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Příloha k účetní závěrce: 

 
 

Čl. II 
Obecné údaje 

 

(1) Popis účetní jednotky: 
Název: RenoEnergie, a.s. 
Sídlo: Praha 9, Koloděje, Rošovická 295, PSČ 190 16 
Právní forma: akciová společnost  
Rozhodující předmět činnosti: velkoobchod 
Datum vzniku: společnost zapsána 23.2.2004 
Akcie: 200 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč, 200 ks akcie na jméno v listinné 
podobě ve jmenovité hodnotě 50 000,- Kč a 600ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve 
jmenovité hodnotě 17 000,- Kč 
Základní kapitál: 40 200 000,- Kč, splaceno 100% 
 
Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém období: navýšení základního kapitálu 
 
Popis organizační struktury podniku a její zásadní změny během uplynulého účetního období: 
 
Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů ke dni, ke kterému se uzavírají účetní knihy: 
 
Představenstvo: 
Předseda – Ing. Zdeněk Valeš, Na Drahách 7, Plzeň 
Místopředseda  – Ing. Jakub Helus, Na Hraně 58, Plzeň 
Člen – RNDr. Zdeňka Helusová, Na Hraně 58, Plzeň 
 
Dozorčí rada: 
Předseda – Ing. Miroslav Dvořák, Praha 9, Rošovická 295 
Člen – Radana Dvořáková, Praha 9, Rošovická 295 
Člen – Jindřich Böhm, Všetatská 92, Praha 9 
 
 

(2) Název a sídlo jiných společností, v nichž má jednotka větší než 20% podíl na jejich jmění: 
Název, sídlo    Výše jmění: Podíl na jmění:  Hosp. výsledek 
 
nejsou 

 
(3) Údaje o zaměstnancích: 

Průměrný počet zaměstnanců během účetního období: 1,33 
Z toho řídících pracovníků: 1 
Výše osobních nákladů, které byly vynaloženy na zaměstnance: 251 tisíc 
Z toho na řídící pracovníky: 181 tisíc 
Další odměny ostatních členů statutárních a dozorčích orgánů: 345 tisíc 

 
(4) Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak v naturální 

formě akcionářům, společníkům, družstevníkům a členům statutárních dozorčích a řídících orgánů 
(management, ředitelé, náměstci, vedoucí organizačních složek podniků) včetně bývalých členů těchto 
orgánů v úhrnné výši odděleně za jednotlivé kategorie osob: 0,- Kč 

 
 
 
 
 



 
 

Čl. III 
Informace o použitých účetních metodách, 

obecných účetních zásadách a způsobech oceňování 
 
 

(1) Informace o aplikaci obecných účetních zásad, o použitých účetních metodách, způsobech 
oceňování a odpisování: Způsob oceňování majetku, odpisování, uspořádání položek 
účetní závěrky včetně jejich obsahového vymezení je v souladu se zákonem 563/91 Sb. a 
s Postupy účtování FMF č.j. V/20 100/1992. 

 
 

(2) 

(2.1)  Způsob ocenění: 

a) zásoby jsou v účetnictví oceněny pořizovací cenou a je o nich účtováno způsobem A, ve   
    vlastní režii nebyly zásoby vytvářeny. 

 b) investiční majetek vlastní činností společnost nevytváří 
 c) cenné papíry ani žádné majetkové účasti společnost nevlastní 
 d) zvířata nechová 
 
(2.2)  Žádný majetek nebyl oceněn reprodukční pořizovací cenou 

(2.3) Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen 
nakupovaných zásob, a druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni 
vlastních nákladů: nejsou 

(2.4) Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti 
předcházejícímu účetnímu období s uvedením důvodů těchto změn a vyčíslením peněžních 
částek těchto změn ovlivňujících výši majetku, závazků a hospodářského výsledku, pokud je 
možno je reálně stanovit: k žádným nedošlo 

(2.5) Způsob stanovení opravných položek k majetku, s uvedením zdroje informací pro stanovení 
opravných položek: Opravné položky nebyly vytvořeny 

 
(2.6) Způsob sestavení odpisových plánů pro investiční majetek a použité odpisové metody při 

stanovení účetních odpisů: Odpisový plán byl stanoven pro účetní odpisy podle zákona 563/91 
Sb., majetek je odepisován 1x ročně. Daňové odpisy byly provedeny podle zákona 586/92 Sb. 
v novelizovaných úpravách. 

(2.7) Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu: dle směnných kurzů 
vyhlašovaných Českou národní bankou. 

 
Čl. IV 

Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 
 

(1) Významné položky, resp. skupiny položek z rozvahy nebo výkazu zisků a ztrát, jejichž 
uvedení je podstatné pro hodnocení finanční, majetkové a důchodové pozice podniku a pro 
analýzu výkazů a tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy a výkazu zisků a 
ztrát.  
nejsou 



(2) Významné události, které se stanou mezi datem účetní závěrky a datem, ke kterému jsou 
rozvaha a výkaz zisků a ztrát  schváleny k předání mimo účetní jednotku. 

 nedošlo  
 
 
 
 

 (3) 

(3.1) Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek. 
 
 a) Hlavní skupiny (třídy) samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí  
 
Skupina (třída)     pořizovací  ceny (účet 01,02)   oprávky (účet 07,08) 
 
Nedokončené investice ve výši 2.949 tisíc – stavby MVE 
 
 c) Majetek pořizovaný formou finančního pronájmu: 
 
není 
 

d) Přehled o nejdůležitějších titulech pro přírůstky a úbytky investičního majetku podle jeho 
hlavních skupin (tříd) v návaznosti na rozvahu: 

 
 Přírůstek nákupem: 12.713 tisíc Kč 
 Úbytek prodejem: 0 Kč 
 
 e) Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze: 0 Kč 
 

f) Hmotný majetek, který je zatížen zástavním právem (nemovitosti věcným břemenem) s 
uvedením povahy a formy tohoto zajištění:    není 

 
 g) Majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než ocenění v účetnictví: neexistuje  
 

h) Počet a nominální hodnota investičních majetkových cenných papírů a majetkových účastí v 
tuzemsku a v zahraničí podle jednotlivých druhů cenných papírů a emitentů a přehled o 
finančních výnosech plynoucích z vlastnictví těchto cenných papírů a účastí: nejsou 

 

(3.2) Pohledávky 
 a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti: 0,- Kč 
 b) Pohledávky k podnikům ve skupině: 0,- Kč 

c) Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem, např. ručením 
jiného subjektu, s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro případ jejího nesplacení: 0 

 

(3.3) Vlastní jmění 
 a) Popis změn vlastního jmění v průběhu účetního období: zvýšeno 

b) Rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztráty, předcházejícího účetního období, event.   
     návrh na rozdělení zisku běžného účetního období: nebylo 

 
 
 c) Základní jmění 
 cb) akcionáři 40.200.000,- Kč, nesplaceno 0,- Kč. 
 
 



(3.4) Závazky 
 
 a) Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti: 0,- Kč 

b) závazky k podnikům ve skupině: 0,- Kč 
c) Závazky kryté podle zástavního práva s uvedením povahy a formy jeho zajištění pro případ 
jeho nesplacení: 0,- 

 
 
 d) Závazky (peněžní i nepeněžní) nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze: 0 

 (3.5) Jednotlivě zákonné a ostatní (účetní) rezervy odděleně za jejich tvorbu a čerpání s uvedením 
počátečního stavu příslušné rezervy na začátku účetního období: nejsou 
 
 
(3.6) Výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností podniku v členění na tuzemsko a 
zahraničí: výnosy prodej služeb vývoz   0,- Kč 
             výnosy prodej zboží vývoz    0,- Kč  

 (3.7) Celkové výdaje vynaložené za účetní období na výzkum a vývoj: 0,- Kč 
 
 
 
V Praze dne 28.3.2008 
 

Ing. Jakub Helus 
Místopředseda představenstva 

 


