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PPŘŘÍÍLLOOHHAA  ÚÚČČEETTNNÍÍ  ZZÁÁVVĚĚRRKKYY  
VRL Praha a.s. 

k 31.12.2014 

 
Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje přílohy 

vycházejí z účetních písemností společnosti a z dalších podkladů, které má společnost 

k dispozici.  

 

1) Obecné informace 
 
Obchodní společnost: VRL Praha a.s. 

Sídlo: Ke Kablu 378/24, 102 00  Praha 

Datum vzniku účetní jednotky: 30.04.1992 

Identifikační číslo: 452 72 905 

Právní forma: Akciová společnost 

Předmět podnikání nebo jiné činnosti, případně 

účel, pro který byla zřízena: 

Vývoj, výroba a prodej ložisek, broušení a leštění 

kovů, kovoobráběčství, koupě zboží za účelem jeho 

dalšího prodeje a prodej zboží 

Rozvahový den: 31.12.2014 

Okamžik sestavení účetní závěrky: 30.04.2014 

 

Fyzické a právnické osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv 
Jméno FO nebo PO Bydliště, sídlo Podíl v tis. Kč Podíl v % 

Praslav, s.r.o. Praha 10 57 770 51,34% 

Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku 

Původní údaj Nový údaj Zapsáno v OR poznámka 

Ing.Miloš Barták,člen 

představenstva  

Jiřina Bartáková, člen 

představernstva 

zapsáno úmrtí 

Jaroslav Cejnar, člen 

DR 

-  nezapsáno úmrtí 

 

Změna ve složení představenstva v důsledku úmrtí člena představenstva ing. Miloše Bartáka.  

Popis organizační struktury účetní jednotky a její zásadní změny během uplynulého 

účetního období 

Během uplynulého období nedošlo k zásadním změnám v organizační struktuře účetní 

jednotky.  

Organizační struktura je uvedena v příloze. 

 

Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni 
Jméno a příjmení Funkce 

Ing. Otto Durďák Předseda představenstva 

Otto Durďák Člen představenstva 

Jiřina Bartáková Člen představenstva 

Mgr. Zdenka Durďáková Předseda dozorčí rady 

Ing. Danuše Kavková Člen dozorčí rady 

Jaroslav Cejnar Člen dozorčí rady 
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2) Účetní jednotky v nichž má společnost podstatný nebo rozhodující vliv. 
 

Účetní jednotka nemá podstatní ani rozhodující vliv v žádné společnosti.  

 

 

3) Zaměstnanci, osobní náklady, odměny 
 

 Celkem Z toho členů řídících orgánů 

Průměrný přepočtený počet 

zaměstnanců 
77 5 

Osobní náklady v tis. Kč 35 508 7 913 

Odměny osobám, které jsou 

statutárním orgánem, členům 

statutárních a dozorčích orgánů 

v tis. Kč 

913 

Vzniklé nebo sjednané penzijní 

závazky bývalých členů 

vyjmenovaných orgánů v tis. Kč 

0 

Mezi řídící orgány účetní jednotky se zahrnuje: vedení akciové společnosti. 

 

4) Poskytnutá peněžitá či jiná plnění 

 

Účetní jednotka neposkytla žádné půjčky ani záruky členům statutárních orgánů a vedení a.s. 

 

 

 

5) Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 

5.a)  Aplikace obecných účetních zásad, použité účetní metody, způsoby oceňování a 

odpisování 

 

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 

563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů pro 

účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví v platném 

znění a českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. 

 

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku 

historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti a zásadu opatrnosti.  

 

Společnost použila účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že společnost bude 

nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. Ve společnosti nenastává žádná skutečnost, která by ji 

omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. 

 

Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (v tis. Kč). 
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Ocenění a způsob účtování zásob 

Ocenění nakupovaných zásob 

 Ve skutečných pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a vedlejší pořizovací 

náklady (z nich: dopravné, clo, provize, pojistné, jiné).  

 

 

Účtování nakupovaných  zásob       

 Zásoby jsou účtovány způsobem A  

 Pro výdej ze skladu je používán  aritmetický průměr. 

  

Ocenění zásob vytvořených vlastní činností 

 Ve skutečných nákladech jsou zahrnuty přímé  náklady a nepřímé náklady související 

s výrobou bez správní režie. 

 

Účtování zásob vytvořených vlastní činností 

 Účtované způsobem A . 

 

Ocenění a účtování přírůstků a příchovků zvířat 

 Společnost se nezabývá chovem zvířat a ani ve svém majetku neeviduje žádná zvířata. 

 

Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností  

 

 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek vytvořený vlastní činností byl oceňován 

vlastními náklady. Vlastními náklady jsou veškeré přímé náklady, nepřímé náklady 

bezprostředně související s vytvořením dlouhodobého hmotného majetku (výrobní 

režie) bez správní režie. 

 

Ocenění cenných papírů a majetkových podílů 

 

 Ve sledovaném účetním období společnost nevlastnila žádné cenné papíry a 

majetkové podíly. 
 

Odpisování  majetku: 

 Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila společnost 

v interní směrnici v souladu se zákonem o účetnictví v platném znění pro rok 2012 a 

vyhláškou č. 500/2002 Sb., a vycházela z předpokládané doby jeho používání. Účetní 

a daňové odpisy se nerovnají. 
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5.b) Informace o odchylkách od použitých účetních metod a vliv na majetek a závazky, 

finanční situaci a výsledek hospodaření 

 Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným odchylkám od 

používaných účetních metod.  

 

 

5.c) Způsob stanovení opravných položek, oprávek k majetku, způsob uplatněný při 

přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu, způsob stanovení reálné hodnoty 

příslušného majetku a závazků, údaje o rozsahu, podstatě a druhu derivátů. 

 

 

Opravné položky k majetku 

 

 Opravné položky byly tvořeny k následujícímu majetku: 

Opravná položka 

v tis. Kč k 

Zůstatek 

k prvnímu dni 

účetního období 

Tvorba Zúčtování 

Zůstatek 

k poslednímu dni 

účetního období 

- dlouhodobému 

majetku 
0 0 0 0 

- zásobám 506 616 506 616 

- finančnímu 

majetku 
0 0 0 0 

- pohledávkám   

(zákonné) 
822 566 0 1 388 

- pohledávkám 

(ostatní) 
494 0 

162 

 
332 

 

Opravné položky k pohledávkám 

Společnost vytváří účetní  opravné položky k pohledávkám na základě jejich věkové 

struktury.  

 

Opravné položky k zásobám 

K rozvahovému dni je rozpuštěn zůstatek opravných položek a ke stejnému okamžiku je 

na základě provedené inventarizace zjištěn stav zásob s obrátkou starší dvanácti měsíců. 

 
Druh opravné položky Způsob stanovení OP Zdroj informací k určení výše OP 

Zákonné § 8, § 8a zákona č. 593/1992 Sb.,  

o rezervách a § 55 Vyhlášky č. 

500/2002 Sb. 

seznam pohledávek dle splatnosti a 

jednotlivých dlužníků 

Ostatní § 55 Vyhlášky č. 500/2002 Sb. seznam pohledávek dle splatnosti a 

jednotlivých dlužníků 

 

 

Způsob stanovení oprávek k majetku s uvedením zdroje informací pro stanovení výše 

oprávek: 

Oprávky k dlouhodobému majetku odpisovanému se vytvářejí podle účetních odpisů. 

Zdrojem informací je softwarový modul „Evidence majetku“. Oprávky k dlouhodobému 

majetku odpisovanému jsou stanoveny v souladu s účetními odpisy. 
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Přepočet cizích měn na českou měnu  

 

 Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost v průběhu účetního 

období denní kurz vyhlašovaný ČNB, rozdíly vzniklé při ocenění majetku a závazků v 

průběhu účetního období byly zúčtovány na účty finančních nákladů a výnosů k 

okamžiku uskutečnění účetního případu. 

 

Finanční majetek, pohledávky a závazky v cizí měně byly k datu účetní závěrky přepočteny 

na českou měnu dle platného kurzu vyhlášeného českou národní bankou k tomuto datu. 

Vzniklý kurzový rozdíl byl zaúčtován na vrub příslušných účtů finančních nákladů nebo ve 

prospěch finančních výnosů. 

 

Způsob stanovení reálné hodnoty (RH) příslušného majetku a závazků 

 Ve sledovaném účetním období nepoužila společnost ocenění reálnou hodnotou. 

     

 

6) Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 

Významné položky nebo skupiny položek z rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

Veškeré významné položky jsou uvedeny na příslušných řádcích v rozvaze a výkazu zisku a 

ztráty a nepotřebují zvláštní komentář. 

 

Poskytnuté zálohy: 

 Poskytnuté zálohy vykázané v položce C.III.7. – aktiva (C.II.5. – aktiva) jsou uvedeny 

v brutto hodnotě (tj. včetně DPH). 

Přijaté zálohy: 

 Přijaté zálohy vykázané v položce B.III.8. – pasiva jsou uvedeny v brutto hodnotě (tj. 

včetně DPH). 

 

Odložená daňová pohledávka a závazek: 

Odložená daň je zaúčtována výsledkově s výjimkou případů, které se vztahují k položkám 

účtovaným přímo do vlastního kapitálu. 

 

Odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započítány a v rozvaze vykázány v 

celkové netto hodnotě, s výjimkou případů, kdy nelze některé dílčí daňové pohledávky 

započítávat proti dílčím daňovým závazkům. 

 

Stanovení a výpočet odložené daňové pohledávky a závazku je uveden v příloze. 

 

Rezervy 

 

Účetní jednotka nevytváří rezervy. 

 

 

Dlouhodobé bankovní úvěry včetně úrokových sazeb a popisu zajištění úvěru 

Společnost nečerpala žádné dlouhodobé bankovní úvěry. 
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Přijaté dotace na  výzkum, vývoj a inovace 
Poskytovatel dotace Výše dotace v tis. Kč Účel 

MPO 1 900 Výzkum a vývoj 

Společnost v účetním období čerpala účelovou podporu na řešení 1 programového projektu 

z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace. 

 

Splatné závazky a nedoplatky – po lhůtě splatnosti  
Položka Splatná částka v tis. Kč 

Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti: 
0 

Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění: 0 
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných 

finančních orgánů: 
0 

Výše pohledávek určených k obchodování oceněných  reálnou hodnotou - 0 

Kvóty a limity, o kterých společnost neúčtovala na rozvahových ani výsledkových účtech 

Společnost nemá přiděleny žádné kvóty ani limity. 

 

7) Informace týkající se majetku a závazků 

Zřizovací výdaje v tis. Kč 

Brutto hodnota Oprávky 
Počet let do konce 

odpisování 
Netto hodnota 

0 0 0 0 

 

Pohledávky v tis. Kč 
Pohledávky Z obchodních vztahů Ostatní 

Po lhůtě splatnosti 3 169 0 

Se splatností delší než 5 let 

k rozvahovému dni 
152 0 

 

Závazky v tis. Kč 
Závazky Z obchodních vztahů Ostatní 

Po lhůtě splatnosti nad 30 dnů 0 0 

Se splatností delší než 5 let 

k rozvahovému dni 
0 0 

 

Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem k rozvahovému dni 

Druh majetku Zástava / věcné břemeno 
Hodnota zajištění uvedená 

v zástavní smlouvě v tis. Kč 

0 0 0 

Společnost neměla k 31.12.2014 žádný majetek zatížený zástavním právem. 

 

Převedené nebo poskytnuté zajištění k rozvahovému dni 
Příjemce/poskytovatel 

záruky/zajištění 
Druh zajištění Předmět zajištění Výše zajištění v tis. Kč 

0 0 0 0 
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Cizí majetek uvedený v rozvaze 
Název majetku Hodnota majetku v tis. Kč Poznámka 

0 0 0 

 

Penzijní závazky 
Penzijní závazek Hodnota závazku v tis. Kč 

0 0 

 

Závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku 
Věřitel Hodnota závazku v tis. Kč Splatnost 

0 0 0 

 

Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky 
Den Událost Vliv na položku rozvahy Vliv na položku 

výsledovky 

Peněžní 

vyjádření změny 

v tis. Kč 

 

8) Druhové členění nákladů, vykazuje-li společnost ve výkazu zisku a ztráty 

náklady členěné podle účelu 

Společnost nevykazuje výkaz zisku a ztráty v účelovém členění. 

 

9) Informace, které nejsou vykázány v rozvaze (bilanci): 

 

Závazky neuvedené v rozvaze v celkové výši 
Druh závazků Hodnota závazků v tis. Kč 

Přijaté depozitum 210,0 

K 31. prosinci 2014 se společnost neúčastnila žádného soudního sporu, jehož rozhodnutí by 

mělo podstatný dopad na společnost. 
 

Významné položky drobného nehmotného a hmotného majetku neuvedeného v rozvaze 
Druh majetku Pořizovací cena v tis. Kč Poznámka 

0 0 0 

 

Charakter a obchodní účel významných operací společnosti 

Charakter operace Účel operace 
Finanční dopad operace 

na společnost 

0 0 0 

 

10) Transakce společnosti se spřízněnými stranami, pokud byly tyto 

transakce významné a nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek 

Veškeré transakce probíhají standardně za běžných tržních podmínek 
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11) Odměna statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti za účetní 

období: 
Činnost Náklady v tis. Kč 

- povinný audit účetní závěrky 115 

- jiné ověřovací služby –projekty – granty MPO 15 

- daňové poradenství 0 

- jiné neauditorské služby 0 

 

12) Základní kapitál   

 

Vydané akcie 

Druh vydané akcie Počet ks 
Jmenovitá hodnota 

v tis. Kč/akcii 

Nesplacené akcie 

v nominální hodnotě 

celkem v tis. Kč 

Lhůta splatnosti 

Akcie na jméno 112 534 1 0 0 

 

Vydané vyměnitelné dluhopisy a ostatní cenné papíry s právem výměny za akcie 

Počet dluhopisů 
Jmenovitá hodnota 

v tis. Kč/dluhopis 
Rozsah práv 

0 0 0 

 

0 
0 

0 

 

13) Výnosy z běžné činnosti 
 

Výnosy v tis. Kč 

Druh činnosti Druh činnosti 

Běžná činnost  

Tuzemsko Zahraničí Tuzemsko Zahraničí 

Výnosy za vlastní 

výrobky 
37 786 38 887   

Výnosy z prodeje 

služeb 
10 489 138   

Výnosy za zboží 1 628 1 896   

Ostatní výnosy za 

běžnou činnost 
5 567 365   

Celkem za běžnou 

činnost 
55 470 41 286    0    0 

Celkem výnosy za 

běžnou činnost 
96 756 
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14) Ostatní předepsané náležitosti 

Srovnatelné údaje: 

 

 

Společnost nevykazuje údaje, které by měly být v rámci přílohy vykázány v tomto oddíle. 

 

 

 

 

 

Přílohy:  

Organizační struktura 

Tabulka odložené daně 

Přehled o peněžních tocích  

Výkaz o změnách vlastního kapitálu 

 

 

 

 

 

 
Sestavil: Podpis statutárního zástupce: 

Jméno 

 

Jitka Alexová 

 

 

 

Název účetní jednotky 

 

VRL Praha akciová společnost 

 

 

 

 


