýká nebo je příslušný ukazatel nulový.     

                                                                             

                                                                             

 3.1 - Způsoby oceňování                                                     

                                                                             

 Finanční majetek             :  2.082 tis...................                

 Dlouhodobý hmotný majetek    :  3.736 tis...................                

                                                                             

                                                                             

 3.2. - Změny oceňování, změny postupů účtování, opravné položky             

                                                                             

 3.3 - Účetní a daňové odpisy                                                

                                                                             

 Odpisové plány účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila      

 účetní jednotka v interním předpisu takto:                                  

    Účetní jednotka hmotný majetek neodepisuje................................

                                                                             

 3.4. - Cizí měny                                                            

                                                                             

                                                                             

 Část 4 - Doplňující údaje k rozvaze                                          

                                                                             

                                                                             

 4.1 - Majetek                                                               

                                                                             

 4.2 - Pohledávky a závazky                                                  

                                                                             






 4.3 - Pohledávky a závazky z obchodního styku                               

                                                                             

 4.4 - Závazky vůči institucím                                               

                                                                             

 Část 5 - Doplňující údaje k výkazu zisku a ztráty                            

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

 Sestaveno dne : 22.03.2022           Sestavil :  Alexandra Mutlová...........

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

 Podpis statutárního zástupce                  : Jan Babor....................



 Praha 69                 dne 22.03.2022







