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OObbeeccnnéé  úúddaajjee  

1. 1 Název účetní jednotky a její popis 

Název:     Battery Corporation a.s. 
Sídlo:       Na Moráni 1957/5, Nové Město, 128 00 Praha 2 

IČ:       08171149 

DIČ:       CZ08171149 

Právní forma:      akciová společnost 

Hlavní předmět činnosti:   výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

      pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

 

Statutární orgán: 

 

Předseda představenstva  Vlastimil Novák 

Člen představenstva    Ing. Jan Drahota 

 

 

1. 2 Popis změn a dodatků provedených v účetním období v obchodním rejstříku 

Ve sledovaném období došlo k zápisu zvýšení základního kapitálu valnou hromadou ze dne 

23.05.2019. Základní kapitál se zvyšuje vydáním nových akcií, celkem 1 312 ks ve jmenovité 

hodnotě 120 000,- Kč za kus, v celkové hodnotě 157 440 000,- Kč. 

1. 3 Jména a příjmení členů statutárních orgánů k 31.12.2020 

 

Jméno a příjmení Funkce 

 Vlastimil Novák Předseda představenstva  

Ing. Jan Drahota Člen představenstva 

Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně a v plném rozsahu. 

Obchodní společnosti s více než 20 % podílem na základním kapitálu 

Společnost neměla k 31. 12. 2020 žádné takové podíly.  

 

1. 4 Vybrané údaje o zaměstnancích 

  

Společnost měla k 31.12.2020 4 zaměstnance. 

Mzdové náklady za rok 2020 činily 1 215,- tis Kč 

Náklady na zákonné pojištění v roce 2020 činily 406,- tis Kč 
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2. 1  Obecné účetní zásady 

V oblasti účetnictví je dodržován zákon o účetnictví v platném znění, vyhláška č.500/2002 

Sb., a české účetní standardy.  Dále jsou vytvořena a dodržována vnitřní pravidla pro účetní 

evidenci. 

2. 2  Opravné položky k pohledávkám 

 

Opravné položky k: 

Minulé účetní období Běžné účetní období 

Zůstatek 
k prvnímu 

dni  

Tvorba Zúčtování 
Zůstatek 

k prvnímu 

dni  

Tvorba Zúčtování 
Zůstatek-  
rozvahový 

den 

- dlouhodobému majetku 0 0 0 0 0 0 0 

- zásobám 0 0 0 0 0 0 0 

- finančnímu majetku 0 0 0 0 0 0 0 

- pohledávkám - zákonné 0 0 0 0 0 0 0 

- pohledávkám - ostatní 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 0 0 0 0 0 0 0 

 

2. 3  Odpisové plány a metody pro dlouhodobý majetek 

Výše účetních odpisů se stanovuje na základě předpokládané doby životnosti jednotlivých 

druhů majetku. Daňové odpisy jsou počítány na základě pravidel daných zákonem o daních 

z příjmů. U technického zhodnocení se náklady na něj vynaložené přičtou k vstupní ceně 

předmětu a pokračuje se v odpisování stanovenou metodou. Nově pořízený dlouhodobý 

majetek je zařazen do některé z následujících skupin s předpokládanou dobou odepisování: 

 

Skupina POPIS 
Doba 

odepisování 

0 Pozemky a umělecká díla neodepisuje se 

1 Kancelářské stroje, výpočetní technika, měřící 

přístroje 
3 roky 

2 Nábytek, motorová vozidla 5 let 

3 Klimatizace, ocelové konstrukce 10 let 

4 Kanalizace 20 let 

5 Budovy 30 let 

 

Drobný hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 000 Kč a drobný nehmotný majetek 

v pořizovací ceně do 60 000 Kč není považován za dlouhodobý majetek a je účtován přímo 

do spotřeby.  

Pro rozhodování o technickém zhodnocení platí pravidla stanovená zákonem o dani 

z příjmů.  
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Umělecká díla, sbírky, movité kulturní památky, předměty kulturní hodnoty, předměty 

z drahých kovů a věci nabyté z finančního leasingu, jsou považovány za dlouhodobý 

majetek vždy bez ohledu na jejich pořizovací cenu a dobu použitelnosti. 

 

2. 4  Přepočet cizích měn na českou měnu 

Při zjišťování a účtování o kursových rozdílech je postupováno tak, že majetek a závazky 

vyjádřené v cizí měně jsou přepočítávány k okamžiku ocenění na českou měnu kurzem 

devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou, a to denním kurzem, který vyhlašuje 

ČNB.  

Pro přepočet ke konci rozvahového dne bude vždy použit kurz vyhlášený pro poslední den 

účetního období.  

 

2. 5  Přehled významných událostí po datu účetní závěrky 

Společnost pokračuje ve stejných trendech, po datu účetní závěrky nebyly zjištěny 

významné události. 

 

33  

ZZáávvěěrr  

 

Ke dni schválení účetní závěrky nejsou známy žádné ani potencionální ztráty, rizika a 

znehodnocení, které nebyly zohledněny v účetní závěrce. 

Veškerý majetek společnosti je využívaný k dosažení, zajištění a udržení příjmů. 

Proti společnosti nejsou vedeny žádné soudní spory. 

 

V Praze 1.6.2021 

 

 

Zpracovala:        Schválil: 

 

 

…………………………………   ………………………………. 

Ing. Jana Drahotová          Vlastimil Novák 


