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Příloha k účetní závěrce  

za účetní období od 1.1. – 31.12.2019 

sestavená v souladu s Vyhláškou č. 500/2002 Sb. v platném znění 
(Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.) 
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I. Obecné údaje 

I.1. Základní údaje o společnosti 

Obchodní firma: DERRA a.s. 
vedená Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19193 
Identifikační číslo: 267 61 637  
Sídlo společnosti: Praha 7, Veverkova 1411/6, PSČ 170 00 
Právní forma: akciová společnost 
Datum vzniku: 24. února 2003 
 
Předmět podnikání:  

 Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb 
spojených s pronájmem 

1. Společnost byla založena zakladatelskou listinou o založení obchodní společnosti. Společnost 
vznikla 24. února 2003 zápisem do obchodního rejstříku jako společnost s ručením omezeným. 
Na základě rozhodnutí valné hromady o schválení projektu změny právní formy došlo k 1.1.2013 
ke změně právní formy společnosti na akciovou společnost. Základní kapitál je k datu této roční 
účetní závěrky tvořen 20 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- 
Kč. 

2. Změny v Obchodním rejstříku:  V roce 2013 došlo k následujícím změnám v Obchodním 
rejstříku: 

 Změna právní formy na a.s. 
 Změna ve složení statutárního orgánu a dozorčí rady 
 Změna výše základního kapitálu z 200 tis. Kč na 2 000 tis. Kč 

V roce 2014 došlo k následujícím zápisům do Obchodního rejstříku: 

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.  

V roce 2019 nedošlo k žádným změnám v Obchodním rejstříku. 

3. Společnost v průběhu roku 2019 realizovala smluvní vztahy v oblastech své podnikatelské 
činnosti, s tím, že se jednalo především o pronájem nemovitosti – činžovního domu – na adrese 
Veverkova  1411/6, Praha 7. 

 

I.2. Statutární orgány k 31. 12. 2019 

Jménem společnosti jednají členové představenstva:  
 RNDr. Jaroslav Otenšlégr - předseda představenstva 
 Doc. Ing. Richard Drechsler, CSc. – místopředseda představenstva 
 Ing. Petra Buršová – člen představenstva 

 
Za společnost jedná v celém rozsahu představenstvo, a to buď předseda nebo místopředseda 
představenstva samostatně nebo ten člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně 
pověřen. Za společnost podepisují buď předseda, nebo místopředseda představenstva samostatně. 
Podíly na zisku za rok 2018 nebyly vyplaceny. 
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I.3. Zaměstnanci 

Společnost nemá k 31.12.2019 žádné zaměstnance. Členové představenstva a dozorčí rady vykonávají 
činnost pro společnost na základě uzavřených mandátních smluv za stanovenou úplatu. 
 
 

II. Informace o účetních metodách a obecných účetních 
zásadách 

 

II.1. Oceňování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a zásob 

1. Nakupovaný dlouhodobý hmotný a nehmotný a drobný hmotný a nehmotný majetek je 
evidován v účetní evidenci v pořizovací ceně, tj. do ceny majetku vstupují i vedlejší 
pořizovací náklady jako doprava, instalace apod. Společnost eviduje k  31. 12. 2019 
dlouhodobý hmotný majetek. 

2. Majetek pořízený ve vlastní režii společnost neeviduje. 

 

3. Zásobami materiálu a zboží společnost nedisponuje. 
 

4. Pohledávky a závazky jsou oceňovány ve jmenovité hodnotě. Pohledávky nabyté 
formou postoupení pohledávek jsou oceňovány pořizovací cenou (takové pohledávky 
nejsou k 31. 12. 2019 evidovány). 

 

II.2. Oceňování finančního majetku 

Finanční majetek společnosti je evidován v pořizovací ceně. 

 

II.3. Změny ve způsobech oceňování, postupech odpisování a účtování 

Účetní pravidla aplikovaná společností jsou plně v souladu s ustanoveními Zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví ve znění platném pro rok 2019 a předpisy pro podvojné účetnictví podnikatelů stanovenými 
ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb., v platném znění, případně v Českých účetních standardech pro 
podnikatele. Aplikovaná účetní pravidla jsou konzistentní s účetními normami, které tuzemské 
legislativní předpisy umožňují aplikovat v průběhu roku 2019.  

 

II.4. Opravné položky 

Společnost tvoří daňové opravné položky k nepromlčeným pohledávkám po splatnosti. Společnost 
neeviduje významné pohledávky po splatnosti. 
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II.5. Odpisové plány 

 Společnost eviduje k 31. 12. 2019 dlouhodobý hmotný majetek a pozemek. 
 Odpisový plán: 

Dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč, doba použitelnosti – delší než jeden rok) 
je účtován na syntetické účty 021 a 022. Účetní odpisy majetku odpovídají daňovým. 
Dlouhodobý hmotný majetek je odepisován rovnoměrně dle zařazení do odpisové 
skupiny v souladu se zákonem o daních z příjmů. 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek je odepisován 2 roky. 
Ostatní drobný hmotný i nehmotný majetek, jehož ocenění je nižší než 40 tis. Kč a doba 
použití je delší než 1 rok, je účtován přímo do nákladů. 

 
 
II.6. Přepočty údajů v cizích měnách 
 
Pro přepočet údajů v cizích měnách je používán aktuální kurz České národní banky. K datu účetní 
závěrky společnost nevykazuje závazky ani pohledávky v cizích měnách.  

 
 

III.  Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 

 

III.1. Dlouhodobý majetek 

Tabulka č. 1 - Přehled dlouhodobého majetku (v tis. Kč) 

 Pořizovací cena 
Počáteční stav Přírůstky Úbytky Konečný zůstatek 

Stavby 24 157 1 203 0 25 360 

Pozemky 933 0 0 933 
Samostatné movité 
věci a soubory  

0 0 0 0 

Jiný dlouhodobý 
hmotný majetek 

36 0 36 0 

Nedokončený dl. 
majetek 

285 918 1 203 0 

Celkem HM 25 411 2 121 1 239 26 294 

 
 Oprávky 

Počáteční stav Odpisy Vyřazení v ZC Vyřazení v PC Konečný 
zůstatek 

Stavby 10 447 862 0 0 11 309 

Pozemky      

Samostatné movité věci 
a soubory  

0 0 
 

0 0 0 

Jiný dlouhodobý 
hmotný majetek 

36 0 36 0 0 

Celkem HM 10 482 862 36 0 11 309 
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Nejvýznamnější přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

1. V roce 2019 došlo k technickému zhodnocení nemovitosti. 
 

2. Společnost k datu 31. 12. 2019 nepořídila žádný majetek formou finančního leasingu.  
 

3. Společnost během účetního období nepořídila žádnou finanční investici ani jiný finanční majetek. 
 
4. Společnost nevlastní hmotný a nehmotný majetek neuvedený v rozvaze. 

 
5. V souvislosti s novým úvěrem od České spořitelny, a.s. došlo v roce 2016 k zatížení nemovitostí 

společnosti (pozemku p.č. 2055 a budovy č.p. 1411) zástavním právem. 
 
 

III.2. Pohledávky  

1. Krátkodobé pohledávky: 

o z obchodního styku jsou vykazovány ve výši -102 tis. Kč 
o krátkodobé poskytnuté zálohy jsou vykázány ve výši 210 tis. Kč 

2. Pohledávky za společníky: 0 Kč 
3. Pohledávky po splatnosti: 99 tis. Kč (jedná se o nedoplatky z vyúčtování služeb nájemníkům) 
4. Společnost neeviduje žádné pohledávky kryté podle zástavního práva. 

5. Pohledávky vůči státnímu rozpočtu jsou vykázány ve výši 0 tis. Kč  
 

III.3. Závazky  

1. Závazky z obchodního styku bez přijatých záloh jsou ve výši 86 tis. Kč 
2. Přijaté zálohy krátkodobé – předplacené nájemné a zálohy na služby = 609 tis. Kč 
3. Přijaté zálohy – jistiny z nájemních smluv – dlouhodobý charakter = 35 tis. Kč 
4. Závazky vůči společníkům (krátkodobá půjčka) = 400 tis. Kč 
5. Úvěry – v roce 2016 a 2017 čerpán dlouhodobý úvěr, jehož zůstatek k 31.12.2019 činí 9 582 

tis. Kč  (splatný v roce 2026, úvěrový rámec 12.000 tis. Kč, účel: splacení směnek, 
rekonstrukce nemovitosti). 

6. Závazky vůči státnímu rozpočtu jsou vykázány ve výši 155 tis. Kč (nedoplatek daně z příjmů 
právnických osob za rok 2019) 

7. Společnost neeviduje žádné závazky kryté podle zástavního práva. 
8. Společnost neeviduje ani jiné závazky nezachycené v účetních výkazech, jako jsou například 

poskytnuté záruky, podané žaloby či smluvní úroky a penále. 
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III.4. Vlastní kapitál 

Tabulka č. 2 - Změny vlastního kapitálu v průběhu roku 2019 (v tis. Kč) 

Položky Základní 
kapitál 

Kapitálové 
fondy 

Nerozdělený 
zisk / ztráta 

Rezervní 
fond 

Celkem 

Zůstatek k 31. 12. 2018 2000 2 000 246 - 372 20 3 894 

VH za účetní období 0 0 1 214 0 1214 

Převody do fondů 0 0 0 0 0 

Výplata dividend 0 0 0 0 0 

Zůstatek k 31. 12. 
2019 

2000 2 000 -126 + 1 214 20 5 108 

 

Společnost dosáhla za účetní období roku 2018 ztrátu ve výši 372 tis. Kč, která byl rozhodnutím valné 
hromady zaúčtována na účet ztrát minulých let. Za účetní období roku 2019 společnost vytvořila zisk  
ve výši 1 214 tis. Kč. 

 

III.5. Rezervy 

Společnost netvořila žádné zákonné ani ostatní rezervy. 

 

III.6. Výnosy z hlavní činnosti 

Společnost vykázala za účetní období roku 2019 výnosy z titulu pronájmu bytů a nebytových prostor 
v činžovním domě na adrese Veverkova  1411/6, Praha 7. 

 
Tabulka č. 3 - Přehled výnosů dle hlavních činností (v tis. Kč) 

Činnost Rok 2018 Rok 2019 

Prodej vlastních výrobků a služeb (pronájem bytů a nebytových 
prostor) 

3 229 3 564 

Prodej zboží 0 0 

Ostatní výnosy 0 3 

Celkem: 3 229 3 567 
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III.7. Výdaje na výzkum a vývoj  

Společnost nevynaložila v průběhu roku 2019 žádné takové náklady, resp. výdaje. 
  

III.8. Odložená daň 

Společnost o odložené dani neúčtuje z důvodu nevýznamnosti dočasných rozdílů hodnot majetku a 
závazků. 

III.9. Náklady na auditorské služby 

Společnost nesplňuje nutná kritéria pro povinný audit účetní závěrky. Společnost v účetním období roku 
2019 nepřijala žádné auditorské služby. 

 
 
 

IV. Události po datu účetní závěrky  
 

Po datu, k němuž je sestavena tato roční účetní závěrka (31.12.2019), již nedošlo do data jejího 
vlastního sestavení, tj. do 29.2.2020  k žádným významnějším změnám v aktivech, závazcích a vlastním 
kapitálu společnosti, které by ovlivnily finanční pozici společnosti a hodnocení této roční účetní závěrky 
uživateli účetních informací. 

 
 
 
 
V Praze dne 29.2.2020 
 
 
 
 
………………………………….. 
Doc. Ing. Richard Drechsler, CSc. 
místopředseda představenstva 


