
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
ZA OBDOBÍ 1.ledna 2014 ÷ 31.prosince 2014 

BGS Energy Plus a.s. 

 

 

 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. 

Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní 

doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, 

které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých 

tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. 

I. OBECNÉ ÚDAJE 

*****************************************************************************

******** 

Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání):  k rozvahovému dni 

FIRMA: BGS Energy Plus a.s. 
SÍDLO: Ulice: Zámecká 7 

 Obec: Světlá nad Sázavou 

 PSČ: 582 91 

IC: 280 89 880 

DIČ: CZ28089880 

č.FÚ: 2900 

č.ÚP FÚ: 2906 

  

 

Právní forma: akciová společnost 

Akcie: podoba: listinná 

 druh: kmenové 

  akcie nejsou prioritní 

 forma: na majitele 

 jmenovitá hodnota: 1,- Kč 

 celková hodnota: 15.209.000,- Kč 

 počet: 15.209.000 

 počet hlasů 15.209.000 

 podíl vůči všem hlasům: 100% 
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Předmět podnikání dle OR: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor  

bez poskytování jiných než základních služeb 

spojených s pronájmem  

 
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 

až 3 živnostenského zákona 

 

 

Datum vzniku (zápis v obch. rejstříku): 29. září 2008 

Rozvahový den: 31. prosinec 2014 

Fiskální rok: 1.ledna 2014 ÷ 31. prosinec 2014 

Okamžik sestavení účetní závěrky: 20. května 2015 

Fyzické a právnické osoby, které se podílejí 20 a více % na základním 

kapitálu účetní jednotky s uvedením výše vkladu v procentech: 

Firma: --- 

identifikační 

číslo: 
-- 

sídlo : --- 

vklad: --- 

splaceno: --- 

Obchodní podíl: --- 

 

Jméno a příjmení: JUDr. Ing. Zdeněk Radil 

  

bytem: Průhonická 217/31, Praha 10, PSČ 100 00 

vklad: 3 219 667,-- Kč 

splaceno: 100% 

Obchodní podíl: 11100/52435 (cca 21,169%) 

Počet akcii: 3 219 667 

Počet hlasů: 3 219 667 

Jméno a příjmení: Aleš Radil 

  

bytem: Na Bradle 1118, Světlá nad Sázavou, PSČ 582 91 

vklad: 3 219 667,-- Kč 

splaceno: 100% 

Obchodní podíl: 11100/52435 (cca 21,169%) 

Počet akcii: 3 219 667 

Počet hlasů: 3 219 667 

Jméno a příjmení: Radim Hrůza 

  

bytem: U Stromečku 792, Světlá nad Sázavou, PSČ 582 91 

vklad: 3 219 667,-- Kč 

splaceno: 100% 

Obchodní podíl: 11100/52435 (cca 21,169%) 

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/ares_sad.cgi?zdroj=2&adr=7119916&jazyk=cz
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/ares_sad.cgi?zdroj=2&adr=7119916&jazyk=cz
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/ares_sad.cgi?zdroj=2&adr=7119916&jazyk=cz
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/ares_sad.cgi?zdroj=2&adr=7119916&jazyk=cz
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Počet akcii: 3 219 667 

Počet hlasů: 3 219 667 

Fyzické a právnické osoby, které uzavřely smluvní dohody mezi akcionáři 

(společníky), které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na 

základním kapitálu společnosti: 

Ovládací smlouvy byly uzavřeny s těmito podniky: NEJSOU 

Firma: --- 

identifikační 

číslo: 
--- 

sídlo : --- 

 

Smlouvy o převodech zisku byly uzavřeny s těmito podniky: NEJSOU 

Firma: --- 

identifikační 

číslo: 
--- 

sídlo : --- 

Výše podílu na zisku: --- 

 

Právnické osoby, v níž je účetní jednotka společníkem s neomezeným 

ručením 
NEJSOU 

Firma: --- 

identifikační 

číslo: 
--- 

sídlo : --- 

právní forma: --- 

 

Identifikace skupiny: NEJSOU 

Nadřízená firma: --- 

identifikační 

číslo: 
--- 

sídlo : --- 

právní forma: --- 

Stejné úrovně 

firma: 
--- 

identifikační 

číslo: 
--- 

sídlo : --- 

právní forma: --- 

Podřízená firma: Energy produkt plus s.r.o. 

identifikační 

číslo: 
260 11 921 

sídlo : Závidkovice 54, Světlá nad Sázavou, 582 91 

právní forma: společnost s ručením omezeným 

Výjimka z konsolidace: NENÍ 

Důvod výjimky: --- 

Podřízená firma II: Agroprodukt plus a.s. 

identifikační 

číslo: 
278 33 526 

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/ares_sad.cgi?zdroj=2&adr=7119916&jazyk=cz
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/ares_sad.cgi?zdroj=2&adr=7119916&jazyk=cz
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/ares_sad.cgi?zdroj=2&adr=7119916&jazyk=cz
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/ares_sad.cgi?zdroj=2&adr=7119916&jazyk=cz
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/ares_sad.cgi?zdroj=2&adr=7119916&jazyk=cz
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/ares_sad.cgi?zdroj=2&adr=7119916&jazyk=cz
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sídlo : Závidkovice 54, Světlá nad Sázavou, 582 91 

právní forma: akciová společnost 

Výjimka z konsolidace: NENÍ 

Důvod výjimky: --- 

Podřízená firma II: BGS Biogas, a.s. 

identifikační 

číslo: 
278 33 518 

sídlo : Závidkovice 54, Světlá nad Sázavou, 582 91 

právní forma: akciová společnost 

Výjimka z konsolidace: NENÍ 

Důvod výjimky: --- 

Podřízená firma II: PODHRADÍ, s.r.o. 

identifikační 

číslo: 
465 08 678 

sídlo : Lipnice nad Sázavou 131, 582 32 

právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Výjimka z konsolidace: NENÍ 

Důvod výjimky: --- 

Podřízená firma 

III: 
Agromilk, družstvo vlastníků 

identifikační 

číslo: 
465 06 004 

sídlo : Ovesná Lhota 78, Světlá nad Sázavou, 582 91 

právní forma: družstvo 

Výjimka z konsolidace: NENÍ 

Důvod výjimky: --- 

Podřízená firma 

III: 
BPS Lhota, s.r.o. 

identifikační 

číslo: 
018 09 211 

sídlo : Závidkovice 54, Světlá nad Sázavou, 582 91 

právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Výjimka z konsolidace: NENÍ 

Důvod výjimky: --- 

Podřízená firma 

III: 
BPS Ptení s.r.o. 

identifikační 

číslo: 
026 01 923 

sídlo : Závidkovice 54, Světlá nad Sázavou, 582 91 

právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Výjimka z konsolidace: NENÍ 

Důvod výjimky: --- 

  

  

Firma konsolidující 

účetní jednotky: BGS Energy Plus a.s. 

sídlo : Zámecká 7, Světlá nad Sázavou, 582 91 

právní forma: akciová společnost 

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/ares_sad.cgi?zdroj=2&adr=7119916&jazyk=cz
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/ares_sad.cgi?zdroj=2&adr=7119916&jazyk=cz
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/ares_sad.cgi?zdroj=2&adr=7119916&jazyk=cz
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/ares_sad.cgi?zdroj=2&adr=7119916&jazyk=cz
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/ares_sad.cgi?zdroj=2&adr=7119916&jazyk=cz
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/ares_sad.cgi?zdroj=2&adr=7119916&jazyk=cz
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/ares_sad.cgi?zdroj=2&adr=7119916&jazyk=cz
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Popis změn a dodatků, provedených v uplynulém účetním období v obchodním 

rejstříku: 

Popis změn a dodatků k datu zpracování nezapsaných v obchodním rejstříku: 

Změna: ---- 

Datum zápisu: --- 

Popis změn a dodatků k datu zpracování zapsaných v obchodním rejstříku: 

Změna: předseda představenstva 

Jméno a příjmení: Aleš Radil 

bydliště: Pod Kadlčákem 1200, Světlá nad Sázavou, PSČ 582 91 

Datum zápisu: 13. října 2014 

Změna: místopředseda představenstva 

Jméno a příjmení: Radim Hrůza 

bydliště: Horní Bohušice 1246, Světlá nad Sázavou, PSČ 582 91 

Datum zápisu: 13. října 2014 

Změna: člen představenstva 

Jméno a příjmení: OKSANA BATALOVA 

bydliště: Krausova 605, Letňany, Praha 9, PSČ: 199 00 

Datum zápisu: 13. října 2014 

Popis organizační struktury podniku a její zásadní změny během uplynulého 

účetního období: 

 Organizační struktura 

NENÍ VYTVOŘENA  

Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů: 

Statutární orgán - představenstvo 

jméno: Aleš Radil 

rodné číslo: 730202/2970 

bydliště: Pod Kadlčákem 1200, Světlá nad Sázavou, PSČ 582 91 

funkce: předseda představenstva 

jméno: Radim Hrůza 

rodné číslo: 771001/3003 

bydliště: Horní Bohušice 1246, Světlá nad Sázavou, PSČ 582 91 

funkce: místopředseda představenstva 

jméno: OKSANA BATALOVA 

rodné číslo: 04.09.1983 

bydliště: Krausova 605, Letňany, Praha 9, PSČ: 199 00 

funkce: člen představenstva 

způsob jednání za 

společnost: 

Člen představenstva jedná za společnost samostatně 

 

Dozor orgán – dozorčí rada 

jméno: JUDr. Ing. Zdeněk Radil 

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/ares_sad.cgi?zdroj=2&adr=7119915&jazyk=cz
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/ares_sad.cgi?zdroj=2&adr=7119915&jazyk=cz
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/ares_sad.cgi?zdroj=2&adr=7119915&jazyk=cz
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rodné číslo: 750131/2973 

bydliště: Průhonická 217/31, Praha 10, PSČ 100 00 

funkce: člen 

 

Průměrný počet zaměstnanců během účetního obdob: 0 

 z toho řídících pracovníků: --- 

Výše osobních nákladů v členění dle výkazu – mzdové náklady 

(521, 522): 
--- 

 z toho řídících pracovníků: --- 

Náklady na pojistné sociálního a zdravotního zabezpečení (524 až 

526): 
--- 

 z toho řídících pracovníků: --- 

 

Veškeré neuhrazené závazky z titulu pojištění na sociální a zdravotní zabezpečení za 

účetní období k 31.lednu následujícího období v členění: 

pojištění na sociální zabezpečení za zaměstnance: --- 

 za zaměstnavatele: --- 

 penále: --- 

Pojištění na zdravotní zabezpečení podle pojišťoven --- 

Všeobecná zdravotní pojišťovna 111 za zaměstnance: --- 

 za zaměstnavatele: --- 

 penále: --- 

Vojenská zdravotní pojišťovna 201 za zaměstnance: --- 

 za zaměstnavatele: --- 

 penále: --- 

Hutnická zaměstnanecká zdr.pojišťovna 205 za zaměstnance: --- 

 za zaměstnavatele: --- 

 penále: --- 

Oborová zdr.pojišťovna 207 za zaměstnance: --- 

 za zaměstnavatele: --- 

 penále: --- 

Zdravotní pojišťovna ŠKODA 209 za zaměstnance: --- 

 za zaměstnavatele: --- 

 penále: --- 

Zdravotní pojišťovna MV ČR 211 za zaměstnance: --- 

 za zaměstnavatele: --- 

 penále: --- 

Stavební zdravotní pojišťovna 212 za zaměstnance: --- 

 za zaměstnavatele: --- 

 penále: --- 

REZAPO 213 za zaměstnance: --- 

 za zaměstnavatele: --- 

 penále: --- 

Zdravotní pojišťovna Metal Aliance 217 za zaměstnance: --- 

 za zaměstnavatele: --- 

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/ares_sad.cgi?zdroj=2&adr=7119915&jazyk=cz
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 penále: --- 

Česká národní zdravotní pojišťovna 222 za zaměstnance: --- 

 za zaměstnavatele: --- 

 penále: --- 

 

Další odměny ostatních členů statutárních a dozorčích orgánů : NEJSOU 

z toho Náklady na pojistné sociálního a zdravotního zabezpečení: --- 

 

Ředitelé, náměstci, vedoucí, včetně bývalých (týká se peněžní i naturální formy): NEJSOU 

 půjčky výše: --- 

  s úrokovou sazbou: --- 

  výše: --- 

  s úrokovou sazbou: --- 

 poskytnuté záruky výše: --- 

  výše: --- 

 
bezplatné užívání osobních automobilů celková výše 

pořizovacích cen: --- 

  výše nákladu PHM: --- 

  výše oprav: --- 

  výše pojištění: --- 

  výše daně silniční: --- 

  
výše neuhrazených 

škod: --- 

 

jiné výhody: NEJSOU 

 popis výhody vyčíslená výše  --- 

II. INFORMACE O ÚČETNÍCH METODÁCH,OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH 
OCEŇOVÁNÍ 
*****************************************************************************

******** 

2.1. Základní zásady vedení účetnictví: 

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, 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:  

1. zásadu o oceňování majetku historic-

kými cenami 

s výjimkou oblastí, 

jež jsou popsány v 

kapitole : bez výjimek 

2. zásadu účtování ve věcné a časové 

souvislosti 
 

bez výjimek 

3. zásadu opatrnosti  bez výjimek 
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4. 
předpoklad o schopnosti účetní jed- 

notky pokračovat ve svých aktivitách 
 

bez výjimek 

Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (Kč). 

 
2.2.  Způsob ocenění: 
a) zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii: NEJSOU 

b) Dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vytvořeného vlastní činností: NEJSOU 

c) cenných papírů a podílů, derivátů a části majetku a závazků zajištěné 

deriváty  

 NEJSOU 

d) příchovků a přírůstků zvířat NEJSOU 

2.3 Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a 
pořízeného v průběhu účetního období: NEJSOU 

2.4 Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen 
nakupovaných zásob a druhy nákladů zahrnované do cen vlastních výrobků: NEJSOU 

2.5 Podstatné změny způsobů 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 výsledku hospodaření, pokud je 
možno je reálně stanovit: NEJSOU 

2.6 Způsob stanovení opravných položek k majetku: NEJSOU 

2.7 Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody pro 
stanovení účetních odpisů: NEJSOU 

2.8 Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu: NEJSOU 

2.9 Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků NEJSOU 

III.  DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT 
*****************************************************************************

******** 

Významné události, ke kterým došlo mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení 

účetní závěrky (§19/5 ZÚ) NEJSOU 

Dotace k investičnímu majetku : NEJSOU 

3.1. Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek NENÍ 
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. 

a) rozpis dlouhodobého hmotného majetku na hlavní skupiny (třídy) s uvedením NENÍ 

Majetek nad 40.000,- 
 

název 

 

Pořizovací cena na 

účtu 022 

Oprávky na účtu 

082 

--- 
 

--- --- 

Majetek do 40.000,-  

název  Pořizovací cena na 

účtu 022 

Oprávky na účtu 

082 

---  --- --- 

Stavby:  

název 
 

Pořizovací cena na 

účtu 021 

Oprávky na účtu 

081 

---  --- --- 

Pozemky  
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Označení 

(LV/k.u./par.č.) 
Pořizovací cena na účtu 031  

--- ---  

b) rozpis dlouhodobého nehmotného majetku s uvedením pořizovací ceny a 

oprávek k tomuto majetku 

Majetek nad 60.000,- 
 

název 

 

Pořizovací cena na 

účtu 011 

Oprávky na účtu 

071 

--- 
 

--- --- 

c) hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu: 

Označení předmětu leasingu: --- 

Celkový součet splátek: --- 

Skutečně uhrazené splátky 

k 31.12.: 
--- 

Budoucí platby: --- 

 

Společnost používá majetek získaný finančním leasingem, který je však účtován 

jako hmotný dlouhodobý majetek Společnosti až po skončení doby leasingu NENÍ 

d) přehled o nejdůležitějších titulech pro přírůstky a úbytky dlouhodobého 

majetku podle jeho hlavních skupin (tříd): 

 

 
Stavby 

účet 021 

Movité 

věci 

účet 022 

Ost. DHM 

účet 025 

029 

Zvířata 

zákl.stáda 

účet 026 

CELKEM 

A Pořiz. Cena 

 k poč. ÚO  
----- ----- ----- ----- ----- 

 Přírůstky 

 nákup 

 vlast.režie 

 ostat.pořízení 

----- ----- ---- ----- ----- 

 Výdaje prodej 

 likvidace 

 restituce,vyp.p. 

 ostatní výdaje  

----- ----- ----- ----- ----- 

B Pořiz. cena ke  

 konci ÚO  
----- ----- ----- ----- ----- 

OPRÁVKY 081 082 085,089 086  

C Počáteční stav k 

 poč. ÚO 
----- ----- ----- ----- ----- 

 Zvýšení odpisy 

 zůst.cena vyřaz 
----- ----- ----- ----- ----- 
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 Snížení vyřazení 

 z evidence 
----- ---- ----- ----- ---- 

D Konečný stav ke 

 konci ÚO 
----- ----- ----- ----- ----- 

Zůstatková cena k poč. úč. obd. (A-C) : NENÍ 

Zůstatková cena ke konci úč. obd. (B-D) : NENÍ 

e) rozpis majetku zatíženého zástavním právem s uvedením účetní ZC: NENÍ 

g) přehled majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v 

účetnictví: NENÍ 

h) počet a nominální hodnota dlouhodobého finančního majetku (cenných papírů 

a majetkových účastí) v tuzemsku a v zahraničí podle jednotlivých druhů 

cenných papírů, přehled o finančních výnosech plynoucích z jejich 

vlastnictví: NENÍ 

i) rozpis položky "Zřizovací výdaje" NEJSOU 

j) pronajatý majetek NENÍ 

k) nájem podniku nebo části NENÍ 

3.2. Pohledávky 

souhrnná výše pohledávek  50 881 

výše pohledávek po 

splatnosti  

do 30 dní --- 

 do 60 dní --- 

 do 90 dní --- 

 do 180 dní --- 

 do 270 dní --- 

 do 360 dní --- 

 do 3 let --- 

 nad 3 roky --- 

pohledávky k podnikům ve 

skupině 

49 856 

pohledávky kryté zástavním právem nebo jištěné jiným způsobem s uvedením 

povahy a formy tohoto zajištění 

Označení pohledávky Uvedení formy zajištění výše 

--- --- --- 

pohledávky se splatností delší než 5 let 

Označení pohledávky doba splatnosti výše 

--- --- --- 

3.3. Vlastní kapitál 
a) popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období viz příloha k  

 účetním výkazům 

b) rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztráty, předcházejícího účetního 

období:  

Nerozdělený zisk z roku 2010÷2013 14 397,- 

Převod ztráty z roku 2008÷2009 - 3 880,- 

Celkem výsledky hospodaření min.let 10 517,- 

c) základní kapitál 

Firma: BGS Energy Plus a.s. 

sídlo : Zámecká 7, Světlá nad Sázavou. PSČ: 582 91 

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/ares_sad.cgi?zdroj=2&adr=7119916&jazyk=cz
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vklad: 15 209 000,-- Kč 

splaceno: 100% 

Obchodní podíl: 100% 

Počet akcii: 15 209 000 ks 

Jmenovitá hodnota: 1,- Kč 

Počet hlasů: 15 209 000 

d) doměrky daně z příjmu za minulá období NEJSOU 

3.4. Závazky 

souhrnná výše závazků  17 536 

výše závazků po splatnosti  do 30 dní --- 

 do 60 dní --- 

 do 90 dní --- 

 do 180 dní --- 

 do 270 dní --- 

 do 360 dní --- 

 do 3 let --- 

 nad 3 roky --- 

závazky k podnikům ve 

skupině 

--- 

závazky (peněžní i nepeněžní) nevyúčtované v účetnictví, např. záruky 

přijaté za jiný podnik z titulu bankovního úvěru nebo směnečného práva 

Označení závazku Uvedení formy zajištění výše 

--- --- --- 

závazky se splatností delší než 5 let 

Označení závazku doba splatnosti výše 

--- --- --- 

e) dlouhodobé bankovní úvěry 

Poskytovatel: --- 

Celkový zůstatek: --- 

Zajištění: --- 

f) Odložený daňový závazek nebo pohledávka (rozpis) NENÍ 

 

3.5. Zákonné a ostatní rezervy NEJSOU 
tvorba --- 

čerpání --- 

 

3.6. Informace o transakcích se spřízněnými stranami viz zpráva o vztazích  
 

3.7. Náklady na odměny statutárnímu auditorovi  

Povinný (statutární audit účetní 

závěrky): 

20 

Jiné ověřovací služby: --- 

Daňové poradenství: 15 

Jiné neauditorské služby: --- 
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Ve Světlé nad Sázavou dne 21. května 2015 

 

 

 

 

Vypracoval    podpisový záznam 

    statutárního orgánu 
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH 

mezi propojenými osobami 

dle § 82 ZOK 

za ovládanou osobu 

BGS Energy Plus a.s. 

Se sídlem: Zámecká 7 

 Světlá nad Sázavou 

 582 91 

Ve Světlé nad Sázavou dne 22.května 2015
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Úvod 

Tato zpráva byla vypracována na základě  povinnosti dle §82 zákona o obchodních korporacích (dále jen 

ZOK). Popisuje vztahy s  propojenými osobami, tj. podle ZOK vztahy mezi ovládanou osobou  a 

ovládající osobou  a vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající 

osobou. Vztahy jsou popsány způsobem přihlížejícím k nutnosti vyhovět § 504, 2976 a násl. ObčZ, 

týkající se obchodního  tajemství. 

Ovládaná osoba 
 

1. Firma: BGS Energy Plus a.s. 
   

 se sídlem : Zámecká 7, Světlá nad Sázavou, 582 91 

 IČ: 280 89 880 
tel.: +420 569 452 559 

fax.: +420 569 452 559 

www: www.bgs-energy.cz 

e-mail: info@bgs-energy.cz 
Společnost byla zapsaná dne 24.září 2008 do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou oddíl B vložka 2840 

 

2. Zpracoval: Aleš Radil 
   

r.č.: 73 02 02 / 2970 

bydliště: U Stromečku 791, Světlá nad Sázavou, 582 91 

tel.: +420 569 452 559 

mobil.: +420 776 234 295 

fax.: +420 569 452 559 

www: www.bgs-energy.cz 

e-mail: a.radil@bgs-energy.cz 

postavení: předseda představenstva 

mailto:info@bgs-energy.cz
mailto:a.radil@bgs-energy.cz
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Propojené osoby 

Organizační struktura propojených osob 

 

Ovládající osoby I.: osoby přímo ovládající ovládanou sobu 

Ovládající osoby II.: osoby ovládající ovládající osoby I. 

Ovládající osoby III.: osoby ovládající ovládající osoby II. 

Identifikace ovládajících osob 

 

Ovládající osoby I.  

 Jméno a příjmení: JUDr. Ing. Zdeněk Radil 

 adresa : Průhonická 217/31, Praha 10 – Záběhlice, 106 00 
 
 

 Jméno a příjmení: Aleš Radil 

 adresa : U Stromečku 791, Světlá nad Sázavou, 582 91 
 

 Jméno a příjmení: Radim Hrůza 

 adresa : U Stromečku 792, Světlá nad Sázavou, 582 91 
 

Firma --- 

 se sídlem : --- 

IČ: --- 
 

 

Identifikace ovládaných osob 

 

Ovládané osoby:  

 Jméno a příjmení: --- 

 adresa : --- 
 

Firma Agroprodukt plus a.s. 

 se sídlem : Závidkovice 54, Světlá nad Sázavou, PSČ: 582 91 

IČ: 278 33 526 
Společnost byla zapsaná dne 31.ledna 2008 do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou Rg.B. 2756 

Firma Energy produkt plus s.r.o. 

 se sídlem : Závidkovice 54, Světlá nad Sázavou, PSČ: 582 91 

IČ: 260 11 921 
Společnost byla zapsaná dne 26.června 2004 do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou Rg.C. 19923 

Firma BGS Biogas, a.s. 

 se sídlem : Závidkovice 54, Světlá nad Sázavou, PSČ: 582 91 

IČ: 278 33 518 
Společnost byla zapsaná dne 31.ledna 2008 do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou Rg.B. 2860 

Firma Agromilk, družstvo vlastníků 

 se sídlem : Ovesná Lhota 78, Světlá nad Sázavou, 582 91 

IČ: 465 06 004 
Společnost byla zapsaná dne 7. července 1992 do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou Rg.Dr. 164 

Firma Mlýn Okoř, s.r.o. 

 se sídlem : Stradouň 18. 538 65 

IČ: 251 45 231 
Společnost byla zapsaná dne 18. črvence 1997 do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou Rg.C. 29195 

Firma PODHRADÍ, s.r.o. 

 se sídlem : Lipnice nad Sázavou 131, 582 32 

IČ: 465 08 678 
Společnost byla zapsaná dne 9. června 1992 do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou Rg.C. 2238 

Firma BPS Ptení s.r.o. 

 se sídlem : Závidkovice 54, Světlá nad Sázavou, PSČ: 582 91 

IČ: 026 01 923 
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Společnost byla zapsaná dne 30. ledna 2014 do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou Rg.C. 33198 

Firma BPS Lhota, s.r.o. 

 se sídlem : Závidkovice 54, Světlá nad Sázavou, PSČ: 582 91 

IČ: 018 09 211 
Společnost byla zapsaná dne 18. července 2013 do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou Rg.C. 32316 

 

 

Představenstvu nejsou známy další osoby, které dále mohly nepřímo ovládat naši společnost, a ke kterým 

naše společnost měla vztah v účetním období 2014 ve smyslu § 82 ZOK. 

Představenstvu společnosti není známo, že by v některém z období roku 2014 byly mezi propojenými 

osobami ještě další osoby. 

Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami v posledním 
účetním období a poskytnuté plnění 

Smluvní vztahy ke společnosti 

Plnění ze smluv uzavřených se společností v předchozích účetních obdobích, na jejichž základě 
došlo v roce 2014 k plnění. 

 Právní vztahy mezi propojenými osobami 
  

Označení právního vztahu 

 –  

podmínky uzavření 

proti plnění 

(ano/ne 

jaké) 

vznik újmy 

( ano / ne ) 

ujma 

uhrazena nebo 

uzavřena 
smlouva o její 

úhradě 

(ano / ne  
příp.datum 

uzavření) 

Smlouvy o nákupu zboží,materiálu,služeb,jiné – BYLY 

–  

smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek 

ANO 

peněžité 

NE X 

Smlouvy o prodeji zboží.výrobků, služeb, jiné – BYLY 

–  

smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek 

ANO 

peněžité 

NE X 

Smlouvy o distribuci dodávek – NEBYLY 

–  

/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */ 

NE NE X 

Smlouvy o technické pomoci – NEBYLY 

–  

/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */ 

NE NE X 

Smlouvy o půjčce – BYLY 

–  

smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek 

ANO 

peněžité 

NE X 

Smlouvy o poskytování reklamních služeb – NEBYLY 

–  

/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */ 

NE NE X 

Smlouvy o nájmu či pronájmu – NEBYLY 

–  

/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */ 

NE NE X 

Smlouvy o zástavě – NEBYLY 

–  

/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */ 

NE NE X 

Smlouvy o používání informačních sítí – NEBYLY 

–  

/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */ 

NE NE X 

Smlouvy o poskytování manažerských služeb – NEBYLY 

–  

/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */ 

NE NE X 
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Licenční smlouvy – NEBYLY 

–  

/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */ 

NE NE X 

Smlouvy o poskytování know how – NEBYLY 

–  

/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */ 

NE NE X 

Smlouvy pracovně právní – BYLY 

–  

smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek  

ANO 

peněžité 

NE X 

Smlouvy uzavřené se společností v účetním období 2014, na jejichž základě došlo v roce 2014 
k plnění. 

 Právní vztahy mezi propojenými osobami 
  

Označení právního vztahu 

 –  

podmínky uzavření 

proti plnění 

(ano/ne 

jaké) 

vznik újmy 

( ano / ne ) 

ujma 

uhrazena nebo 
uzavřena 

smlouva o její 

úhradě 

(ano / ne  

příp.datum 

uzavření) 

Smlouvy o nákupu zboží,materiálu,služeb,jiné – BYLY 

–  

smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek 

ANO 

peněžité 

NE X 

Smlouvy o prodeji zboží.výrobků, služeb, jiné – BYLY 

–  

smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek 

ANO 

peněžité 

NE X 

Smlouvy o distribuci dodávek – NEBYLY 

–  

/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */ 

NE NE X 

Smlouvy o technické pomoci – NEBYLY 

–  

/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */ 

NE NE X 

Smlouvy o půjčce – BYLY 

–  

smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek 

ANO 

peněžité 

NE X 

Smlouvy o poskytování reklamních služeb – NEBYLY 

–  

/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */ 

NE NE X 

Smlouvy o nájmu či pronájmu – NEBYLY 

–  

/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */ 

NE NE X 

Smlouvy o zástavě – NEBYLY 

–  

/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */ 

NE NE X 

Smlouvy o používání informačních sítí – NEBYLY 

–  

/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */ 

NE NE X 

Smlouvy o poskytování manažerských služeb – NEBYLY 

–  

/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */ 

NE NE X 

Licenční smlouvy – NEBYLY 

–  

/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */ 

NE NE X 

Smlouvy o poskytování know how – NEBYLY 

–  

/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */ 

NE NE X 

Smlouvy pracovně právní – BYLY 

–  

smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek  

ANO 

peněžité 

NE X 
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Smlouvy uzavřené se společností v účetním období 2014, na jejíchž základě dojde k plnění 
v budoucích letech. 

 Právní vztahy mezi propojenými osobami 
  

Označení právního vztahu 

 –  

podmínky uzavření 

proti plnění 

(ano/ne 

jaké) 

vznik újmy 

( ano / ne ) 

ujma 

uhrazena nebo 
uzavřena 

smlouva o její 

úhradě 
(ano / ne  

příp.datum 

uzavření) 

Smlouvy o nákupu zboží,materiálu,služeb,jiné – BYLY 

–  

smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek 

ANO 

peněžité 

NE X 

Smlouvy o prodeji zboží.výrobků, služeb, jiné – BYLY 

–  

smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek 

ANO 

peněžité 

NE X 

Smlouvy o distribuci dodávek – NEBYLY 

–  

/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */ 

NE NE X 

Smlouvy o technické pomoci – NEBYLY 

–  

/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */ 

NE NE X 

Smlouvy o půjčce – BYLY 

–  

smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek 

ANO 

peněžité 

NE X 

Smlouvy o poskytování reklamních služeb – NEBYLY 

–  

/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */ 

NE NE X 

Smlouvy o nájmu či pronájmu – NEBYLY 

–  

/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */ 

NE NE X 

Smlouvy o zástavě – NEBYLY 

–  

/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */ 

NE NE X 

Smlouvy o používání informačních sítí – NEBYLY 

–  

/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */ 

NE NE X 

Smlouvy o poskytování manažerských služeb – NEBYLY 

–  

/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */ 

NE NE X 

Licenční smlouvy – NEBYLY 

–  

/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */ 

NE NE X 

Smlouvy o poskytování know how – NEBYLY 

–  

/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */ 

NE NE X 

Smlouvy pracovně právní – BYLY 

–  

smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek  

ANO 

peněžité 

NE X 
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Jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu  

Plnění ze smluv uzavřených se společností v předchozích účetních obdobích, na jejichž základě 
došlo v roce 2014 k plnění. 

 Právní úkony učiněné v zájmu propojených osob 
  

Označení právního úkonu 

–  

podmínky 

proti plnění 

(ano/ne – jaké) 

vznik újmy 

( ano / ne ) 

ujma 

uhrazena nebo 

uzavřena 
smlouva o její 

úhradě 

(ano / ne  
příp.datum 

uzavření) 

Právní úkony v zájmu výše uvedených osob učiněny – 

NEBYLY 
–  

/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */ 

NE NE X 

Právní úkony v zájmu výše uvedených osob učiněny – 

NEBYLY 
–  

/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */ 

NE NE X 

Smlouvy uzavřené se společností v účetním období 2014, na jejichž základě došlo v roce 2014 
k plnění. 

 Právní úkony učiněné v zájmu propojených osob 
  

Označení právního úkonu 

–  

podmínky 

proti plnění 

(ano/ne – jaké) 

vznik újmy 

( ano / ne ) 

ujma 

uhrazena nebo 

uzavřena 
smlouva o její 

úhradě 

(ano / ne  
příp.datum 

uzavření) 

Právní úkony v zájmu výše uvedených osob učiněny – 

NEBYLY 
–  

/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */ 

NE NE X 

Právní úkony v zájmu výše uvedených osob učiněny – 

NEBYLY 
–  

/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */ 

NE NE X 

Smlouvy uzavřené se společností v účetním období 2014, na jejíchž základě dojde k plnění 
v budoucích letech. 

 Právní úkony učiněné v zájmu propojených osob 
  

Označení právního úkonu 

–  

podmínky 

proti plnění 

(ano/ne – jaké) 

vznik újmy 

( ano / ne ) 

ujma 

uhrazena nebo 

uzavřena 
smlouva o její 

úhradě 

(ano / ne  
příp.datum 

uzavření) 

Právní úkony v zájmu výše uvedených osob učiněny – 

NEBYLY 
–  

/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */ 

NE NE X 
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Právní úkony v zájmu výše uvedených osob učiněny – 

NEBYLY 
–  

/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */ 

NE NE X 
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Ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud přijata nebo 
uskutečněna ovládanou osobu  

Plnění ze smluv uzavřených se společností v předchozích účetních obdobích, na jejichž základě 
došlo v roce 2014 k plnění. 

 Opatření přijata / uskutečněna ovládanou osobou v zájmu 

/ na popud propojených osob 
  

Označení opatření 

–  

podmínky 

výhody / nevýhody  

(ano/ne – jaké) 

vznik újmy 

( ano / ne ) 

ujma 

uhrazena 
nebo 

uzavřena 

smlouva o 
její úhradě 

(ano / ne  

příp.datum 
uzavření) 

Žádná opatření v zájmu, či na popud výše uvedených osob 

přijata ani uskutečněna – NEBYLY 

–  

/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */ 

NE NE X 

Žádná opatření v zájmu, či na popud výše uvedených osob 

přijata ani uskutečněna – NEBYLY 

–  

/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */ 

NE NE X 

Smlouvy uzavřené se společností v účetním období 2014, na jejichž základě došlo v roce 2014 
k plnění. 

 Opatření přijata / uskutečněna ovládanou osobou v zájmu 

/ na popud propojených osob 
  

Označení opatření 

–  

podmínky 

výhody / nevýhody  

(ano/ne – jaké) 

vznik újmy 

( ano / ne ) 

ujma 

uhrazena 

nebo 
uzavřena 

smlouva o 

její úhradě 
(ano / ne  

příp.datum 

uzavření) 

Žádná opatření v zájmu, či na popud výše uvedených osob 

přijata ani uskutečněna – NEBYLY 

–  

/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */ 

NE NE X 

Žádná opatření v zájmu, či na popud výše uvedených osob 

přijata ani uskutečněna – NEBYLY 

–  

/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */ 

NE NE X 

Smlouvy uzavřené se společností v účetním období 2014, na jejíchž základě dojde k plnění 
v budoucích letech. 

 Opatření přijata / uskutečněna ovládanou osobou v zájmu 

/ na popud propojených osob 
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Označení opatření 

–  

podmínky 

výhody / nevýhody  

(ano/ne – jaké) 

vznik újmy 

( ano / ne ) 

ujma 

uhrazena 

nebo 
uzavřena 

smlouva o 

její úhradě 
(ano / ne  

příp.datum 

uzavření) 

Žádná opatření v zájmu, či na popud výše uvedených osob 

přijata ani uskutečněna – NEBYLY 

–  

/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */ 

NE NE X 

Žádná opatření v zájmu, či na popud výše uvedených osob 

přijata ani uskutečněna – NEBYLY 

–  

/* smlouvy uzavřeny za běžných obchodních podmínek */ 

NE NE X 
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Celkové hodnocení vztahů mezi propojenými osobami 

 Celkové hodnocení vztahů mezi propojenými osobami 
Prohlašujeme, že jsme do této zprávy o vztazích mezi propojenými osobami dle §66a odst. 9 

obchodního zákoníku uvedli veškeré, nám k datu podpisu této zprávy známé a v daném období 

uzavřené či uskutečněné smlouvy mezi propojenými osobami, plnění a protiplnění poskytnuté 

propojeným osobám, jiné právní úkony učiněné v zájmu těchto osob, veškerá opatření přijatá 

nebo uskutečněná v zájmu nebo na popud těchto osob. 

Prohlášení představenstva společnosti 
Čestně prohlašujeme, že výše uvedené údaje v této zprávě jsou úplné, průkazné a správné. 

Ve Světlé nad Sázavou, dne 23.května 2015 

představenstvo společnosti BGS Energy Plus a.s. 
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1 Detailed consolidated financial results for the period of 1 January to 31 March 2015 
The tables below provide the consolidated and unaudited financial statements of BGS Energy Plus a.s. in accordance with Czech 

Accounting Standards for the period 1 January to 31 March 2015 and the corresponding period in 2014. 

  1.1.2015 – 31.3.2015 1.1.2014 – 31.3.2014 

  CZK EUR CZK EUR 

I. Revenues from sales of third party goods 234 8 0 0 

A Cost of goods sold on third party goods 182 7 0 0 

+ Trading margin 52 2 0 0 

II. Turnover from products, services and materials 61 301 2 222 111 636 4 158 

B Cost of products, services and materials 34 217 1 240 86 177 3 210 

 Gross margin 27 136 984 25 459 948 

C Personel costs 6 733 244 6 822 254 

 C. 1. Labour costs 4 925 179 4 932 184 

 C. 3. Social security and health insurance costs 1 512 55 1 438 54 

 C. 4. Social costs 296 11 452 17 

D Taxes and charges 251 9 124 5 

E Depreciation 7 758 281 7 360 274 

III. Revenues from sales of own property 1 454 53 82 3 

F Value of small property 332 12 0 0 
VI.-

VII. 
Other operation revenues 572 21 1 441 54 

I – J Other operation costs 1 389 51 1 665 62 

 Operating profit 12 127 440 11 012 410 

XIV. Financial revenues 5 048 183 2 955 110 

Q Financial costs 6 668 242 6 606 246 

  Interests thereof 6 020 218 6 276 234 

 Consolidated profit from financial operations -1 620 -59 - 3 380 -126 

  Income tax for common activity 2 935 106 2 050 76 

  Income tax for common activity due 2 935 106 2 050 76 

 Consolidated profit for common activity 7 572 274 5 582 208 

XVI. Extra incomes 12 0 0 0 

XVII. Passive consolidation difference clearance 288 10 35 1 

 Extraordinary consolidated profit 300 11 35 1 

 
Consol. profit for acc. period without equivalent 

ratio 
7 872 285 5 617 209 

 Share in equivalency 7 682 278 5 617 209 

 EBT 10 604 384 7 578 282 

 EBIT 16 624 602 13 854 516 

 EBITDA 24 382 883 21 214 790 

 NET PROFIT/LOSS 7 669 278 5 528 206 

 

Balance Sheet for the of 1 January to 31 March 2015 with comparative results 

  1.1.2015 – 31.3.2015 1.1.2014 – 31.3.2014 

  CZK EUR CZK EUR 

  TOTAL ASSETS 998 195 36 258 988 819 36 049 

A Receivables - subscribed capital 0 0 0 0 

B Fixed assets 517 000 18 780 559 371 20 393 

 B I. Long-term intangible asset 949 34 0 0 

 B II.     Long-term tangible asset 497 192 18 060 536 738 19 568 

  1. Land 29 912 1 087 8 574 313 

  2. Buildings 184 207 6 691 176 312 6 428 

  3. Individual tangible assets (chattels) 187 037 6 794 159 534 5 816 

 5. 3 035 110 6 296 230 

  7. Uncompleted long-term property 91 201 3 313 183 969 6 707 
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9. Difference in valuation of purchased 

property 
1 800 65 2 053 75 

 B III. Financial investment 19 098 693 24 574 896 

 B IV. Consolidation differences positive/ negative  -4 080 -148 -2 505 - 91 

 B V. Shares from equity method 3 841 140 564 21 

C Current assets  480 172 17 442 428 306 15 615 

 C I. Inventories 88 939 3 231 128 770 4 694 

 C II. Long-term receivables 129 705 4 711 0 0 

 C III. Short-term receivables 239 315 8 693 249 477 9 095 

 C IV. Current liquid funds 22 213 807 50 059 1 825 

  1. Cash and cash equivalents 3 302 120 4 680 171 

  2. Bank accounts  17 071 620 43 539 1 587 

  3. Purchased short-term investment 1 840 67 1 840 67 

D Accrual and deferral of assets 1 023 37 1 142 42 

  1.1.2015 – 31.3.2015 1.1.2014 – 31.3.2014 

  CZK EUR CZK EUR 

  EQUITY AND LIABILITIES 998 195 36 258 988 819 36 049 

A Equity 245 220 8 907 559 371 20 393 

 A I. Registered share capital 15 209 552 15 209 554 

 A II.  Reserved capital 36 750 1 335 36 750 1 340 

 A III. Retained earning 1 318 48 1 585 58 
 A 

IV. 
net profit of previous period 

183 167 6 653 131 470 4 793 

 A V. net profit without minorities 7 479 272 5 528 202 

1. Net profit of common period 7 682 279 5 617 205 

2. Share of profit in equivalency -203 -7 -89 -3 
 A 

VII. 
Consolidation reserve fund 

1 297 47 232 8 

B LIABILITIES 750 649 27 267 797 034 29 057 

 B II.  Long-term liabilities excluding bank loans 54 391 1 976 4 385 160 

 B III.  Short-term liabilities 214 202 7 781 161 761 5 897 

 B IV.  Bank loans 482 056 17 510 630 888 23 000 

  1. Long-term loans 408 667 14 844 498 150 18 161 

  2. Short-term loans 1 359 49 37 371 1 362 

  3. Short term borrowings 72 030 2 616 95 367 3 477 

C Accrual and deferral of liabilities 929 34 1 011 37 

D Minority equity 1 397 51 0 0 

 D I. Minority capital stock 749 27 0 0 

 D II. Minority capital funds 522 19 0 0 

 D III. Minority profit funds incl. previous period -65 -2 0 0 

 D 
IV. 

Minority P/L of common period 
190 7 0 0 

Cash Flow statement for the period 1 January 2015 to 31 March 2015 without comparative results 

 1.1.2015 – 31.12.2015 

 CZK 000 EUR 000 

P. 
Cash and cash equivalents at beginning of 

accounting period 31 435 1 142 

Cash flow from ordinary activites 

Z. 
Profit/loss from ordinary activities before 

taxation  10 507 382 

A.1. Adjustments for non-cash transactions 9 645 350 

A.1.1. 
Depreciation of fixed assets (except of net book value of 
fixed assets sold, depreciation of adjustment for assets 
acquisition  

7 758 282 

A.1.2. Change in adjustments, provisions  2 037 74 
A.1.3. Profit/loss on disposal of fixed assets  -1 122 -41 
A.1.5. Net interest expense and interest income  972 35 

A* 

Net cash flow from operating activities 

before tax, changes in working capital and 

extraordinary items  
20 152 732 

A.2. 
Change in non-financial items of working 

capital -9 803 -356 
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A.2.1. 
Increase/decrease in trade and other receivables, including 
prepayments and accrued income  38 958 1 415 

A.2.2. Increase/decrease in trade payables, including accruals and 
deferred income  -10 522 -382 

A.2.3. Increase/decrease in inventories  -38 239 -1 389 

A** 
Net cash flow from operating activities 

before taxes and extraordinary items  10 349 379 

A.3. Interest paid, excl. capitalized interests -6 020 -219 
A.4. Interest received  5 048 183 
A.5. 

Income tax on ordinary activities paid and additional 
assessments for past periods -2 935 -107 

A.6. 
Extraordinary revenues and expenses  which generate 
extraordinary trading profit including paid income tax due 
from extraordinary activities 

110 4 

A*** Net cash flow from operating activities 6 552 238 
Cash flow from investicion activites 

B.1. Costs associated with acquisition of fixed assets -54 582 1 983 
B.2. Proceeds on sales of fixed assets 1 454 53 
B*** Net cash flow from investing activities -53 128 -1 930 

Cash flow from finantial activites 

C.1. 
Net effect of changes in long-term liabilities and short-term 
liabilities, belonging to the financial activities area, to cash 
and cash equivalents  

37 354 1 357 

C*** Net cash from financing activities 37 354 1 357 
     

F. 
Net increase/decrease in cash and cash 

equivalents -9 222 -335 

R. Cash and cash equivalents at end of period 22 213 807 

 


