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U Kasáren 1381/lll

ke dni 31 . 12.2016

Mladá Boleslav

AKTlVA

b

AKT|VA CELKEM ( .02 + 03 + 37 + 74)

Běžné učetní období
Minulé uč.

období

Poskytnuté zálohy na dlouhodobli finanční majetek



označ

a

AKT!VA

b

rád

c

Běžné učetní období
Minulé uč.

období

Netto

4

Brutto

1

Korekce

2

Netto

3

C. Oběžná aktiva ( . 38 + 46 + 68 + 71| 037

C. l.

1.

2.

3.

1.

2.

4.

5.

Zásoby ( . 39 + 40 + 41 + 44+ 45) 038

Materlál 039

Nedokončená v roba a polotovary 040

V robkyazboží(.42+43) 041

V robky 042

Zboži 043

Mladá a ostatni zvi ata a jejich skupiny 044

Poskytnuté zálohy na zásoby 045

C. ll.

1.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

2.

1

2

3

4

1.

2.

3.

4.

5,

b.

Pohledávky (.47 +57) 046 *iliíirliiiiiiiiiiiiiii1;$l-*iiiii$,#Sii

Dlouhodobé pohledávky (r. 48 až 52) 047 ,,5,..352 l.,''..5'.'352

Pohledávky z obchodních vztahťr 048

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049

Pohledávky - podstatn vliv 050

Odložená daňová pohledávka 051

Pohledávky - ostatní (r. 53 až 56) 052 5 352 5 352 7 822

Pohledá vky za společn íky 053 5 352 5 352 7 822

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054

Dohadné učty aktivní 055

Jiné pohledávky 056

Krátkodobé pohledávky (r. 58 až 61) 057

Pohledávky z obchodních vztahťr 05B 3 123 3 123 3 239

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059

Pohledávky - podstatn vliv 060

Pohledávky - ostatní ( . 62 až 67) 061 2 845 2 845 5 939

Pohledávky za společn íky 062 2 689 2 689 5 785

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063

Stát - daňové pohledávky 064

Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 156 156 154

Dohadné učty aktivní 066

Jiné pohledávky 067

C. lll.

1.

2

Krátkodob finanční majetek (r. 69 + 70) 068

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069

Ostatní krátkodob finanční majtek 070

C. lV.

1.

2

Peněžní prost edky (r. 72 + 73| 071 íiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiliii, liiii l| #

Peněžní prost edky v pokladně 072 5 5 3

Peněžní prost edky na učtech 073 12 128 12 128 9 951

1

2

3

D. Časové rozlišení aktiv ( . 75 až77| 074

Náklady príštích období 075

Komplexní náklady príštích období o76

Príjmy príštích období 077
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označ

a

PASlVA

b

ád

c

Běžné učetní

období

5

Minulé četní

období

6

PAslVA CELKEM ( . 79 + 10í + 141| 078 |::|i::||i::::::::::::i:::i|:|i||i|||:ii::::::::::::i:i|i|i:i|i:i:||!:::::i:::r.{|l 6:i:::,Iir::r+š:ri
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A. Vlastní kapitál (r.80 + 84 +92 + 95 + 99 _ í00) 079

A. l

1

2

3

Základní kapitál ( . 81 až 83) 080

Základní kapitál 081 157 648 147 454

Vlastní podíly (-) 082

Změny základn ího kapltálu 083

A. l!

1.

2.

1

2

3

4

5

ÁZioa kapitálové fondy ( . 85 + 86) 084

Aaio 085

Kapitálové fondy (r. 87 až 91) 0B6

Ostatní kapitálové fondy a87

Oceňovací rozdíly z p ecenění majetku a závazků 088

Oceňovací rozdíly z p ecenění pri preměnách obchodních korporací 0B9

Rozdíly z preměn obchodních korporací 090

Rozdíly z ocenění pri preměnách obchodních korporací 091

A. Ill.

1.

2.

Fondy ze zisku ( . 93 + 94) 092

Ostatní rezervní fondy 093 5 5

Statutární a ostatní fondy 094 5 5

A. lV.

1

2

3

V sledek hospoda ení minul ch let (r. 96 až 98) 095

Nerozdělen zisk minul ch let 096 3 222 3 213

Neuhrazená ztráta minul ch let 097

Jin u.isledek hospoda ení minul ch let 098

A. V. V sledek hospoda ení běžného učetního období (+/_)

1 .01 - (+ 80 + 84 +92 + 95 _ í00 + 101 + 141|l

099

A. Vl. Rozhodnuto o zálohové vt platě podílu na zisku 100

B.+C. Cizizdroje (.102+107| 101

B.

1

2

3

4

Rezervy ( . 103 až ,t06) 102

Rezerva na dťrchody a podobné závazky 103

Rezerva na daň z príjmťt 104

Rezervy podle zvláštních predpisťl 105

Ostatní rezervy 106

C. Závazky ( . í08 +123| 107

C. l

1.

1

2

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1

2

3

Dlouhodobé závazky ( . 109 + 112 až 119) 108
,i !1iii:l' ::::i! ii] i! !.,i:i i:,r! ri r:!:lj!:!i: i 2 :A.!:
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Vydané dluhopisy (r. 110 + 111) 109

Vyměnitelné dluhopisy 110

Ostatní dluhopisy 111

Závazky k uvěrou. m institucím 112 30 332 36 547

Dlouhodobé prijaté zálohy 113 9 606 2 az$
Závazky z obchodních vztahťr 114

Dlouhodobé směnky k úhradě 115

Závazky _ ovládaná nebo ovládající osoba 116

Závazky - podstatn vliv 117

Odložen daňovy závazek 11B

Závazky, ostatní ( . 120 až 122) 119 326

Záv azky ke společn íkťr m 120

Dohadné učty pasivní 121

Jiné závazky 122 326

,i ii i i i ii}j]jiijiji] iji]i:iliji:i:i: i



označ

a

PASlVA

b

ád

c

Běžné učetní

období

5

Minu!é učetní

období

6

C. ll

1.

1.

2.

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

Krátkodobé závazky ( .124 + 127 až í33) 123

Vydané dluhopisy (r. 125 +126) 124

Vyměnitelné dluhopisy 125

Ostatní dluhopisy 126

Závazky k uvěroq m institucím 127 4 369 4 383

Kratkodobé prijaté zálohy 128 2 768 5 858

Závazky z obchodních vztahťr 129 3 770 3 513

Krátkodobé směnky k uhradě 130

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 131

Závazky - postatn vliv 132

Závazky ostatní (r. 134 až 140) 133 48,

Záv azky ke společn íkťr m 134

Krátkodobé finanční u pomoci 135

Záv azky k za městn a ncťr m 136 29 31

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 137 17 11

Stát - daňové závazky a dotace 138 6 6

Dohadné učty pasivní 139

Jiné závazky 140 54

D.

1.

2.

Časové rozlišení pasiv ( . 142 + í43) 141

V daje príštích období 142

V nosy príštích období 143

Právní forma účetní jednotky: družstvo

DtČ: 0

Predmět podnikání nebo jiné činnosti: správa a udržba nemovitostí
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Okamžik
sestavení

07.02.77

0:00

@ osoby odpovědné za sestavení učetní závěrky Órgánu nebo fyzické osoby, která je učetní
jednotkou
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čislo
rádku

c

01

skutečnost v účetním období

běžném

1

1.

2.

3.

4.

5.

Tržby z prodeje u.i robku a služeb

Tržby z prodeje zboži

Vyikonová spot eba (r. 04 + 05 + 06)

Ostatní náklady

Provoznív,. sledekhospoda ení (.01 + 02-03- 07 + 08_09_ 14+20-24|



Označení

a

TEXT

b

čislo
ádku

c

skutečnost v účetním období

běžném

1

minulém

2

lV.

1.

2.

V nosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly G.32 + 33) 31

V nosy z podí!ťr - ovládaná nebo ovládající osoba 32

Ostatné u. nosy z podílťt 33

G. Náklady na vyna ožené podí|y 34

V.

1.

2.

V nosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (r. 36 + 37) 35

V nosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaní nebo ovládající

osoba
36

Ostatní rn nosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 37

H. Náklady související s ostatním dlouhodob m finančním majetkem 38

Vl.

1.

2.

V nosové úroky a podobné u. nosy (r. 41 + 42) 39 ffii.iii#i,tiiiiiii.iiiiiiiii:iiiiiiiiiififi*iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili

V nosové uroky a podobné u. nosy - ovládaná nebo ovládající osoba 40

Ostatní vynosové uroky a podobné v nosy 41 7

I Úpravy hodnot a rezevy ve finanční oblasti 42

J.

1.

2.

Nákladové uroky a podobné úroky (r. 44 + 45) 43 isi
Nákladové uroky a podobné uroky - ovládaná nebo ovládající osoba 44

Ostatní nákladové uroky a podobné uroky 45 405

Vll. Ostatní finanční v nosy 46

K. Ostatni fi nanční náklady 47
* Finančníq sledekhospoda ení (.3í - 34+ 35-38+ 39- 42-43+ 46-47| 48
** V sledek hospoda ení p ed zdaněním ( . 30 + 48) 49 i:|!,ri

L.

1.

2,

Daň z p íjm (r. 51 + 52) 50

Daň z príjm splatná 51 1 2

Daňzpíjm odložená 52
** V sledek hospoda ení po zdanění ( . 49 - 50) 52

M. Prevod podílu na rnisledku hospoda ení společníkťrm (*/-) 53
*** V sledek hospoda ení za učetní období (+t-1 G.52 - 53) 54

čist obratza učetní období= l. + ll. + lll. + !V. + V. + Vl. +V l. 55

Okamžik
sestavení

07.02.17

0:00

P-dpisorni záznam osoby odpovědné za sestavení účetní
závěrky

ňinoorgánunebotyzickéosoby,kterájeučetníjednotkou
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P íloha k četní závérce za rok 2016

Zák|adní člensk} vklad

p edmět činnosti

Název tičetní jednotky

Sídlo ričetníjednotky

právní forma

Rozvahovy den

Zapisovany základní kapitál 50.000,- Kč

Bytov é družstvo Laurinova II

Mladá Boleslav, IJ Kasáren 1381 lnl
2%aI

družsfuo

31.12.2016

500,- Kč

správa a držba nemovitostí

Vznik právní subjektivity 5.II.2002
-2

Místo právní subjektivity Městs soud v Praze,oddíl Dr.,vložka 5721

Ičo 267 33 889

Statutrární orgán-p edstavenstvo p edseda RNDr. František Kosina
místop edseda - ing. Milan Konečn

úeetni období kalendá ní rok
použité irčetní metody 

vedení podvgjného ričetnictví pro írěetní jednotky,
které jsou podnikateli ričtujícími v soustavě
podvojného ričetnictví podle vyhl. č.500/2002 Sb.

zp sob zpracováni 
riěetnictví je vedeno u ff ByTos spol s r.o.,
Bezruěova 5 47,,Mladá Boleslav na zák|adé
Mandátní smlouvy ze dne 6.II .2007

Uětování o sdruŽení Bybvé družstvo je ve sdružení se statutárním městem
Mladá Boleslav, které vzniklo dne3.7.2003. Vedením
ričetnictvíje pově eno družstvo

RozPis bankovních irvěru 
úvěrje ěerpán u čsoB., splatn v r.2024
Nesplacená část rivěru k31.12,2016Ké 34 701 tis. Kě
(k 3I.12.2015 40 930 tis.Kě) Zajišténi: ruěitels
závazek statutárního města Mladá Boleslav

Pohledávka za městem Bytové družstvo eviduje pohledávku za městem z titulu
sdružení ve Kč 8 041 tis.Kč



Ke dni závěrky nejsou odpovědným osobám známy žádné skuteěnosti, které by v dalších
zdaňovacích obdobích měly podstatrrý vliv na qýsledek hospodaření. ,/

Mladá Boleslav 07 .2.2017 , _o 
-',l, 

: í
RNDr.František?o&#p;
p edseda p edsiavenstva ''

Bytové družstvo Laurinova Il.

U Kasáren 1381/lll.
293 01 Mladá Boleslav

$osv. &
.!', il"Lí:, t/Ll



Zpráva nezávislého audito ía
o prověrce úěetní závěrlry

Bytového družstva Laurinova Il.

Provedli jsme prověrku p iložené ričetní závěrky Bytového družstva Laurinova II., která
se skládá zrozxahyk3I. 12.2016,vykazu zisku a ztráty zarok končící 3I. 12.2016 a
p ílohy této ričetní závěrky která obsahuje popis použilfch podstatn}ch ričetních metod a
další vysvětluj ící informace.

Odpovědnostvedení za četnízdvěrku

Vedení je odpovědné za sestavení ričetní závérky, která podává vémy a poctiv} obraz
v souladu s mezinarodním standardem ričetního v}kaznictví pro malé a st ední podniky a
za takovy vnit ní kontrolní systém, ktery považuj e za nezbYny pro sestavení ričetrrí
závérky tak, aby neobsahovala vyznamrté nesprávnosti zprisobené podvodem nebo
chybou.

Oďpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjád it závěr o této ričetní závěrce. Její prověrku jsme provedli
v souladu s meziniárodním standardem pro prověrky ISRE 2400 (revidované znéní),
Prověrky historickych četních závěrek. V souladu s tímto standardem jsme povinni
vyjád it se k tomu, zda jsme nezjistili nějaké skutečnosti svědčící o tom, že učetní
závérka jako celek není ve všech vyznamnych ohledech sestavena v souladu s p íslušn m
rámcem četního vykaznictví. Dále jsme v souladu s tímto standardem povinni dodržovat
p íslušné etické požadavky.

Prověrka ričetní závérky provedená v souladu s ISRE 2400 (revidované znění) je
zakénkou poskytující omezenou jistotu. Vjejím rámci auditor provádí p edevším
dotazovéní členri vedení a dalších pracovník ričetní jednotky a analytické postupy a
vyhodnocuj e shromtížděné drikazní informace.

Postupy prováděné v rámci prověrky mají podstatně menší rozsah než postupy p i auditu
prováděném v souladu s mezinárodními standardy pro audit (ISA). K ričetní závěrcetudiž
nevydáváme v}rok auditora.

Z věr

Na zrákladě naší prověrky jsme nezjistili žádné skutečnosti svědčící o tom, že iňetní
závérka ve všech vyznamnych ohledech nepodává věrn} a poctiv} obraz aktiv a pasiv
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Bytového družstva Laurinova II. k 31. 12. 2016 a nákladri
hospoda ení za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s

standardem ričetního vykaznictví pro malé a st ední podniky.

a vynosri a v sledk,, jejího
v souladu s mezinárodním

V M]adé Boleslavi, dne 7. nora 2017

A(IDIT TOPOL s.r.o.
Ještědskó 261
460 08 Liberec
č.oprávnění 45 3

auditor, Ing Petr Topol, č.oprávnění 0400


