Výroční zpráva
za rok 2017
Účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017
1. Identifikační údaje – základní informace
Název:

STATUS Holding, a.s.

Sídlo:

Praha – Kunratice, Vídeňská 352/150, PSČ 148 00

IČ:

281 32 629

Právní forma:
Předmět podnikání:

akciová společnost
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
hostinská činnost
klempířství, zámečnictví

Datum vzniku:

21. ledna 2011

Statutární orgán – představenstvo:
Předseda:

Josef Semrád, nar. 2.5.1962, Stanovice č. 4, 393 01 Nová
Cerekev

Místopředseda:

Ing. Jaroslav Hruška, nar. 20.6.1959, Bratřice 67, 395 01
Pacov

Člen:

František Kubů, nar. 26.1.1972, 588 44 Rohozná 95

Prokura:

Jan Semrád, nar. 7.10.1988, Lužická 1637/33, Vinohrady,
120 00 Praha 2

Dozorčí rada:
Předseda:

Anna Semrádová, nar. 12.5.1964, Stanovice č. 4, 393 01
Pelhřimov

Člen:

Eva Macková, nar. 6.8.1959, Výstavní 1012, 395 01 Pacov

Člen:

Jaroslav Hruška, nar. 16.5.1987, Bratřice čp. 67, 395 01
Pacov

Akcie:

180 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve
jmenovité hodnotě 200.000,- Kč
48 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve
jmenovité hodnotě 10.000,-Kč
3.908 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve
jmenovité hodnotě 1.000,- Kč

Základní kapitál:

40 388 000,- Kč

Splaceno:

40 388 000,- Kč

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku:

2. Výklad k uplynulému vývoji podnikání a finanční situace účetní jednotky
za rok 2017
Zaměstnanci:
Společnosti STATUS Holding a.s. zaměstnávala v roce 2016 5 zaměstnanců a 2
pracovníky na dohodu o provedení práce. Nárůst pracovníků byl v roce 2015 ve II.
pololetí z důvodu toho, že byla uvedena do provozu nová zámečnická dílna, na
kterou byla poskytnuta dotace ministerstvem průmyslu a obchodu z fondů EU
v rámci operačního programu podnikání a inovace ve výši 10,1 mil. Kč, což
představuje 50 % nákladů na pořízení.

Údaje o pořízeném majetku:
Přírůstky HM: - pozemky

0

-stavby(technické zhodnocení)

0

-samostatné movité věci (nábytek)
Přírůstky NHM:

118 tis. Kč
0

V roce 2017 nebyl firmou finančního pronájmu pořízen žádný investiční majetek.

3. Údaje o důležitých skutečnostech, k nimž došlo mezi rozvahovým dnem a
datem vyhotovení výroční zprávy

Mezi rozvahovým dnem a datem vyhotovení výroční zprávy nenastaly žádné
významné skutečnosti

4. Výklad o předpokládaném vývoji účetní jednotky
Cílem společnosti pro rok 2018 zůstává stabilizace společnosti, nepředpokládají se
žádné změny proti rokům minulým. Společnost se ve své činnosti bude zabývat
pronájmem svých nemovitostí, nepředpokládá žádné jiné aktivity. V roce 2018 bude
pouze investovat do oprav svých nemovitostí. Nákup investicí v roce následujícím
nepředpokládá.

5. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje

Společnost neprováděla žádný vlastní výzkum ani nepředpokládá v budoucnu
investovat do oblasti výzkumu a vývoje.

6. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně
právních vztazích
Společnost STATUS Holding, a.s. má nastavenou politiku ochrany životního prostředí
a bezpečnosti práce, která vychází z možností firmy a z našich stávajících aktivit a
v roce 2017 zůstala tato politika beze změn.
Společnost naplňuje požadavky právních předpisů z hlediska ochrany životního
prostředí, bezpečnosti práce a požární ochrany.
Co se týče zvyšování odborné úrovně svých zaměstnanců, neinvestovala ani
nepředpokládá investovat v tomto směru ani průběhu budoucího období.

7. Organizační složky v zahraničí
Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí

8. Nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů
Společnost v roce 2017 pořídila účetní jednotka 34 % akcií společnosti D.I.Q. Green
Group, a.s., IČ: 06100821 se sídlem Sokolovská 428/130, Karlín, 186 00 Praha.

Součástí výroční zprávy je dále zpráva o vztazích jako příloha č 1.

Josef Semrád
předseda představenstva

