příloha k účetnízávérce
ve zkráceném rozsahu
Korporace VUSTE-APIS, s.r.o.
ke dni 31. 72.2076

ob§ah přílohy
Podle § 39 Vyhlášky č.5oo/2oo2sb.|

1.
2.
3,
4,
5,
6,
7,

Popi§ účetníiednotky

Použitéobecné účetní zásady, účetnímetody a odchyllq od těchto metod
lnformace k položkám záVazkovýchvztahů
Výše a pova ha jed notlivých položek ,/ýnosů a

ná

kladů, kteíéjsou mimořádné svým objemem nebo půVodem

Píůměřný přepočténý počet zaméstnanců v průběhu účetníhoobdobí
lnformace o nabytív]astních akciínebo Vlastních podílů
Významné udá]osti mezi lozvahovým dnem a okamžikem sestaveníúčetnízávěrky

příloh. v účetnízávěr@ ve zkráceném rozsáhu
Korporáce VUSTE-APl' s,r,o.

kedni31,12.2016

1.

Popi§ účetníjednotky

Názév:
VUsTE-APls, s.r.o,
sídlo:
Velflíkova 4, PsČ 160 75, Praha 6
Právníformai
s.r.o.
lČ:
48108219
poskytování software
Předmět podnikání:
Den vzniku účetníjednotky: 1. 1. 1993
zdaňovací období:
od 1, 1. 2016 do 31, 12. 2016
Rozváhový den:
37.12.2076
okamžik sestevení účetnízávěrky: 24.2. zoL7

1.1.

osoby podíleiícísená základním kápitálu účetníjednotkyví.e než 20%:

Jméno fyzické osoby,
název právnické osoby
ln8. Miroslav Naufman

1,2.

sledované účetníobdobí

Bydliště, §ídlo
Klánovjcká 39, Pra ha 9

podíl

%

569 tis. Kč

23,32

změny a dodatky provedené v účetnímobdobív obchodním rejstříku:

Nejsou.

1.3,

ořganizační strukturá účétníiednotkya jeií zásádní změny v uplynulém účetnímobdobí:

Hospodářská střediska: lnformačnísystémy a pronájem, správa nemovitostí
Nákladová střediska: 8enerální ředite|, ekonomický úsek, technický úsek, poradenství a certifikace.

1.4.

2.

Óenové státutární.h a dozorčíchorgánů k řozvahovému dni:

Funk.e

Jméno a příjmení

iednateI

lng, Josef Vančura, csc.

Použitéobecné účetnízá§ady,účetnímetody a odchylky od těchto metod

2.1,

Použitéob€cné účetnízásedy

Předkládaná účetnízávěrka korporace byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 sb.,
a dle opatřeni

o účetnictv'Ve znění poždějšíchpředpisů, na základě Whlášky č.5ool2oo2 sb.
Ministerstva financí ČR, kterýmise stanoví obsah účetnízávěrtq pro podnikatele.

příloha v účetnírávěrce ve zkláceném

ro6.hu

Korpo.ace VUSŤE AP s, s,r,o,

kedn]31,12,2016

2.2.

Použitéúčetnímetody

Při vedení účetnictvíspolečnost respektu.ie základní účetníprincipy k dosaženíVěrného a poďivého
obrazu ekonomické sitUace podniku.

2,3.

lnforma.e o odchylká.h od metod podle § 7 odst.5 zákoná o účetni.tvísuvedenímjejich
vlivu ná maietek a závazky, ne finančnísituaci a výsledek hospodáření účetníjédnotky

Nejsou.

2.4.

způsob oceňování maietku á závázků

Nakoupený hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou, pohledáVký krátkodobý
finančnímajetek a záVazky jsou oceněny nominální hodnotou,

2.5.

zpúsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opŤavné položkv)

Při sestavování odpisového plánu účetníchodpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

účetníjednotka Vycházela z metody daňových odpisů, kteíéodpovídají i době použitelnostj
jednotlivých kategorií majetku, Účetní odpisy se odchylují jén u historických položek majetku, které
byly tímto V letošním roce odepsány.
Podkladem pro tvorbu opravných položekjsou informace odpovědných pracovníků o reálné hodnotě
jednotlivých položek majetku.

2.6,

způsob přepočtu údajův cizích měnách na českou měnu

cizí měně přepočítáVá společnost na českou měnu kurzem devizového
trhu Whlášeným Českou národní bankou k rozvahovému dni ikokamžiku uskutečněníúčetního
případu. V případě nákupu nebo prodeje cizí měny za českou měnu používák okamžiku uskutečnění
kurz, za ktení byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány.
Majetek a záVazky Vyjádřené

2.7.

V

stanovení reálné hódňoty máietku á závazků

spoléčnostk 31. 12. 2016 neeviduje žádný majetek ani závazky, kteFý by
VyžadoVal přecenění reálnou hodnotou.

3.

k

rozváhovému dni

lnfořma.e k položkáň závazkových vztehů

3.1.

závázkové vztahy (pohledávkya d|uhy), kie]é k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší
než 5

Nejsou.

let

přílohá v účétní
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KoípoíacéVUSŤE-APls, s.r.o,
ke dni 31,12,2016

3.2.

závazkové vztahy (pohledávky a dluhy), kteÉ isou kryty věcnými zárukami

Nejsou,

3.3.

zálohY, závdávky, zápůičkya úvěry poskytnuté členůmřídíGích,kontrolní.h a přípádně
správních or8ánŮ

Členůmorgánů společnosti nebylo poskytnuto žádnétakové plnění.

3.4.

řvazkové vztáhy (pohledávky

a dluhy), podmíněné závazkové vztahy a poskytnuté věcné

záruký které nejsou vykázányv rozvaze

Nejsou,

3.5,

Penzúnízávazky a závazky vůčiúčetnímjednotkám v konsotidačním celku a přidřuženým
účetnímiednotkám

Nejsou.

4.

výše a povaha jednotlivých položek uýnosů a nákládů, kteřé isou mimořádné sv,ým objemem
nébo pŮvodem

Tržbyjsou přibližně ze 77

%

realizovány z hlavníekonomické činnosti společnosti (poskytování a laívo.i
EU, Zb,foajících 23 % činítržby za pronájem a

softWare). Z toho cca 43% tvořily V roce 2016 tržby z
správu vlastních nemovitostí,

5.

Prúměrný přepočtený počet zaměstnanců v přůběhu účetníhoobdobí

společnost zaměstnáVá na hlavní pracovní poměr 28 zaměstnanců Včetně 3 společníků.

6.

lnformace o nebytívlastních ekcií nebo vlastních podílú

společnost nevlastní žádnéVlastní podíly.

Příloha v účetnízávěr.e ve,kráceném roEahu

kolpólžce V!5íE_APls,
ke

7.

Význámné události mezi rozvahovým dném á okamžikem sestavení účetnízávěrky

K žádným významným

událostem nedošlo,

sestaveno dnei 24. 2.2017
sestavil: lng. Blanka Fabiánová

lng. JosefVančura,

jednatel

APIs
\jELF!iKo\,^ 4. 160 75 PR^l|. a

§.1,o,

dni31. 12. ?016

