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ÚVODNÍ SLOVO
PŘEDSEDY
PŘEDSTAVENSTVA

Vážené dámy, vážení pánové, vážení akcionáři,
dovolte mi, abych vás stručně seznámil s nejdůležitějšími událostmi minulého roku, které
ve větší či menší míře ovlivnily fungování společnosti 4-Energetická, a. s. a v konečném
důsledku tak měly vliv na dosažené hospodářské výsledky.
Jako dodavatel tepelné energie se roku 2015 potýkala společnost s poklesem celkového dodaného množství GJ oproti minulým obdobím. Pokles byl způsoben například zateplováním
objektů, ale zejména klimatickými poměry, kdy v posledních letech jsou teploty v otopném
období oproti minulým obdobím výrazně teplejší.
V druhé polovině roku jsem byl pověřen řízením společnosti a pod mým vedením došlo
k personálním změnám a reorganizaci společnosti.
4-Energetickou jsem provedl a nadále provádím důležitými strategickými kroky. Rok 2015 byl
pro společnost rokem do jisté míry zlomovým. Prioritním úkolem představenstva a dozorčí
rady společnosti bylo připravit a zprocesovat snížení základního kapitálu společnosti a s ním
související převod vlastnických práv k tepelným zdrojům na městskou část Praha 4. Naše
společnost od druhého pololetí roku 2015 provozuje tepelné zdroje na základě smlouvy
o pachtu. Zároveň byl zahájen ozdravný proces společnosti, která dlouhodobě vykazovala
negativní hospodářský výsledek. I přes náročné vstupní podmínky vykazuje společnost za
rok 2015 hospodářský výsledek kladný.
Rád bych na tomto místě upřímně poděkoval spolehlivým dodavatelům, zaměstnancům,
ale zejména našim odběratelům.
Filip Neusser, předseda představenstva
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ÚVODNÍ SLOVO
PŘEDSEDY
DOZORČÍ RADY

Vážení obyvatelé Prahy 4, vážení čtenáři výroční zprávy,
dostává se vám do rukou výroční zpráva společnosti 4–Energetická, a. s. za první účetní
období po komunálních volbách v roce 2014. Výsledek voleb umožnil změnu ve vedení
městské společnosti, zlepšení jejího fungování a realizaci úsporných opatření. Nové vedení
reprezentované zejména předsedou představenstva Filipem Neusserem v průběhu roku 2015
snížilo počet zaměstnanců společnosti, čímž uspořilo 22 % měsíčních mzdových nákladů.
Dále byly například o 30 % redukovány měsíční náklady na servisní zajištění provozu tepelných zdrojů a o 50 % náklady na poradenskou činnost externího energetika. Tyto úspory se
částečně projevily v lepším hospodaření společnosti již za rok 2015, nicméně do výsledku
hospodaření se plně promítnou až v roce 2016.
Pro naše odběratele tepla a teplé vody je nejdůležitější, že i přes nadprůměrně teplé počasí
v minulých letech se díky snižování nákladů podařilo cenu tepla zvyšovat pouze minimálně.
Cenu konečnou pro rok 2015 jsme proti ceně za rok 2014 zvýšili pouze o 1,8 % a cenu předběžnou pro rok 2016, na základě které se stanovují zálohy, jsme dokonce stanovili v nižší
hodnotě, než byla cena konečná pro rok 2015. Věřte nám prosím, že v ceně tepla jsou obsaženy pouze oprávněné náklady a při výpočtu ceny tepla nedochází k žádným systémovým
ani jiným pochybením.
Hospodaření společnosti skončilo za rok 2015 výrazným ziskem ve výši 21,8 mil. Kč. Vysoký
výsledek hospodaření byl způsoben především mimořádnými nepeněžními účetními operacemi, a to vrácením tepelných zařízení zpět městské části Praha 4 a s tím souvisejícím
odúčtováním odloženého daňového závazku ve výši 15,7 mil. Kč a dále odpisem starého
a zpochybněného závazku k městské části Praha 4 ve výši 6,3 mil. Kč. 4-Energetická, a. s. je
městská společnost a jejím úkolem je především poskytovat službu městské části Praha 4
a jejím obyvatelům. Naší prioritou je poskytovat spolehlivou službu za co nejnižší možnou
cenu za GJ a přitom přiměřeně investovat do oprav a obnovy zařízení, maximalizace zisku
prioritou není. Na druhou stranu společnost musí respektovat ekonomické zákonitosti
a pečlivě si hlídat vývoj peněžních toků tak, aby byla vždy schopná plnit své závazky.
Velmi důležitým úkolem vedení a všech zaměstnanců 4-Energetické, a. s. je, aby se u veřejnosti podařilo zlepšit vnímání společnosti a získat důvěru, že děláme věci správně a pracujeme ve prospěch obyvatel městské části Praha 4. Děkuji pracovníkům 4-Energetické, a. s.
za snahu tohoto nesnadného cíle dosáhnout a přeji nám všem co nejvíce spokojených
zákazníků.
Ing. Daniel Kunc, předseda dozorčí rady
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PROFIL SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
O SPOLEČNOSTI

Společnost 4-Energetická byla založena dne 20. 3. 2009 za účelem dodávky tepelné energie
a teplé vody odběratelům v Praze 4. K tomuto rozhodnutí byl dle ustanovení § 90 zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, udělen souhlas nadpoloviční
většiny všech členů zastupitelstva.
4-Energetická, a. s. je držitelem licence na výrobu a distribuci tepelné energie udělené Energetickým regulačním úřadem a dodává teplo do 234 odběrných míst na Praze 4. Úkolem
společnosti je nejen dále nabízet odběratelům a institucím v Praze 4 své služby, plnit své
závazky a poslání vůči nim, ale také rozvíjet svoji další ekonomickou činnost na území
hlavního města Prahy.
Základní kapitál společnosti činí 24.000.000 Kč, tento je rozvržen na 6 288 ks kmenové akcie
na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 3.816,79 Kč. Výše jmenovité hodnoty jedné
akcie odpovídá částce 500000/131 Kč. Akcie nejsou kotované. Zakladatel upsal akcie na celý
základní kapitál společnosti, tedy 100 % souhrnu jmenovitých hodnot akcií společnosti.
Základní kapitál je celý splacen.

Název společnosti
Sídlo společnosti
Identifikační číslo
Právní forma
Bankovní spojení
Základní kapitál		
Datum vzniku		

4-Energetická, a. s.
Praha 4, Nusle, Táborská 350/32, PSČ 140 45
285 50 901
Akciová společnost
Česká spořitelna, a. s.
č. ú.: 118755329/0800
24.000 tis. Kč
20. 3. 2009

Společnost nevlastní a neovládá žádné společnosti.
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ORGANIZAČNÍ ŘÁD
SPOLEČNOSTI

Nejvyšším orgánem akciové společnosti je valná hromada. Valná hromada rozhoduje o veškerých záležitostech společnosti uvedených ve stanovách nebo v zákoně.
Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Představenstvo společnost řídí, zastupuje a odpovídá za její řízení a výkon zaměstnavatelských práv. Společnost zastupují
vždy společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva.
Kontrolním orgánem je dozorčí rada, která dohlíží na výkon působnosti představenstva
a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

PŘEDSTAVENSTVO
SPOLEČNOSTI
Jméno

Adresa

Funkce

funkční období od

funkční období do

Ing. Pavel Jaroš

Praha 4, Rabyňská 750/9, PSČ 142 00

předseda

25. 3. 2013

19. 5. 2015

Filip Neusser

Praha 3, Kubelíkova 1247/40, PSČ 130 00

místopředseda/předseda

15. 12. 2014

Ing. Vladimír Vedral

Milovice, Družstevní 118/10, PSČ 289 24

člen

15. 12. 2014

V účetním období nebyla udělena prokura.

DOZORČÍ RADA SPOLEČNOSTI
Jméno

Adresa

Funkce

funkční období od

funkční období do

Miloš Hájek

Praha 4, Matěchova 16, PSČ 140 00

člen

1. 1. 2011

1. 4. 2015

Ing. Daniel Kunc

Praha 4, Bítovská 1228, PSČ 140 00

předseda

10. 12. 2014

Vladimír Říha

Praha 4, Na Výspě 52, PSČ 147 00

člen

10. 12. 2014

Mgr. Lucie Jirůtková

Praha 5, Klausova 1443/30, PSČ 155 00

člen

8. 4. 2015

Mgr. Petra Rejchrtová

Praha 4, Hurbanova 1181/30, PSČ 142 00

člen

8. 4. 2015

8. 4. 2015
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ZPRÁVA
PŘEDSTAVENSTVA
DODÁVKY TEPELNÉ ENERGIE
CENA TEPELNÉ ENERGIE

TEPELNÉ ZDROJE

Společnost 4-Energetická dodávala v roce 2015 tepelnou energii na základě smluv o dodávce tepelné energie. Tepelné zdroje se nachází na území Prahy 4, a to v bytových domech,
nebytových objektech, a v budovách školek a škol.
Dodavateli komodit byli v roce 2015 společnosti Pražská teplárenská, a. s., Pražská plynárenská, a. s., Pražská energetika, a. s., Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

Ceny tepelné energie jsou regulovány formou tzv. věcně usměrňovaných cen a jsou stanoveny v souladu s platnými cenovými předpisy, tj. se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů, s cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu k cenám
tepelné energie platným pro příslušný kalendářní rok (v roce 2015 dle CR ERÚ č. 2/2013 ze
dne 1. listopadu 2013) a vyhláškou Energetického regulačního úřadu č. 436/2013 Sb.

V roce 2015 byla realizována dodávka tepelné energie z celkem 130 tepelných zdrojů. Z celkového počtu tepelných zdrojů se jednalo o:

54 % plynových kotelen (PK),
27 % výměníkových stanic (VS),
18 % objektových předávacích stanic (PS)
zbylé jedno procento tvoří elektrická kotelna.
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MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ MNOŽSTVÍ PRODANÝCH GJ
PRO JEDNOTLIVÉ SKUPINY ODBĚRATELŮ

V grafu zobrazujícím meziročním srovnání množství dodané tepelné energie lze vysledovat,
že v letech 2014 a 2015 došlo k výraznému poklesu celkového množství dodaných GJ oproti minulým obdobím (v tabulce srovnání s roky 2012 a 2013). Tento pokles byl způsoben
například zateplováním objektů, ale také, a to zejména, klimatickými poměry. Klimatické
poměry mají zásadní vliv na objem dodávek tepelné energie, což výrazně ovlivňuje hospodaření společnosti a kalkulaci ceny tepelné energie. Zatímco v roce 2012 činila průměrná
teplota v otopném období 5,85 °C a v roce 2013 6 °C, roky 2014 a 2015 byly se 7,5 °C a 7,9 °C
v otopném období výrazně teplejší. V roce 2015 bylo celkem 217 otopných dní, což zhruba
odpovídá desetiletému průměru.

školské objekty
bytové objekty
nebytové objekty
průměr teplot v otopném období
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ZAMĚSTNANCI

PŘEDSTAVENSTVO

4-Energetická, a. s. si je vědoma, že lidské zdroje jsou tím nejcennějším pro budování stabilního a dlouhodobě udržitelného úspěchu společnosti. Stejně jako v předešlých letech
věnovala v roce 2015 společnost vysokou pozornost péči osobnímu a pracovnímu růstu
svých zaměstnanců. Zaměstnanci se zúčastnili akreditovaných kurzů, přednášek a školení
vztahujících se k jejich odbornosti.
V roce 2015 byla společnost organizována do dvou základních oddělení: technicko
‑energetického a ekonomicko‑administrativního (viz přiloženou organizační strukturu).

ŘEDITEL

DOZORČÍ RADA

ZÁSTUPCE ŘEDITELE

TECHNICKO-ENERGETICKÉ ODDĚLENÍ
vedoucí technického oddělení

energetik (pozice neobsazena)

EKONOMICKO-ADMINISTRATIVNÍ ODDĚLENÍ
ekonomicko-administrativní pracovník

tepelný technik

ekonomicko-administrativní pracovník

tepelný technik

asistentka
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BEZPEČNOST
A OCHRANA ZDRAVÍ
OCHRANA
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
VZTAHY S VEŘEJNOSTI
VÝHLED DO BUDOUCNOSTI

V roce 2015 společnost věnovala zvýšenou pozornost prevenci úrazů, osvětě a zlepšování
pracovních podmínek. Bezpečnost a ochrana zdraví byla v roce 2015 zajišťována v souladu
s požadavky legislativy. Důraz se kladl zejména na oblast identifikace, hodnocení a minimalizace rizik jak v oblasti bezpečnosti práce, tak v oblasti ochrany zdraví. Změny v legislativě
byly průběžně monitorovány.

Společnost 4-Energetická má vzhledem k charakteru své činnosti jen nevýznamný negativní
dopad v oblasti životního prostředí.
V roce 2015 došlo u vybraných tepelných zdrojů k autorizovanému měření emisí. Měřením
byla prokázána schopnost zdrojů plnit specifické emisní limity dle vyhlášky č. 415/2012 Sb. o
přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení
zákona o ochraně ovzduší.

Dlouhodobým cílem společnosti 4-Energetická je budovat a udržovat dobré vztahy s odběrateli, dodavateli, státními institucemi a s širokou veřejností. Jedním z hlavních nástrojů komunikace s veřejností jsou webové stránky společnosti. Prostřednictvím webových stránek
4-Energetická, a. s. pravidelně informuje odběratele o plánovaných odstávkách a haváriích,
zveřejňuje výroční zprávy, spravuje záložku Zákaznické podpory s často kladenými dotazy,
ceníkem dodávek tepelné energie, atd.

Prioritou společnosti 4-Energetické, a. s., nadále zůstává řádné plnění dodávek tepelné
energie bytovým družstvům, společenstvím vlastníků, školám, školkám, podnikatelským
subjektům a zdravotnickým zařízením. S ohledem na stávající vývoj klimatických podmínek lze předpokládat, že v roce 2016 bude objem dodané tepelné energie výše uvedeným
skupinám odběratelů činit cca 180.000 GJ.
Vedení společnosti bude pokračovat v nastaveném trendu stabilizace hospodaření, a to
zejména hledáním a realizací úsporných opatření. Důležitým úkolem nadále zůstává snižování výdajů zejména v položce stálých nákladů, do kterých patří například mzdy, výrobní a správní režie. Významným krokem, který bude v této oblasti v roce 2016 učiněn, je
realizace výběrového řízení na provozovatele tepelných zdrojů a rozvodných zařízení. Dle
našeho předpokladu by otopná sezona 2016/2017 měla být zahájena s nově vysoutěženým
provozovatelem.
V položce proměnných nákladů bude vedení společnosti pokračovat v hledání nejvýhodnějších variant ceny od dodavatelů tepelné energie, plynu a elektřiny.
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ÚVOD

OVLÁDAJÍCÍ OSOBA

Tato zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou (dále jen „Zpráva“)
byla vypracována v souladu s ustanovením § 82 zákona o obchodních korporacích (dále jen
„ZOK“) za účetní období roku 2015 a popisuje vztahy mezi společností 4-Energetická, a. s,
se sídlem Praha 4 – Nusle, Táborská 350/32, PSČ: 140 45, IČO: 285 50 901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 15147 (dále jen
„Společnost“) jako ovládanou osobou a ovládající osobou a mezi Společností jako ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2015.

V posledním účetním období Společnosti byla ve vztahu ke Společnosti ovládající osobou
následující osoba:
Městská část Praha 4, IČO: 000 63 584, se sídlem Antala Staška 2059/80 b, 140 46, Praha 4 – Krč (dále jen „Ovládající osoba“).
Městská část Praha 4 je zakladatelem Společnosti v souladu se zákonem o hlavním městě
Praze, avšak subjektem, v jehož vlastnictví jsou akcie Společnosti, je s ohledem na ustanovení § 34 odst. 5 zákona o hlavním městě Praze hlavní město Praha. Městské části však
podle ustanovení § 3 odst. 2 zákona o hl. m. Praze v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hlavního města Prahy vystupují v právních vztazích svým jménem a nesou odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Jelikož pak Městská část Praha 4 řídí své majetkové
účasti v souladu s právními předpisy samostatně (působnost Rady a Zastupitelstva městské
části upravena v § 89 odst. 1 písm. j) a § 94 odst. 2 písm. g) zákona o hlavním městě Praze),
nepovažuje se hlavní město Praha za ovládající osobu a majetkové účasti hlavního města
Prahy se nepovažují za osoby ovládané stejnou ovládající osobou. Od počátku posledního
účetního období Společnosti do dne zpracování této Zprávy nebyla statutárnímu orgánu
Společnosti podle dostupných údajů a dokumentů známa žádná jiná společnost v postavení
osoby ovládající Společnost.

OSOBY OVLÁDANÉ STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU
STRUKTURA VZTAHŮ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

4-Majetková, a. s., IČO: 284 77 456, se sídlem Jílovská 1148, Praha 4, PSČ 142 00

Ovládající osoba je jediným akcionářem Společnosti. Ovládající osoba je současně jediným
akcionářem společnosti 4-Majetková, a. s., a zřizovatelem všech výše uvedených příspěvkových organizací.
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ÚLOHA OVLÁDANÉ OSOBY VE STRUKTUŘE VZTAHŮ
MEZI SPOLEČNOSTÍ A OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU

ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ

PŘEHLED JEDNÁNÍ, KTERÁ BYLA UČINĚNA NA
POPUD NEBO V ZÁJMU OVLÁDAJÍCÍ OSOBY NEBO JÍ
OVLÁDANÝCH OSOB TÝKAJÍCÍ SE MAJETKU, KTERÝ
PŘESAHUJE 10 % VLASTNÍHO KAPITÁLU OVLÁDANÉ
OSOBY PODLE POSLEDNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV MEZI OSOBOU
OVLÁDANOU A OSOBOU OVLÁDAJÍCÍ NEBO MEZI
OSOBAMI OVLÁDANÝMI

Společnost zajišťuje uspokojování potřeb fyzických a právnických osob žijících a působících
na území Městské části Praha 4, a to zejména za účelem zajištění dodávek tepelné energie
a teplé vody. Společnost mj. zajišťuje dodávky tepelné energie a teplé vody pro příspěvkové
organizace Ovládající osoby.

Ovládající osoba ovládá Společnost z pozice jediného akcionáře Společnosti, a určuje tak
mj. složení orgánů Společnosti, vykonává také další působnosti valné hromady.

V roce 2015 byl dokončen proces snížení základního kapitálu Společnosti na základě rozhodnutí jediného akcionáře, které určilo majetek, jehož převodem na jediného akcionáře byla
vyplacena hodnota odpovídající částce snížení základního kapitálu ve výši 101.760.000 Kč.
Určený majetek zahrnoval zařízení tepelných zdrojů ve školských, bytových a nebytových
objektech a tzv. topné kanály.
Na základě usnesení Rady městské části Praha 4 ze dne 26. srpna 2015 byla dne 1. 9. 2015
uzavřena mezi Společností a jediným akcionářem Smlouva o pachtu zařízení tepelného
hospodářství, na jejímž základě Společnost dále užívá, požívá a provozuje tepelná zařízení,
jež byla v rámci snížení základního kapitálu převedena na jediného akcionáře. Společnost
hradí jedinému akcionáři pachtovné.

Smlouvy uzavřené mezi Společností a dalšími propojenými osobami daném v účetním
období

Název druhé smluvní strany

Datum uzavření smlouvy

Popis poskytnutého plnění

4-Majetková, a. s.

26. 10. 2015

Smlouva o dodávce tepelné energie TZ 01 470/15

26. 10. 2015

Smlouva o dodávce tepelné energie TZ 01 466/15

1. 9. 2015

Smlouva o pachtu zařízení tepelného hospodářství

Městská část Praha 4
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FINANČNÍ ČÁST
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ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

k datu 31.12.15 (v tisících Kč)
31. 12. 2015
Brutto

AKTIVA CELKEM

31. 12. 2014

Korekce

Netto

Netto

155 634

3 134

152 500

251 454

7 027

2 383

4 644

109 749

A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

B.

Dlouhodobý majetek

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

344

344

30

B.I.3.

Software

344

344

30

B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

6 683

2 039

4 644

109 719

B.II.2.

Stavby

400

67

333

51 782

B.II.3.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

5 590

1 279

4 311

57 471

B.II.7.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

693

693

B.III.

Dlouhodobý finanční majetek

C.

Oběžná aktiva

29 866

751

C.I.

Zásoby

C.I.1.

Materiál

C.II.

Dlouhodobé pohledávky

C.III.

Krátkodobé pohledávky

C.III.1.

Pohledávky z obchodních vztahů

C.III.6.

Stát - daňové pohledávky

C.III.7.

466
29 115

23 890

634

634

634

634

634

634

18 453

751

17 702

7 319

1 820

751

1 069

5 336

170

170

728

Krátkodobé poskytnuté zálohy

16 463

16 463

1 255

C.IV.

Krátkodobý finanční majetek

10 779

10 779

15 937

C.IV.1.

Peníze

9

9

66

C.IV.2.

Účty v bankách

10 770

10 770

15 871

D. I.

Časové rozlišení

118 741

118 741

117 815

D.I.1.

Náklady příštích období

8

8

40

D.I.3.

Příjmy příštích období

118 733

118 733

117 775
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31. 12. 2015

31. 12. 2014

31. 12. 2015

31. 12. 2014

PASIVA CELKEM

152 500

251 454

B.III.2.

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

5 304

6 000

A.

Vlastní kapitál

4 421

84 719

B.III.5.

Závazky k zaměstnancům

500

569

A.I.

Základní kapitál

24 000

125 760

B.III.6.

Závazky ze sociálního zabezpečení
a zdravotního pojištění

A.I.1.

Základní kapitál

24 000

125 760

222

231

A.II.

Kapitálové fondy

B.III.7.

Stát - daňové závazky a dotace

1 783

439

A.III.

Rezervní fondy, nedělitelný fond
a ostatní fondy ze zisku

285

285

B.III.8.

Krátkodobé přijaté zálohy

121 153

118 563

B.III.10.

Dohadné účty pasivní

138

2 162

A.III.1.

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond

285

285

B.III.11.

Jiné závazky

33

1 322

A.IV.

Výsledek hospodaření minulých let

-41 325

-31 910

B.IV.

Bankovní úvěry a výpomoci

A.IV.1.

Nerozdělený zisk minulých let

240

240

C. I.

Časové rozlišení

17 306

649

A.IV.2.

Neuhrazená ztráta minulých let

-41 873

-32 458

C.I.1.

Výdaje příštích období

17 306

649

A.IV.3.

Jiný výsledek hospodaření minulých let

308

308

A.V.1

Výsledek hospodaření běžného
účetního období (+ - )

21 461

-9 416

A.V.2

Rozhodnuto o zálohách na výplatů podílu
na zisku

B.

Cizí zdroje

130 773

166 086

B.I.

Rezervy

1 000

1 891

B.I.4.

Ostatní rezervy

1 000

1 891

B.II.

Dlouhodobé závazky

115

24 909

B.II.2.

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

B.II.9.

Jiné závazky

B.II.10.

Odložený daňový závazek

B.III.

Krátkodobé závazky

B.III.1.

Závazky z obchodních vztahů

9 000
57
115

15 852

129 658

139 286

525

10 000
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V DRUHOVÉM ČLENĚNÍ
Období do
31. 12. 2015
+

Obchodní marže

II.

Výkony

120 231

II.1.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

B.

Výkonová spotřeba

B.1.

období končící k 31.12.15 (v tisících Kč)

Období do
31. 12. 2014

Období do
31. 12. 2015

Období do
31. 12. 2014

H.

Ostatní provozní náklady

1 026

837

119 121

*

Provozní výsledek hospodaření

4 821

-10 054

120 231

119 121

VII.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

102 927

103 415

X.

Výnosové úroky

8

16

Spotřeba materiálu a energie

90 978

89 807

N.

Nákladové úroky

9

237

B.2.

Služby

11 949

13 608

O.

Ostatní finanční náklady

35

28

+

Přidaná hodnota

17 304

15 706

XII.

Převod finančních výnosů

C.

Osobní náklady

11 290

12 276

P.

Převod finančních nákladů

C.1.

Mzdové náklady

7 124

6 403

*

Finanční výsledek hospodaření

-36

-249

C.2.

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

1 680

3 547

Q.

Daň z příjmů za běžnou činnost

-13 375

-887

C.3.

Náklady na sociální zabezpečení
a zdravotní pojištění

2 349

2 141

Q 1.

- splatná

2 362

338

Q 2.

- odložená

-15 737

-1 225

C.4.

Sociální náklady

137

185

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

18 160

-9 416

D.

Daně a poplatky

855

254

XIII.

Mimořádné výnosy

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku

5 126

10 393

R.

Mimořádné náklady

S.

Daň z příjmů z mimořádné činnosti

III.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
a materiálu

1 929

30

S.1.

- splatná

S.2.

- odložená

III.1.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

1 914

30

*

Mimořádný výsledek hospodaření

III.2.

Tržby z prodeje materiálu

F.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého
majetku a materiálu

T.

1 973

31

Převod podílu na výsledku hospodaření
společníkům (+/-)

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

F.1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

1 973

31

****

Výsledek hospodaření před zdaněním

G.

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní
oblasti a komplexních nákladů příštích období

439

2 005

IV.

Ostatní provozní výnosy

6 297

6

15

3 301

3 301

21 461

-9 416

8 086

-10 303
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PŘÍLOHA
K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
ZA ROK 2015
DLE VYHLÁŠKY
Č. 500/2002 SB.
I. OBECNÉ ÚDAJE

Firma:			4-Energetická a.s.
IČO:			
285 50 901
Založení/Vznik:		
Zápis do obchodního rejstříku 20.03.2009
Sídlo:			
Táborská 350/32, 140 45 Praha 4
Právní forma:		
Akciová společnost
Spisová značka:		
Odd. B vložka 15147 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Účetní období:		
1. leden 2015 až 31. prosinec 2015
Předmět podnikání:

Hlavním předmětem podnikání společnosti je:
—— Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
—— Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Základní kapitál:

Základní kapitál činí 24.000 tis. Kč a je plně splacen
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OSOBY PODÍLEJÍCÍ SE 20 A VÍCE PROCENTY
NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU

Osoby podílející se více jak 20 % na základním kapitálu účetní jednotky

Podíl v %

Jméno – název

Adresa

Městská část Praha 4, IČ 00063584

Praha 4, Krč, Antala Staška 2059/80b

Běž. obd.

Min. obd.

100,00 %

100,00 %

Společnost sestavuje zprávu o propojených osobách, která je součástí výroční zprávy.

POPIS ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PODNIKU

Společnost je organizována do 2 základních oddělení: technicko–energetické a ekonomicko-administrativní.

STATUTÁRNÍ ORGÁNY
Jméno

Adresa

Funkce

funkční období od

funkční období do

Pavel Jaroš

Praha 4, Rabyňská 750/9, 142 00

Předseda představenstva

25. 3. 2013

19. 5. 2015

Filip Neusser*)

Praha 3, Kubelíkova 1247/40, 130 00

Předseda představenstva

15. 12. 2014

Vladimír Vedral

Milovice, Družstevní 118/10, 289 24

Člen představenstva

15. 12. 2014

*) Je uvedena pouze stávající funkce

Způsob jednání za společnost
Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva.
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DOZORČÍ ORGÁNY V PRŮBĚHU ÚČETNÍHO OBDOBÍ
Jméno

Adresa

Funkce

funkční období od

Daniel Kunc

Praha 4, Bítovská 1228/11, 140 00

Předseda dozorčí rady

10. 12. 2014

Lucie Jirůtková

Praha 5, Klausova 1443/30, Stodůlky, 155 00

Člen dozorčí rady

8. 4. 2015

Petra Rejchrtová

Praha 4, Hurbanova 1181/30, Krč, 142 00

Člen dozorčí rady

8. 4. 2015

Miloš Hájek

Praha 4, Matěchova 16, 140 00

Člen dozorčí rady

1. 1. 2011

1. 4. 2015

Vladimír Říha

Praha 4, Na Výspě 1212/52, 147 00

Člen dozorčí rady

10. 12. 2014

8. 4. 2015

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI, VE KTERÝCH MÁ ÚČETNÍ
JEDNOTKA PODSTATNÝ NEBO ROZHODUJÍCÍ VLIV:

II. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO
VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

funkční období do

Společnost nevlastní a neovládá žádné společnosti.

Společnost používá účetní metody a postupy stanovené zákonem č. 563/1991 Sb. O účetnictví, vyhláškou č. 500/ 2002 Sb. a českými účetními standardy pro podnikatele ve znění
platném pro dané účetní období. Společnost nepoužívá zvláštní metody, které by nebyly
popsány níže a měly vliv pro posouzení situace podniku.

VÝROČNÍ ZPRÁVA  4-ENERGETICKÁ, A. S.  ROK 2015  21

III. INFORMACE O POUŽITÝCH
ÚČETNÍCH METODÁCH,
OBECNÝCH ÚČETNÍCH
ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH
OCEŇOVÁNÍ
NEHMOTNÝ MAJETEK
HMOTNÝ MAJETEK

CENINY
POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2015,
jsou následující:

Za nehmotný dlouhodobý majetek se považuje majetek s pořizovací cenou vyšší jak 60 tis. Kč.
Majetek pořizovaný vlastní činností se oceňuje ve výši vlastních nákladů.
Za hmotný dlouhodobý majetek se považuje majetek s pořizovací cenou vyšší jak 40 tis. Kč.
Majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Hmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje dle skutečně
vynaložených pořizovacích nákladů.
Hmotný majetek, který je pořízen za cenu nižší jak 40 tis. Kč (včetně) je účtován přímo do
spotřeby na účty účtové skupiny 50. Opotřebení (spotřeba) není časově rozlišována.
Dlouhodobý majetek odepisovaný je zařazen dle přílohy zákona 586/1992 Sb. do jednotlivých odpisových skupin. Doba životnosti u provozovaného majetku nezbytného pro výrobu
a rozvod tepelné energie je stanovena dle cenového rozhodnutí ERU č. 1/2010 ze dne 11. října 2010 k cenám tepelné energie, ERU č. 2/2011 ze dne 26. září 2011, ERU č. 2/2012 ze dne
25. října 2012 a ERU č. 2/2013 ze dne 1. listopadu 2013. U ostatního dlouhodobého majetku
je doba životnosti stanovena dle doby odepisování dle zákona 586/1992 Sb.
Ceniny jsou oceňovány svou nominální hodnotou. K 31. 12. je provedena fyzická inventura
cenin. Náklady spojené s pořízením jsou vykazovány zvlášť na účtu nedaňových nákladů.
Pohledávky a závazky se účtují ve své nominální hodnotě nebo v případě postoupení pořizovací hodnotou.
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VLASTNÍ KAPITÁL

ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

ZMĚNA ÚČETNÍCH METOD A POSTUPŮ

IV. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

PŘEHLED PŘÍRŮSTKŮ A ÚBYTKŮ DLOUHODOBÉHO
MAJETKU (V TIS. KČ)

Základní kapitál je vykazován ve výši zapsané v obchodním rejstříku. Ostatní kapitálové
fondy nebyly tvořeny.
Akciová společnost byla povinna do 31. 12. 2013 tvořit rezervní fond, dle nových stanov
platných k 31. 12. 2014 již tuto povinnost nemá.
Významné nákladové a výnosové položky, které časově souvisí s minulým účetním obdobím
jsou vykazovány jako jiné výsledky hospodaření minulých let.
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, se kterým časově souvisejí. Společnost využila možnosti časově nerozlišovat náklady, které se pravidelně opakují a které
nejsou významnou položkou pro společnost z hlediska její výše. Časově se rovněž nerozlišují
náklady typu pojištění, předplatné, reklamní náklady apod.
V minulém účetním období byl poprvé vykázán odložený daňový závazek. Jeho část související s minulými účetními obdobími je vykázána v rozvaze jako jedna z položek řádku
A.IV.2 – Neuhrazená ztráta minulých let. Část související s běžným účetním obdobím je vykázána ve výkaze zisku a ztráty na řádku Q2.

V roce 2015 společnost pořídila koupí především dlouhodobý majetek nezbytný pro výrobu
a rozvod tepelné energie v celkové ceně 1.694 tis. Kč. Jedná se zejména o pořízení technologie pro výrobu (plynové kotle).
V roce 2014 společnost pořídila koupí především dlouhodobý majetek nezbytný pro výrobu
a rozvod tepelné energie v celkové ceně 19.251 tis. Kč. Jedná se zejména o pořízení technologie pro výrobu a rozvod tepla (topné kanály, plynové kotle, výměníky).
Jako nedokončený dlouhodobý hmotný majetek společnost eviduje zejména projektové
dokumentace, náklady na výběrová řízení k investičním. Výše nedokončeného dlouhodobého majetku je k 31. 12. 2015, resp. k 31. 12. 2014 ve výši 693 tis. Kč, resp. ve výši 466 tis. Kč.
V roce 2015 společnost vyřadila dlouhodobý majetek nezbytný pro výrobu a rozvod tepelné
energie v celkové zůstatkové ceně 101.207 tis. Tento dlouhodobý majetek byl použit na
úhradu závazku, který vznikl při snížení základního kapitálu o 101.760 tis. Kč.
Ve prospěch společnosti jsou úplatně zřízena dvě věcná břemena:
1. Dle smlouvy 2012/0205/OOM/RAD k budově č. p.1139 na poz. parc. č. 827 na LV1230,
kat. území Nusle, obec Praha
2. Dle smlouvy 2012/0075/OOM k budově č. p.213 na poz. parc. č. 650/1 na LV9639, kat.
území Nusle, obec Praha
Zřízené věcné břemeno dle smlouvy 2013/0356/OOM/STAR k budově č. p. 3035 na poz. parc.
č. 2848/711 na LV3086, kat. území Záběhlice, obec Praha bylo ukončeno k 7. 7. 2015.
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FINANČNÍ INVESTICE

Společnost nemá žádné finanční investice.

ZÁSOBY

Jako zásoby společnost eviduje náhradní díly, zejména čerpadla, která využívá při provozování tepelných zdrojů. Jejich výše k 31. 12. 2015, resp. 31. 12. 2014 je 634 tis. Kč, resp. 634 tis. Kč.

KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY

Druh pohledávky

Celková výše krátkodobých pohledávek k 31. 12. 2015, resp. k 31. 12. 2014 činí 18.453 tis. Kč,
resp. 7.433 tis. Kč. Jedná se zejména o zaplacené zálohy na nakoupené energie na výrobu
tepla, pohledávky z titulu vyúčtovaných služeb. K 31. 12. 2014 se jednalo zejména o vyúčtované služby provedené jménem a na vrub akcionáře (opravy tepelných zdrojů).
Neuhrazená hodnota celkem (tis. Kč)

Běž. obd.

Min. obd.

Dodávky tepla, služeb

1 820

5 450

Poskytnuté zálohy

16 463

1 255

170

0

0

728

18 453

7 433

Nárok na odpočet DPH
Přeplatek na dani z příjmů PO
Celkem

Pohledávky z obchodního styku po lhůtě splatnosti (brutto, v tis. Kč):
Po splatnosti – dny

Neuhrazená hodnota celkem
Běž. obd.

Min. obd.

0 – 30

0

0

31 – 90

0

0

91 – 180

632

0

181 - 360

872

118

360 a více

0

5 136

1 504

5 254

Celkem

K pohledávkám po splatnosti běžného období byly vytvořeny opravné položky ve výši
751 tis. Kč dle způsobu jejich řešení úhrad.
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FINANČNÍ MAJETEK
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ

VLASTNÍ KAPITÁL

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2015, resp. k 31. 12. 2014 činí 10.779 tis. Kč, resp.
15.937 tis. Kč.
Jako náklady příštích období jsou vykázány časově rozlišené náklady, které souvisí s příštím
účetním obdobím. Jejich výše k 31. 12. 2015, resp. k 31. 12. 2014 činí 8 tis. Kč, resp. 40 tis.
Kč. Jedná se zejména o náklady spojené s licencemi software jak v běžném, tak v minulém
účetním období.
Jako příjmy příštích období jsou vykázány výnosy z titulu vyúčtování tepla, přeúčtování
vodného nebo plynu, kdy fakturace odběratelům byla provedena až v následujícím účetním
období. Jejich výše k 31. 12. 2015, resp. 31. 12. 2014 činí 118.733 tis. Kč, resp. 117.775 tis. Kč.
Hospodářský výsledek za rok 2015 by vykázán jako zisk ve výši 21.461 tis. Kč, resp. za rok 2014
byl vykázán jako ztráta ve výši 9.416 tis. Kč. Rozhodnutí o výsledku za rok 2014 je zachyceno
v přehledu o změnách vlastního kapitálu.
Popis změn vlastního kapitálu (v tis. Kč)

Položka vlastního kapitálu
Základní kapitál

Počáteční stav

Přírůstky

Úbytky

Převody

Konečný stav

125 760

0

101 760

0

24 000

Rezervní fond

285

0

0

0

285

Nerozdělený zisk minulých let

548

0

0

0

548

-32 458

0

0

-9 416

-41 873

-9 416

21 461

0

9 416

21 461

84 719

21 461

101 760

832

4 421

Nerozdělená ztráta minulých let
Hospodářský výsledek běžného roku
Celkem

ZÁKLADNÍ KAPITÁL

Výše základního kapitálu byla k 9. 12. 2011 zvýšena o 108.760 tis. Kč a to peněžitým vkladem
ve výši 7.000 tis. Kč a vkladem majetku nezbytného pro výrobu a rozvod tepelné energie ve
výši 101.760 tis. Kč. Celková výše základního kapitálu k 31. 12. 2012 činila 110.760 tis. Kč.
Rozhodnutím jediného akcionáře zde dne 26. 6. 2013 byl základní kapitál navýšen
o 15.000 tis. Kč. Celková výše základního kapitálu k 31. 12. 2013 činí 125.760 tis. Kč.
K 22. 5. 2015 došlo ke snížení základního kapitálu o 101.760 tis. Kč. Tento záměr byl oznámen a uveřejněn ve sbírce listin 27. 11. 2014 jako notářský zápis NZ 1387/2014. Celková výše
základního kapitálu k 31. 12. 2015 činí 24.000 tis. Kč.
Základní kapitál je celý splacen.
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ZÁKONNÝ REZERVNÍ FOND A OSTATNÍ FONDY
ZE ZISKU
NEROZDĚLENÝ ZISK/NEUHRAZENÁ ZTRÁTA
MINULÝCH OBDOBÍ
REZERVY
Druh rezervy

Společnost tvořila ze zisku vytvořeného v roce 2010 rezervní fond ve výši 285 tis. Kč.

Společnost v roce 2014 poprvé vykázala odložený daňový závazek, jehož výše související
s minulými účetními obdobími byla vykázána jako neuhrazená ztráta minulých let. Výše
závazku vztahujícímu se k minulým účetním obdobím je ve výši 17.076 tis. Kč.

Celková výše rezerv k 31. 12. 2015, resp. k 31. 12. 2014 činí 1.000 tis. Kč, resp. 1.891 tis. Kč.
Neuhrazená hodnota celkem (tis. Kč)

Běž. obd.

Min. obd.

1 000

805

Rezerva na nezaplacené sociální a zdravotní pojištění

0

173

Nezaplacený úrok z prodlení

0

913

1 000

1 891

Soudní spory

Celkem
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KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

Druh rezervy

Celková výše krátkodobých závazků k 31. 12. 2015, resp. k 31. 12. 2014 činí 129.658 tis. Kč,
resp. 139.286 tis. Kč. Jedná se o závazky z titulu nakoupených energií, závazky z titulu mezd,
sociálního a zdravotního pojištění, z titulu daně z příjmů ze závislé činnosti a daně z příjmů
právnických osob. Jako krátkodobé závazky jsou také evidovány přijaté zálohy na odběr
tepla, kdy vyúčtování za období předchozího roku je provedeno v 1. čtvrtletní roku následujícího, kdy jsou zúčtovány přijaté zálohy.
Neuhrazená hodnota celkem (tis. Kč)

Běž. obd.

Min. obd.

525

10 000

5 304

6 000

121 153

118 563

0

319

102

120

1 681

0

Dohadné náklady

138

2 162

Závazky z titulu mezd

500

569

Závazky z tit.pojštění (soc.,zdr.)

222

231

33

1 322

129 658

139 286

Dodávky tepla, služeb
Závazky – ovládající osoba
Přijaté zálohy
DPH
Daň ze závislé činnosti
Daň z příjmů PO

Jiné závazky
Celkem

Jako Závazky – ovládající osoba je zde vykázána krátkodobý závazek vzniklý při vypořádání
snížení kapitálu splatný k 31. 12. 2016.
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Závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti (brutto, v tis. Kč):
Po splatnosti – dny

Neuhrazená hodnota celkem
Běž. obd.

Min. obd.

0 – 30

22

-32

31 – 90

0

-1

91 – 180

0

0

181 – 360

1

0

360 a více

0

9 629

23

9 596

Celkem

Závazky minulého období po splatnosti 360 + dní ve výši 3 366 tis. Kč jsou u společnosti
Ziegler ZZ s.r.o., o jejichž plnění byl veden soudní spor. Společnost tyto závazky uhradila na
počátku roku 2015. Závazek minulého období ve výši 6 297 tis. Kč je vůči jedinému akcionáři
z titulu přeúčtovaných nákladů (znaleckého posudku) v souvislosti s vkladem majetku do
základního kapitálu k 9.12.2011, který byl vyřešen při vypořádání závazku z titulu snížení
základního kapitálu.
Závazky z titulu sociálního a zdravotního pojištění
Závazky ze sociálního pojištění
Závazky ze zdravotního pojištění
Celkem

Brutto hodnota
Běž. obd.

Min. obd.

155

162

67

69

222

231

Závazky z titulu sociálního a zdravotního pojištění nejsou po lhůtě splatnosti.
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Brutto hodnota

Závazky vůči státu z titulu daní

Běž. obd.

Min. obd.

1 681

0

0

319

102

120

1 783

439

Závazky z titulu daně z příjmů právnických osob
Závazky z titulu DPH
Závazky z titulu daně z příjmů ze závislé činnosti
Celkem

Daňové závazky nejsou po lhůtě splatnosti.

ZÁVAZKY – OVLÁDANÁ NEBO OVLÁDAJÍCÍ OSOBA

DOHADNÉ ÚČTY PASÍVNÍ
Druhy dohadných položek

Jako závazek běžného období vůči ovládané nebo ovládající osobě je vykázán závazek
splatný k 31. 12. 2016 vzniklý z titulu snížení základního kapitálu.
Jako závazky minulého období vůči ovládané nebo ovládající osobě je vykázán úvěr poskytnutý společnosti akcionářem na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 26. 6. 2013
Jako krátkodobý závazek minulého období je vykázána část úvěru splatná k 31. 12. 2015,
zůstatek úvěru splatný po 31. 12. 2015 je vykázán jako dlouhodobý závazek.
Celková výše poskytnutého úvěru činila k 31. 12. 2014 částku 15.000 tis. Kč.

Jako dohadné položky pasívní jsou k 31. 12. 2015, resp. k 31. 12. 2014 vykázány zejména
dohady energií, které nebyly ke konci účetního období vyfakturovány a úroky z poskytnutého
úvěru a nevyplacené odstupné.
Brutto hodnota

Běž. obd.

Min. obd.

138

1 225

Nevyplacené úroky z úvěru

0

317

Nevyplacené odstupné

0

510

Ostatní

0

110

Celkem

138

2 162

Nevyfakturované energie
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JINÉ ZÁVAZKY

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ
DAŇ Z PŘÍJMŮ

Jako jiné závazky běžného období je vykázána krátkodobá část úvěru poskytnutého k pořízení osobního automobilu. Jeho výše je k 31. 12. 2015, resp. k 31. 12. 2014 ve výši 33 tis. Kč,
resp. 39 tis. Kč. Další položkou jsou zde vykázány jistiny poskytnuté společnosti v souvislosti
s výběrovými řízeními, jejich výše k 31. 12. 2014 činí 1.280 tis. Kč.
Jako výdaje příštích období jsou vykázány vyfakturované energie, kdy faktury jsou zaevidovány až v následujícím účetním období. Jejich výše k 31. 12. 2015, resp. k 31. 12. 2014 činí
17.306 tis. Kč, resp. 649 tis. Kč.
Společnost předpokládá, že za rok 2015 bude vykázán na základě daňového přiznání základ
daně ve výši 12.651 tis. Kč, z čehož jí vzniká daňová povinnost ve výši 2.404 tis. Kč.
Společnost v roce 2014 vykázala na základě daňového přiznání základ daně ve výši 1.668 tis.
Kč, z čehož jí vznikla daňová povinnost ve výši 317 tis. Kč.
V roce 2014 bylo poprvé účtováno o odložené dani.

Odložený daňový závazek(+) / pohledávka (-)
Rozdíl mezi zůstatkovými cenami (daňová vs. účetní)
Vytvořené rezervy
Celkem

Brutto hodnota
Běž. obd.

Min. obd.

115

-1 019

0

-206

115

-1 225

Odložený daňový závazek vzniklý z rozdílu mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku k 1. 1. 2014 byl vykázán v rozvaze – pasiva na řádku A.IV.2 a to ve výši
-17.076 tis. Kč.
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ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ

Významné potenciální ztráty:
K 31. 12. 2015 nejsou žádné potenciální ztráty známy.
Vystavené záruční směnky:
Společnost nevystavila ani nepodepsala žádnou směnku.
Soudní spory:
K 31. 12. 2015 se společnost neúčastnila žádného soudního sporu, jehož rozhodnutí by
mělo podstatný dopad na společnost. Ostatní soudní spory - viz komentář k závazkům po
splatnosti a k tvorbě rezerv.
Závazky spojené s výstavbou a pořizováním majetku (včetně finančního):
Společnost nepořizuje formou finančního pronájmu žádný majetek k 31. 12. 2015.

VÝNOSY BĚŽNÉHO ROKU
Druh výnosu

Rozpis výnosů z hlavní činnosti společnosti (v tis. Kč):
Částka

Běž. obd.

Min. obd.

Tržby za prodej tepla (tis. Kč)

114 285

113 402

Vyúčtované množství tepla (GJ)

180 340

182 151

Jednotková cena tepla (Kč/GJ)

633,72

622,57

114 285

113 402

Celkem tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (tepla)

Tržby za prodej tepla vykázané v běžném i minulém období zahrnují opravy vyúčtování tepla
odběratelům za předcházející období, zúčtované v běžném resp. minulém období. Opravy
vzhledem k výši řádného vyúčtování netvoří významnou částku.
Cena tepla je každý rok stanovena dle cenového rozhodnutí ERU platného pro příslušný kalendářní rok. Pro běžné resp. minulé účetní období to bylo cenové rozhodnutí ERU č. 2/2013
ze dne 1. listopadu 2013, resp. ERU č. 2/2012 ze dne 25. října 2012 k cenám tepelné energie.
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OSTATNÍ TRŽBY
Částka

Druh výnosu

Běž. obd.

Min. obd.

Tržby z vyúčtování/přeúčtování vodného (tis. Kč)

3 968

4 022

Tržby z vyúčtování/přeúčtování plynu a el. energie (tis. Kč)

1 585

1 600

393

97

5 946

5 719

Tržby ostatní služby (tis. Kč)
Celkem tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (ostatní)

Tržby za vyúčtování/přeúčtování odebrané vody vykázané v minulém období zahrnují opravy
vyúčtování z předcházejících období zaúčtované v minulém období. Opravy vzhledem k výši
řádného vyúčtování netvoří významnou částku.

OSOBNÍ NÁKLADY, ZAMĚSTNANCI
Průměrný počet
Běž. obd.

Částka
Min. obd.

Běž. obd.

Min. obd.

Zaměstnanci

7

9

7 124

6 403

Statutární a dozorčí orgány

5

6

1 680

3 547

2 349

2 141

137

185

11 290

12 276

Platby soc. a zdr. pojištění
Ostatní
Celkem

12

15
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