Výroční zpráva
za rok 2019
Účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020

1. Iden

kační údaje – základní informace

Název:

STATUS Holding a.s.

Sídlo:

Vídeňská 352/150, 148 00 Praha 4 – Kunra ce

IČ:

281 32 629

Právní forma:

akciová společnost

Předmět podnikání:
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
hostinská činnost
klempířství, zámečnictví
Statutární orgán - představenstvo:
předseda představenstva:
Ing. JAROSLAV HRUŠKA, dat. nar. 20. června 1959
č.p. 67, 395 01 Bratřice
Den vzniku funkce: 20. prosince 2019
Den vzniku členství: 20. prosince 2019
místopředseda představenstva:
FRANTIŠEK KUBŮ, dat. nar. 26. ledna 1972
č.p. 95, 588 44 Rohozná
Den vzniku funkce: 20. prosince 2019
Den vzniku členství: 20. prosince 2019
Člen představenstva:
EVA MACKOVÁ, dat. nar. 6.8.1959
Výstavní 1012, 395 01 Pacov
Den vzniku členství: 20. prosince 2019
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Počet členů:
3

Způsob jednání:
Za společnost jednají dva členové představenstva tak, že k vytištěné či nadepsané firmě
společnosti připojí svůj podpis.

Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady:
ANNA SEMRÁDOVÁ, dat. nar. 12. května 1964
Růžová 83, 393 01 Pelhřimov
Den vzniku funkce: 20. prosince 2019
Den vzniku členství: 20. prosince 2019
člen dozorčí rady:
Mgr. PETR LAŠTOVIČKA, dat. nar. 22. dubna 1980
Bytem Růžová 83, 393 01 Pelhřimov
Datum vzniku členství: 20. prosince 2019
člen dozorčí rady:
JAROSLAV HRUŠKA, dat. nar. 16. května 1987
Sámova 929/20, Vršovice, 101 00 Praha 10
Den vzniku členství: 20. prosince 2019
Počet členů:
3
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
2019
Zaměstnanci:
Účetní jednotka zaměstnávala v roce 2020 v průměru 3 zaměstnance
Údaje o pořízeném majetku:
Přírůstky HM: pozemky
0,- Kč
Stavby a technické zhodnocení
0,- tis. Kč
Samostatné movité věci
0, Kč
V roce 2020 nebyl formou finančního pronájmu pořízen žádný investiční majetek. Nebyl
pořízen ani majetek na úvěr.

3. Údaje o důležitých skutečnostech, k nimž došlo mezi rozvahovým dnem a datem
vyhotovení výroční zprávy
Mezi rozvahovým dnem a datem vyhotovení výroční zprávy došlo k situaci, že v období
začátku roku 2020 se rozšířil po celém světe virus COVID-9, který postihl i naši republiku. I
když v době zveřejnění této výroční zprávy se situace neustále mění a vyvíjí, vedení
společnosti není v současné době schopné spolehlivě kvantifikovat potencionální dopady této
události v budoucnu, přesto si myslí, že situace nebude mít významný vliv na chod a trvání
společnosti. Během roku 2020, kdy tato situace s virusem COVID trvala po celou dobu a trvá
i ke konci účetního roku a společnost zásadně nepoznamenala, tak vzhledem k tomu byla
účetní závěrka k 31.12.2020 zpracována za předpokladu, že účetní jednotka bude schopna i
nadále pokračovat ve své činnosti.

4. Výklad o předpokládaném vývoji účetní jednotky
Cílem společnosti pro rok 2021 zůstává stabilizace společnosti, nepředpokládají se žádné
výrazné změny proti rokům minulým i přes situaci týkající se výše uvedené pandemie.
Společnost se ve své činnosti bude nadále zabývat hlavně pronájmem svých nemovitostí, což
je její hlavní činností, dále pak to budou v menší míře pomocné stavební práce zámečnické,
kde společnost zaměstnává 3 zaměstnance v nové zámečnické dílně, kterou postavila a dala
do provozu od začátku roku 2016. Na tuto zámečnickou dílnu byla poskytnuta dotace, tak je
v zájmu společnosti udržet chod a zaměstnanost lidí v této dílně.

5. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje
Společnost neprováděla žádný vlastní výzkum a ani nepředpokládá v budoucnu investovat
finanční prostředky do této oblasti vzhledem ke své činnosti, kterou je hlavně pronájem
nemovitostí

6. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních
vztazích
Účetní jednotka má nastavenou politiku ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce která
vychází z možnosti firmy a ze stávajících aktivit. Proti roku minulému nedošlo v této oblasti
k žádným změnám.
Společnost naplňuje požadavky právních předpisů z hlediska ochrany životního prostředí,
bezpečnosti práce a požární ochrany.
Co se týče zvyšování úrovně svých zaměstnanců, neinvestovala a ani nepředpokládá
investovat v tomto směru v nadcházejícím období.
7. Organizační složky v zahraničí
Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí.

8. Nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů
Účetní jednotka v tomto období nepořídila žádné vlastní akcie ani akcie a podíly v jiných
společnostech.

Ing. Jaroslav Hruška, předseda představenstva
František Kubů, místopředseda představenstva

V Pelhřimově dne 20.února 2021

