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1,

Popisúčetníjednotky
VUSTE-AP|5, s,r,o.
Název:
Velflíkova 4, Psč 160 75, Praha 6
sídlo:
s.r.o.
PÉvnífolma:
48108219
lč:
poskytování software
Předmět podnikání:
Dén vzniku účetníjednotky: 1. 1, 1993
od 7.1.2077 do37.t2.7
zdáňová€í období:
3L.72.7
Rozvahouý den:

okamžik séstavení účetnízávěřky:6. 3.2018

1.1.

osoby podílejícísena uákladním kápitálu účetníjednotkyvíGe než 20%:

Jméno fyzické osobý
název přávnické osobY
lnE. Miroslav Kaufman

1.2.

sledované účetníobdobí

Bydliště,5ídlo

podíl

Klánovická 39, Praha 9

569 tis, Kč

23,32

změny a dodatky proved€né v účetnímobdobív ob.hodním.eistříku:

Nejsou.

1.3.

or8anizační struktura účetníjednotkya její zásadní změny v uplynulém účetnímobdobí:

Hospodářská střediska: lnformačnísystémy, pronájem a správa vlastních nemovitostí
Nákladová střediska: 8enerální ředitel, ekonomický úsek, technický úsel! poradenstvíá certifikace.

1.4.

Óenové státutárních a dozorčí.horgánů k rozvahovému dni:

Funkce
iednatel

2.

Jméno a příimení
lng, Josef Vančura,

csc.

Po!žitéobe.né účetnížásady,účetnímetody a odchylky od těchto metod

2.t.

Použitéobecné účetnízásady

Předkládaná účetnízáVěrka korporace byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 sb.,
o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, na základě Vyhlášky č. 500/2002 sb. a dle opatření
Ministeístva financí ČR, kterými se stanovíobsah účetnízávěrky pro podnikatele,

přilohá v účetnízávěl.é ve zkrá.éném lozsáhu
Korporace VUsTE-APl9 §.r.o.
ke

2.2.

dni31,12,2017

Použitéúčetnímetody

Při vedení účetnictvíspolečnost respektuje základní účetníprincipy k dosaženíVěrného a podivého
obrazu ekonomické situace podniku.

2.3.

lnformace o odchylká.h od metod podle § 7 odst. 5 zákona o účetnictvís uvedením jejich
vlivu na majetek a závazky, na finančnísituaci e v,ýsledek hospodaření účetníjednotky

Nejsou,

2,4.

způsob oceňování maietku á závázků

Nakoupený hmotný
fi

a nehmotný

majetek

je oceněn pořizovací cenou,

pohledáVky, krátkodobý

nančnímajetek a závazky jsot] oceněny nominální hodnotou.

2.5.

způsob slanovení úprav hodnot majetku (odpisya opravné položky)

Při sesiavování odpisového plánu účetníchodpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
účetníjednotka Vycházela z metody daňo\r'ých odpisů, které odpovídají době použitelnosti
jednotlivých kategorií majetku, tJčetníodpisy se odchytují jen u historických poiožek majetku, které
by|y tímto V letošním roce odepsány.
Podkladem pro tvorbu opravných položek jsou informace odpovědných pracovníkůo reálné hodnotě

i

.iednotliv,ých položek majetku.

2.6.

způsob přepočtu údajův cizích měnách na českou měnu

Majetek a závazky Vyjádřené V cizí měně přepočitává spoIečnost na českou měnu kurzem devizového
trhu Vyhlášeným Českou národní bankou k rozvahovému dni ikokamžiku uskutečněníúčetniho
případu. V případě nákupu nebo prodeje cizí měny za českou měnu použíVá k okamžiku uskutečnění
kuř, za který byly Mo hodnoty nakoupeny nebo prodány.

2.7.

stanovení rcálné hodnoty majetku a závazků

společnost k 31. 12. 2017 neevidUje žádný majetek ani záVazky, který by k rozvahovému dni
vyžadoval přecenění reálnou hodnotou.

3.

lnfoímace k položkám závazkových vztahů

3.1.

ávazkové Vztahy (pohledávky a dluhy}, které k rozvehovému dni majídobu §platnostidelší
než 5 let

Nejsou.
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3.2.

závazkové vztáhy (pohledávky a dluhy}, kt€řéjsou kryty vécnými zár!kami

Nejsotl.

3.3.

zálohy, závdavky, zápůičkya úvěry poskytnuté členůmřídících,kontrolních a případně
správních orgánŮ

Členůmor8ánů společnosti nebylo poskytnuto žádnétakové plnění,

3.4.

závazkové vžtahy (pohledávky a dluhy), podmíněné závázkové Vztahy á poskytnuté vě.né
žáruky, které neisou vykázányv rozvaze

Nej§ou.

3.5.

Penziinízávazky a závazkyvůči účetnímjednotkám v konsolidačním celku a přidruženým
účetnímjednotkám

Nejsou.

4.

Výše a povaha jednotlivých položek v!ýnosů a nákladů, keré jsotl mimořádné svým obiem€m

nebo pŮvodem

Ťržbyjsou přibližně ze 78

realizovány z hlavní ekonomické činnosti společnosti (poskytování a vtVoj
softWare), ztoho cca 45% tvořily V roce 2017 tížbyz!u. zbýýajících22 yo činííížbyza pronájem a
spráVu Vlastních nemovitostÍ.

5.

%

Průměrný přepočtený počet záměstnanců v průběhu úč€tního období

společnost zaměstnáVá na hlavní pracovní poměr 25 zaměstnancŮ Včetně 3 společníků.

6.

lnformace o nabytí vlastních ekcii nebo vlastních podílů

společnost nevla5tní žádné Vlastní podíly.
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7.

V,rznamné události m€zi rozváhovým dnem a okámžikem sestavení účetnízávěíky

K žádným Významným

událostem nedošlo,

sestaveno dne: 6.3. 2018
sestavil: lnE. Blanka Fabiánová

lng. Josef Vančura,

jednatel

