
Z p r á v a  

Představenstva společnosti STATUS Holding a.s., IČ:  28132629 se sídlem v Praze 4, 

Vídeňská 352/150 o podnikatelské činnosti a stavu majetku za období od 1.1.2015 do 

31.12.2015 

 

Představenstvo a.s. se sešlo v průběhu účetního roku k šesti zasedáním se 100% účastí členů. 

Každé zasedání představenstva bylo schopné usnášení. Na každém zasedání byla předsedou 

představenstva podána podrobná informace o průběžném plnění úkolů z předešlých 

zasedání, dále pak zpráva o stavu a činnosti společnosti. Rovněž byla pravidelně 

projednávána finančním situace společnosti a její platební schopnost splácet svoje závazky. 

 

Za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 společnost dosáhla obratu ve výši 5.890 tis. Kč. Bylo 

dosaženo hrubého zisku 4.545 tis. Kč, po zdanění čistý zisk 3.685 tis. Kč. 

Ke konci účetního období měla společnost pohledávky z obchodních vztahů ve výši 910 tis. 

Kč, z toho 631 tis. Kč je pohledávka za STATUS stavební a.s. Téměř 95 = faktur z této částky je 

ve splatnosti. 

 

Co se závazků týče, společnost v průběhu roku čerpala krátkodobé  půjčky od STATUS 

stavební a.s. na běžnou činnost. Co se týče závazků za cizími dodavateli, jsou průběžně ve 

splatnosti hrazeny. Zůstává pouze závazek ke společnosti STATUS stavební a.s. ve výši téměř 

14 mil. Kč za stavební práce. Z konce účetního období ve splatnosti je 11,5 mil. Kč, ostatní 

jsou závazky starší 6-ti měsíců. Jde o faktury za provedené práce na opravě střechy budovy 

v Humpolci ve výši 3.560 tis. Kč a dále pak oprava komunikace v Pehřimově za 7.984 tis. Kč. 

Tato oprava byla čerpána z vytvořených rezerv minulých let. 

Další významnou položkou jsou splátky úvěrů. Společnost má poskytnuty dva úvěry na 

investiční majetek. Z roku 2008 stále splácí úvěr na nemovitost v Praze-Kunraticích, měsíční 

splátka činí 100.000,- Kč včetně úroků. Zůstatek ke konci období je 3.360 tis. Kč, poslední 

splátka je v roce 2021. 

Další úvěr je poskytnut v roce 2013 se splatností v roce 2025 na nemovitost v Pelhřimově. 

Původní výše úvěru byla 20.377 tis. Kč, část ve výši 10,1 mil. Kč byla splacena mimořádnými 

splátkami při poskytnutí dotací, v roce 2014 se začalo s pravidelnými měsíčními splátkami, 

které činí měsíčně 72 tis. Kč. 

V tomto účetním období zaměstnávala společnost 2 pracovníky na dohodu o provedení 

práce, dále má společnost od tohoto účetního období 5 pracovníků s pracovní smlouvou. Jde 



o zaměstnance nové postavené zámečnické dílny v Pelhřimově. Na mzdách bylo vyplaceno 

675 tis. Kč. 

Společnost pořídila hmotný majetek ve výši 20,2 mil Kč a to zámečnickou dílnu včetně jejího 

zázemí, spolu s tím opravila administrativní budovu. Na tento projekt byla poskytnuta dotace 

ve výši 10,1 mil. Kč. Jiný hmotný majetek společnost nepořídila. 

V tomto období nebyly pořízeny žádné cenné papíry.  

Závěrem lze konstatovat, že se jednalo o celkem úspěšný rok, nenastaly žádné mimořádné 

události.  

Podrobné informace o hospodaření společnosti jsou uvedeny v předložených dokladech, a to 

výkaz zisků a ztrát, rozvaze a příloze účetní závěrky. 

 

      Představenstvo společnosti STATUS Holding a.s. 


