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Vožická majetková s.r.o.
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společnost s ručením omezeným
28142 721
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1. Založení a charakteristika společnosti
Společnost Vožická majetková s.r.o. (dále jen ,,společnost") byla založena zakládací listinou jako společnost s ručením
omezeným dne 5. 9. 2011 a vznikla 26. 11. 2011 zápisem do obchodního rejstříku. Předmětem podnikání je provozováni
vodovodů a kanalizací a úprava a rozbor vody. Provozování ČOV Mladá Vožice a případné instalatérské práce.

Základni kapitál
jediný společník

200.000,- KČ
Město Mladá Vožice
Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, PSČ 391 43
IČO: 002 52 557
Vklad: 200.000,- KČ
Obchodní podIl: 100%

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 26. Listopadu 2011 - spisová značka C 20088 vedená u Krajského soudu
v českých Budějovicích. Účetní závěrka společnosti je sestavena k poslednImu dni účetního období.

2. Účetní metody a obecné účetní zásady
Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka sestavena v souladu se zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění
a v souladu s vyhláškami a opatřeními ministerstva financiv platném znění. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady. Údaje
v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v korunách českých (kč).

Používaný účetní a evidenční systém EKONOM - podvojné účetnictví

3. Přehled významných účetních pravidel a postupů
Nakoupený dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami sníženými o oprávky. Dlouhodobým
hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než rok a jehož oceněni je vyšší než 40.000 KČ v
jednotlivém případě. Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než rok a
jehož ocenění je vyšší než 60.000 kč v jednotlivém případě. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je odepisován tak, že
účetní odpisy odpovÍdají daňovým v souladu se zákonem 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

Pohledávky a závazky z obchodního styku jsou oceňovány a zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.
Účetní operace v cizích měnách na českou měnu jsou účtovány kursem ČNB pro daný den.
výnosy jsou zaúčtovány k datu uskutečněnIslužeb a jsou vykázány bez slev a DPH.

Nezaplacené vystavené faktury po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2020 -
Nezaplacené přijaté faktury po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2020 -

4.484,--
O,--

4. Závazky neuvedené v účetnictví
K poslednImu dni účetního období se společnost neúčastní žádného soudního sporu, jehož rozhodnuti by mělo podstatný vliv
na společnost. Společnost nemá žádné významné závazky neuvedené v účetnictví.

V Mladé Vožici, dne 16. 3. 2021

Mgr. Jarosla větrovský - jEDNATEL
Bytem: josefa Bricha 392. Mladá Vožice

Datum narození: 31. 7. 1968

Jaromir Dvořák - JEDNATEL
Bytem: Noskov 27, Mladá Vožice

Datum narození: 8. 7. 1962

VOŽICKÁ MAJETKOVÁ s.r.o.
Žižkovo náměstí 80
%1 43 Mladá Vožice
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