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I. Úvodní slovo

Vážení obchodní partneři, zákazníci a zaměstnanci společnosti ELIMON a.s.,

rád bych Vám představil Výroční zprávu naší společnosti za loňský rok.
Rok 2020 byl pro nás pro všechny velmi odlišný od let předešlých. Veškeré dění nejenom v České
republice, ale na celém světě, bylo ovlivněno pandemií COVID-19. Pandemie zasáhla všechny
oblasti našeho života a díky mimořádným opatřením se dopady odrazily též na energetickém trhu.
I přesto, že přizpůsobení se všem situacím nebylo jednoduché a mnohdy velmi náročné, musím
říci, že se nám společně podařilo všechno zvládnout a výsledky společnosti jsou velmi dobré.
Tímto děkuji všem svým zaměstnancům za svoji píli, pracovitost a vysoké nasazení, které
společnosti věnovali, a to i přes řadu osobních problémů, se kterými se museli po celý rok potýkat.
Děkuji též za trpělivost a rychlé se přizpůsobení všem situacím, které před námi vyvstaly.
Společnými silami jsme společnost posunuli vpřed.
Také děkuji všem našim zákazníkům za pochopení, jejich platební morálku a snahu vše zvládnout.
Pobočky společnosti byly díky mimořádným opatřením dlouhodobě uzavřeny, to však nemělo vliv
na kvalitu našich služeb. Společně jsme se naučili některé nové postupy jak pracovních činností,
tak i vzájemné komunikace.
Jakkoliv byl rok 2020 náročný, tak i přispěl k posílení vzájemných vazeb a ukázal, že společnými
silami je možné vše zvládnout a posunout se zase kupředu.
Věřím, že již došlo ke zklidnění této situace a budeme se moci v klidu věnovat všem činnostem,
jak v pracovním, tak ale i v osobním životě. Přeji tedy další šťastné kroky a vše dobré.

V Praze, dne 21.6.2021

Luděk Hora
člen představenstva
ELIMON a.s.
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II. Základní informace o společnosti

Název a sídlo společnosti:

ELIMON a.s.
Jungmannova 31/23
110 00 Praha 1 – Nové Město

Identifikační údaje

IČ: 27163962
DIČ: CZ27163962

Právní forma:

akciová společnost

Datum založení:

29. července 2004

Společnost je zapsaná u Městského obchodního soudu v Praze, oddíl B, vložka 9423.

Pracoviště Ústí nad Labem:

Solvayova 1597/3
400 01 Ústí nad Labem

Pracoviště Praha:

Budova CUBE
Evropská 423/178
160 00 Praha 6 - Vokovice

Pracoviště Brno:

Kaštanová 639/143
617 00, Brno

Licence a registrace:

Licence pro obchod s elektřinou č. 140705635
Licence pro obchod s plynem č. 240908461
Licence na výrobu elektřiny č. 111014209
Registrace OTE (ID RÚT) č. 2471
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III. Orgány společnosti
V roce 2020 zůstává složení statutárních orgánů společnosti ELIMON a.s. beze změny.

PŘEDSTAVENSTVO
Člen představenstva:

Luděk Hora
Den vzniku funkce: 10. června 2014

DOZORČÍ RADA
Člen dozorčí rady:

Ludvík Hora
Den vzniku funkce: 10. června 2014
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IV. Aktivity společnosti
Společnost ELIMON a.s. působí na energetickém trhu již 16 let, a i nadále posiluje svoji roli
stabilního a spolehlivého dodavatele elektřiny, zemního plynu a uhlí.
Rok 2020 byl ovlivněn pandemií COVID-19, která zasáhla do všech oblastí našeho života. Díky
mimořádným opatřením, kdy došlo k zavření škol, přerušení činnosti obchodu, průmyslu a služeb
došlo ke značnému omezení spotřeby energie a částečnému přesunu spotřeby od firem směrem
k domácnostem. První vlna pandemie ovlivnila druhé čtvrtletí roku 2020, následně došlo
k rozvolňování opatření a bohužel na podzim roku 2020 přišla druhá vlna, která opět znamenala
uzavření provozů.
I když řada firem fungovala na principu homeoffice. naše společnost se snažila zavést
v jednotlivých kancelářích přísná striktní pravidla, tak aby zaměstnanci mohli po celou dobu do
kanceláře docházet a operativně společně řešit aktuálně vzniklou situaci a promptně na ni
reagovat.

Komodita ELEKTŘINA, PLYN
Mimořádná situace roku 2020 však znamenala i zcela novou situaci na energetickém trhu.
Následkem uzavření velkých provozů, došlo k poklesu a výpadkům spotřeby energií.
Díky tomu, že je ve společnosti ELIMON a.s. nadpoloviční dodávka energií do segmentu
domácností a velké průmyslové provozy jsou zastoupeny jen zřídka, z pohledu spotřeby energií
ovlivněna nebyla. Se zákazníky, u kterých došlo k omezení provozu byla vedena pravidelná
komunikace, tak abychom se co nejvíce mohli přizpůsobit omezení a následnému rozvolňování a
bylo tak co nejvíce eliminováno riziko výkyvů spotřeby.


Nákup energií
Celá situace ovlivnila i ceny energií. Následkem omezení provozů a jejich spotřeby, došlo
ke stagnaci ekonomiky a v první vlně tj. v polovině roku došlo k propadům cen energií, a
to jak fixních produktů, tak i krátkodobých, denních produktů na nejnižší úroveň. Od září
2020 však cena začala opět růst. Tento trend růstu ceny energií pokračuje i v roce 2021
a postupně dosáhla úroveň cen energií, především elektřiny, nejvyšší úrovně za posledních
10 let. Tento rostoucí trend byl ovlivněn především cenou emisních povolenek. Díky stále
větší snaze zapojit do energetiky ekologicky čistou zelenou energii, cena emisních
povolenek výrazně roste, a to následně zdražuje i samotnou energii. Tento rostoucí trend
se očekává i v příštích letech.
I v roce 2020 společnost diverzifikovala riziko kolísavé ceny energií rozložením nákupních
portfolií na dlouhodobé i krátkodobé produkty s využitím poklesů cen v jednotlivých typech
produktů.
Společnost je samostatným subjektem zúčtování v obou komoditách, přičemž v oblasti
plynu zajišťuje subjekt zúčtování s držením odchylky i pro jiné obchodníky.



Obchod
V roce 2020 byl i nadále stěžejním produktem produkt Svěží CENÍK, který v sobě spojuje
kombinaci fixní ceny na 12 měsíců s následnou prolongací do hodinové ceny elektřiny, u
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plynu denní ceny krátkodobého trhu. Stanovení ceny je tak pro zákazníka zcela
transparentní a kopíruje vývoj ceny energie.
Díky poklesu ceny, začala být pro zákazníka hodinová cena elektřiny a denní cena plynu
velmi zajímavá. Do portfolia produktů společnosti byl tedy přidán nový produkt Svěží
SPOT, jehož cena je od hodinových/denních cen odvislá od počátku dodávky. Tento
produkt se stal velmi oblíbený a zákazníci, kteří na tento produkt přešli docílili výrazně
nižší ceny za dodávku v roce 2020 než tomu bylo u fixních produktů.
Jako další produkt byl do naší nabídky zařazen produkt Svěží EKO, díky němuž se naše
společnost zařadila mezi dodavatele, kteří nabízejí ekologicky čistou energii z vody, větru
či slunce, tedy 100% z obnovitelných zdrojů. Ekologicky čistý původ energie je zákazníkovi
garantován Certifikátem, který k dodávce s tímto produktem obdrží.



Zákaznický servis
Činnost zákaznického servisu byla situací v roce 2020 velmi ovlivněna. Díky uzavřeným
pobočkám pro zákazníky, byla veškerá komunikace vedena telefonicky a elektronicky.
Musely být zavedeny nové pracovní postupy i kontroly jednotlivých procesů.
Ovlivněna byla též činnost pohledávkového oddělení, neboť ze strany zákazníků
v souvislosti s omezením jejich provozu vzrostly požadavky na snížení záloh, odklad
splatnosti faktur či vystavení splátkového kalendáře. Společnost se zákazníkům snažila
vyjít co nejvíce vstříc, aby jim jejich situaci ulehčila i přes to, že ze strany distribučních
společností či dalších třetích stran vůči naší společnosti takovéto úlevy nenastaly.

Přehled vývoje cenové úrovně energií
– roční fixní kontrakt v roce 2020 na dodávku energie v roce 2021
ELEKTŘINA
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PLYN

V roce 2020 se podařilo společnosti ELIMON a.s. překročit stanovený cíl 10 tisíc zákazníků
s dodávkou elektřiny nebo plynu. Celkový počet odběrných míst k 31.12.2020 byl 10 474.
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Struktura zákazníků dle komodit (stav k 31.12.2020):

Co se týče přírůstku zákazníků v roce 2020, tempo bylo obdobné jako v roce 2019, přičemž počet
zákazníků v segmentu elektřiny byl mírně vyšší než v plynu. Skladba zákazníků je též obdobná,
segment středních zákazníků jako jsou pekárny, výrobny, dílny či hotely zůstal stabilní a prioritně
rostl počet domácností.

Podíl komodit na celkové spotřebě (stav k 31.12.2020):

Co se týče rozložení portfolia z pohledu objemu dodávané komodity, i nadále zůstává zachován
poměr podílu dodávky jednotlivých komodit - elektrické energie 1/3, plyn 2/3 z celkového objemu
dodané energie. Tento poměr je dlouhodobě stabilní.
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Komodita UHLÍ
Prodej energetické komodity tříděného uhlí byl v roce 2020 oproti roku 2019 ve značném
poklesu. Jedná se konkrétně o velkoobchodní prodej uhlí z produkce Severní energetické a.s. a
Severočeských dolů Bílina a.s. Smlouva na rok 2020 byla nastavena díky poklesu poptávky na
menší odběry od dodavatelů. I přes nižší prodej tříděného uhlí, bylo však v roce 2020 dosaženo
vyššího zisku oproti roku 2019. Hlavním důvodem bylo stanovení ceny pro konečného zákazníka.
Na poklesu odběru velkoodběratelů a konečných uhelných skladů se také podepsalo několik
faktorů, a to zejména mírná zima, převis nabízeného uhlí nad poptávkou, a hlavně velký
konkurenční boj všech dotčených prodejců na území České republiky.
Další faktor, který se v tuto dobu projevuje na poklesu prodeje tříděného uhlí jsou tendence
koncového zákazníka orientovat se na jiné zdroje energie, než je uhlí. Například zákazníci stále
více ustupují od kotlů na uhlí, dřevo či plyn a směřují k tepelným čerpadlům jako dostupnému,
ekologickému a bezobslužnému zdroji tepla. Kromě toho stále více vstupují do popředí
obnovitelné zdroje, zákazníci se více zajímají o ekologicky čisté zdroje energie jako je fotovoltaika,
větrné elektrárny či biomasa. V příštích letech bude tedy uhlí ještě více na ústupu.

Další aktivity
I přes situaci, která byla pro všechny z nás velmi náročná, se společnost ELIMON a.s. snažila
naplnit své motto „svěží energie“.
Při příležitosti 10. jubilejního maratonu v Ústí nad Labem se štafetového běhu zúčastnil i tým
našich zaměstnanců. Společně jsme dokázali, že energii dodáváme nejenom do odběrných míst
našich zákazníků, ale snažíme se „energii“ dodávat i sami sobě fyzickou aktivitou a pohybem.
Díky pandemickým omezením však byly bohužel některé sportovní aktivity, kde dochází
k propagaci společnosti zrušeny nebo probíhaly v omezeném rozsahu. Mezi zrušené akce patřil
například EUROTOUR Prague Paddle Fest jehož je společnost od roku 2019 generálním
partnerem. I tak se řada akcí stihla v období rozvolňování uskutečnit jako například ELIMON Ústí
MTB Cup a série závodů, které jsou součástí Milada Tour.
I nadále probíhá prezentace společnosti na její hlavní webové prezentaci www.elimon.cz, ale také
na její druhé webové stránce www.svezienergie.cz. Tyto stránky jsou výrazně a celoročně
podporování formou SEO optimalizací, ale také formou PPC a vyhledávacích kampaní (např.
formou klíčových slov a frází). Dále probíhá propagace společnosti na dvou největších
vyhledávačích, kterými jsou Google.cz a Seznam.cz. Zde je kladen důraz na aktualizované firemní
zápisy a co největší dohledatelnost nejen v lokalitách poboček společnosti (Praha, Brno a Ústí nad
Labem), ale také v širším okolí.
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V. Ekonomické údaje
Výsledky hospodaření společnosti ELIMON a.s. za rok 2020 byly ovlivněny mimo jiné též důsledky
přijatých mimořádných opatření spojených s pandemickou situací COVID-19.
I přes složitou situaci, která znamenala částečný výpadek spotřeby energií určitého segmentu
zákazníků, došlo k navýšení počtu zákazníků, především z řad domácností.
V uplynulém roce došlo k udržení obratu společnosti na obdobné úrovni jako roce předešlém, a to
na výši 334 mil. Kč. Čistý zisk před zdaněním dosáhl výše 871 tis. Kč.
Podrobné výsledky za jednotlivé činnosti společnosti jsou prezentovány v následujících výkazech.
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a)

Rozvaha k 31.12.2020

(v celých tis. Kč)
Rok 2020

AKTIVA
AKTIVA CELKEM

Brutto Korekce

Netto

Rok 2019

Netto

237 434

10 476

226 958

201 910

16 988

8 844

8 144

8 680

B.

Stálá aktiva

B. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

5 013

4 419

594

201

B. I.

2.

Ocenitelná práva

5 013

4 419

594

201

B. I.

2. 1.

Software

3 762

3 168

594

185

B. I.

2. 2.

Ostatní ocenitelná práva

1 251

1 251

Dlouhodobý hmotný majetek

6 875

4 425

2 450

3 379

B. II.

16

B. II.

2.

Hmotné movité věci a jejich soubory

4 653

3 314

1 339

2 157

B. II.

4.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

2 222

1 111

1 111

1 222

B. II.

4. 3.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

2 222

1 111

1 111

1 222

B. III.

Dlouhodobý finanční majetek

5 100

5 100

5 100

B. III. 1.

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

5 100

5 100

5 100

C.

Oběžná aktiva

219 172

1 632

217 540

192 098

C. II.

Pohledávky

218 395

1 632

216 763

189 336

C. II.

1.

Dlouhodobé pohledávky

9 758

9 758

9 545

C. II.

1. 5.

Pohledávky - ostatní

9 758

9 758

9 545

C. II.

1. 5.

Jiné pohledávky

9 758

9 758

9 545

C. II.

2.

Krátkodobé pohledávky

208 637

1 632

207 005

179 791

C. II.

2. 1.

Pohledávky z obchodních vztahů

11 366

1 632

9 734

8 442

C. II.

2. 4.

Pohledávky - ostatní

197 271

197 271

171 349

C. II.

2. 4.

Stát - daňové pohledávky

129

129

488

C. II.

2. 4.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

87 047

87 047

73 721

C. II.

2. 4.

Dohadné účty aktivní

110 094

110 094

97 118

C. II.

2. 4.

Jiné pohledávky

1

1

22

C. IV.

Peněžní prostředky

777

777

2 762

C. IV. 1.

Peněžní prostředky v pokladně

256

256

268

C. IV. 2.

Peněžní prostředky na účtech

521

521

2 494

D.

Časové rozlišení aktiv

1 274

1 274

1 132

D. 1.

Náklady příštích období

817

817

974

D. 3.

Příjmy příštích období

457

457

158
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PASIVA

Rok 2020

Rok 2019

PASIVA CELKEM

226 958

201 910

24 040

24 439

A.

Vlastní kapitál

A. I.

Základní kapitál

2 000

2 000

Základní kapitál

2 000

2 000

A. I.

1.

A. III.

Fondy ze zisku

11

A. III. 2.

Statutární a ostatní fondy

11

A. IV.

Výsledek hospodaření minulých let (+/-)

21 548

21 498

A. IV. 1.

Nerozdělený zisk minulých let

21 548

21 498

A. V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

492

2 430

A. VI.

Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)

B. +C.

Cizí zdroje

B.

-1 500
171 852

152 087

Rezervy

3 000

2 106

B. 4.

Ostatní rezervy

3 000

2 106

C.

Závazky

168 852

149 981

C. I.

Dlouhodobé závazky

402

1 226

Závazky k úvěrovým institucím

402

1 226

168 450

148 755

C. I.

2.

Krátkodobé závazky

C. II.
C. II.

2.

Závazky k úvěrovým institucím

C. II.

3.

Krátkodobé přijaté zálohy

C. II.

4.

Závazky z obchodních vztahů

C. II.

8.

Závazky ostatní

C. II.

8. 1.

Závazky ke společníkům

C. II.

8. 3.

C. II.

421
104 169

96 022

5 533

3 169

58 327

49 564

87

87

Závazky k zaměstnancům

661

713

8. 4.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

434

468

C. II.

8. 5.

Stát - daňové závazky a dotace

3 136

2 766

C. II.

8. 6.

Dohadné účty pasivní

53 856

45 494

C. II.

8. 7.

Jiné závazky

153

36

D.

Časové rozlišení pasiv

31 066

25 384

D. 1.

Výdaje příštích období

31 066

25 384

D. 2.

Výnosy příštích období
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Výsledovka k 31.12.2020

b)

(v celých tis. Kč)

Rok 2020

Rok 2019

1 836

1 913

I.

Tržby z prodeje výrobků a služeb

II.

Tržby za prodej zboží

331 359

334 150

Výkonová spotřeba

314 297

316 307

300 508

300 862

1 707

1 574

A.
A.

1.

Náklady vynaložené na prodané zboží

A.

2.

Spotřeba materiálu a energie

A.

3.

Služby

12 082

13 871

Osobní náklady

15 589

15 177

11 413

11 132

D.
D.

1.

Mzdové náklady

D.

2.

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady

4 176

4 045

D.

2.1.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

3 696

3 589

D.

2.2.

Ostatní náklady

480

456

Úpravy hodnot v provozní oblasti

2 034

50

E.
E.

1.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

1 382

1 123

E.

1.1.

- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé

1 382

1 123

E.

3.

Úpravy hodnot pohledávek

652

-1 073

Ostatní provozní výnosy

III.

1 097

841

III..

Jiné provozní výnosy

1 097

841

F.

Ostatní provozní náklady

1 474

2 293

57

41

F.

3.

Daně a poplatky v provozní oblasti

F.

4.

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

894

F.

5.

Jiné provozní náklady

523

2 252

*

Provozní výsledek hospodaření (+/-)

898

3 077

VI.

Výnosové úroky a podobné výnosy

89

136

VI.

Výnosové úroky a podobné výnosy

VI.

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

89

135

J.

Nákladové úroky a podobné

93

65

J.

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

93

65

Ostatní finanční výnosy

73

19

Ostatní finanční náklady

96

154

VII.
K.

1

*

Finanční výsledek hospodaření (+/-)

-27

-64

**

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

871

3 013

Daň z příjmů

379

583

Daň z příjmů splatná

379

583

**

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)

492

2 430

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

492

2 430

*

Čistý obrat za účetní období

334 454

337 059

L.
L.

1.
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Přehled o peněžních tocích – výkaz cash flow (v celých tis. Kč)

c)

P.

Rok 2020

Rok 2019

2 762

8 998

871

3 013

Úpravy o nepeněžní operace

2 932

-20

Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku

1 382

1 123

1 546

-1 073

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z.

Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním

A.

1

A.

1

1

A.

1

2

Změna stavu opravných položek, rezerv

A.

1

3

Zisk z prodeje stálých aktiv

0

0

A.

1

4

Výnosy z podílů na zisku

0

0

4

-70

0

0

3 803

2 993

-3 666

-2 803

-28 622

-8 924

24 956

6 121
0

A.

1

5

Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku
a vyúčtované výnosové úroky

A.

1

6

Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace

A.

*

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami
pracovního kapitálu

A.

2

Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu

A.

2

1

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv

A.

2

2

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv

A.

2

3

Změna stavu zásob

0

A.

2

4

Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů

0

0

A.

**

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním

137

190

-93

-66

89

136

-19

-1 070

A.

3

Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku

A.

4

Přijaté úroky

A.

5

Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období

A.

6

Přijaté podíly na zisku

0

0
-810

A. ***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti
Peněžní toky z investiční činnosti

-114

B.

1

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

-846

-240

B.

2

Příjmy z prodeje stálých aktiv

0

0

Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám

0

0

B.

3

B. ***

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
Peněžní toky z finančních činností

-846

-240

C.

1

Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků

-403

-386

C.

2

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty

-850

-4 800

C.

2

1

Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, ážia a fondů ze zisku.

0

0

C.

2

2

Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům

0

0
0

C.

2

3

Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů

0

C.

2

4

Úhrada ztráty společníky

0

0

C.

2

5

Přímé platby na vrub fondů

0

0

C.

2

6

Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků
R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období
C. ***

-850

-4 800

-1 253

-5 186

-1 985

-6 236

777

2 762
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d)

Přehled o změnách vlastního kapitálu (v celých tis. Kč)
Počáteční
zůstatek

A.

Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku

B.

Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku

C.

Součet A +/- B

D.

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly

Zvýšení

Snížení

Konečný Minulé úč.
zůstatek
období

2 000

0

0

2 000

2 000

0

0

0

0

0

2 000

0

0

2 000

2 000

0

0

0

0

0

2 000

0

0

2 000

2 000

Ažio

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

*

Součet A +/- B +/- D

E.
F.

Rezervní fond

G.

Ostatní fondy ze zisku

11

30

41

0

11

H.

Kapitálové fondy

0

0

0

0

0

I.

0

0

0

0

0

J.

Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského
výsledku
Zisk minulých účetních období

21 498

50

0

21 548

21 498

K.

Ztráta minulých účetních období

0

0

0

0

0

L.

Zisk/ztráta za účetní období po zdanění

2 430

492

2 430

492

2 430

M.

Zálohy na podílu na zisku

-1 500

1 500

0

0

-1 500

Celkem

24 439

2 072

2 471

24 040

24 439

*
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e)

Příloha účetní závěrky

1. OBECNÉ INFORMACE
1.1. Popis účetní jednotky:

Obchodní firma:
Sídlo:
Místo podnikání:

ELIMON a.s.
Jungmannova 31/23, 110 00 Praha 1
pobočka Ústí nad Labem, ulice Solvayova 1597/3, 400 01, Ústí nad
Labem
pobočka Praha, ulice Heyrovského náměstí 288/9, 162 00, Praha 6
Veleslavín
(v únoru 2020 se pobočka Praha přestěhovala na adresu
Budova CUBE, Evropská 423/178, 160 00 Praha 6 – Vokovice)
pobočka Brno, ulice Kaštanová 639/143, 617 00, Brno

IČ:
Právní forma:

271 63 962
akciová společnost

Předmět podnikání:
-

výroba elektřiny
obchod s elektřinou
obchod s plynem
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
výroba a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie
s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Registrace:
Datum vzniku:
Rozvahový den:
Okamžik sestavení účetní závěrky:

Městský soud v Praze, spisová značka: B 9423
29.07.2004
31.12.2020
15.6.2020

1.2. Fyzické a právnické osoby, které se k 31.12.2019 podílely na základním kapitálu účetní
jednotky:
20 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč
jediný akcionář – Luděk Hora, bytem Ve Smyčce 2445/19, Ústí nad Labem, 400 01
1.3. Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku:
V průběhu roku 2020 nebyly zapsány žádné změny v obchodním rejstříku.
1.4. Členové statutárního a dozorčího orgánu k 31.12.2020:
Představenstvo:
Dozorčí rada:

člen představenstva: Luděk Hora
člen dozorčí rady: Ludvík Hora
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2. ÚDAJE O OSOBNÍCH NÁKLADECH A ODMĚNÁCH v tis. Kč
celkem
Průměrný přepočtený počet
zaměstnanců
Počet členů řídících orgánů
Osobní náklady
Z toho:
Mzdové náklady
Příjmy společníků obchodní
korporace
Odměny stat. orgánům
Zdravotní a sociální pojištění
- Zákonné sociální náklady

25
1
15 589

10 044
1 369
0
3 696
480

3. VÝŠE POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, ÚVĚRŮ A OSTATNÍCH PLNĚNÍ
Společnost v roce 2019 poskytla zápůjčku svému zaměstnanci ve výši 40tis. Kč. K 31.12.2020 je
nesplacený zůstatek této zápůjčky 972 Kč.

4. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY
4.1. Přiložená účetní závěrka byla sestavena ve smyslu zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví,
v platném znění, dle vyhlášky 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 a dle českých účetních standardů.
4.2. Účetní závěrka byla vypracována na principu historických cen.
4.3. Informace o účetních zásadách
Konkrétní údaje k následujícím metodickým bodům 4.3.1. – 4.3.9. jsou uvedeny v jednotlivých
částech kapitoly 4.4.
4.3.1. Způsob oceňování a odpisování
4.3.2. Odchylky od metod podle §7
4.3.3. Způsob stanovení opravných položek
4.3.4. Způsob stanovení oprávek k majetku
4.3.5. Způsob uplatněný při přepočtech údajů v cizích měnách na českou měnu
4.3.6. Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků
4.3.7. Popis použitého oceňovacího modelu při oceňování cenných papírů a derivátů reálnou
hodnotou
4.3.8. Změny reálné hodnoty včetně změn v ocenění podílu ekvivalencí a způsob jejich zaúčtování
4.3.9. Pokud nebyly cenné papíry, podíly a deriváty oceněny reálnou hodnotou nebo ekvivalencí,
důvody, event. výše případné opravné položky
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4.4. Konkrétní údaje k bodům 4.3.1. – 4.3.9.
Použité účetní metody, způsoby oceňování a odpisování, které účetní jednotka používala při
sestavení účetní závěrky za rok 2020, jsou následující:
4.4.1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
- Způsob ocenění:
Majetek pořízený nákupem je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení (vč.
cla), náklady na dopravu a další náklady s pořízením související.
Společnost netvoří opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku.
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku zvyšují jeho
pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů.
Společnost netvoří žádné rezervy na majetek.
- Odpisování:
Od založení společnosti je uplatňován odpisový plán investičního majetku, který se řídí zákonem
o dani z příjmů č.586/92 Sb.
Nehmotný dlouhodobý majetek je odpisován v pořizovací ceně vyšší 60 tis. Kč.
Hmotný dlouhodobý majetek je odpisován v pořizovací ceně vyšší 40 tis. Kč.
Účetní a daňová životnost majetku je totožná.
Drobný hmotný majetek v pořizovací ceně vyšší 3 tis. Kč a nižší 40 tis. Kč je evidován v operativní
evidenci a je účtován do spotřeby v roce pořízení.
Drobný nehmotný majetek v pořizovací ceně vyšší 3 tis. Kč a nižší 60 tis. Kč. je evidován
v operativní evidenci a je účtován do spotřeby v roce pořízení.
Drobný majetek do pořizovací ceny 3 tis. Kč je účtován přímo do spotřeby a není evidován.
Předpokládaná životnost je stanovena takto:
Životnost v letech
Budovy administrativní a technologie se
stavbou související
Stroje, přístroje a zařízení
Dopravní prostředky
Software

Odpisová sazba

50

Rovnoměrné odpisy dle zákona

3,5,10
5
3

Rovnoměrné odpisy dle zákona
Rovnoměrné odpisy dle zákona
Rovnoměrné odpisy dle zákona

Pozemky a nedokončený dlouhodobý majetek se neodpisují.

Finanční pronájem
Společnost nemá žádný finanční pronájem.
4.4.2. Finanční majetek
Společnost kromě vkladů do ovládaných a řízených osob nevlastní žádné cenné papíry a podíly.
Finanční majetek je oceněn v pořizovací ceně, k přepočtu na reálnou hodnotu metodou
ekvivalence nedochází.
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4.4.3. Zásoby
- Oceňování zásob
Nakoupené zásoby jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami s použitím způsobu B u všech
druhů zásob.
4.4.4. Pohledávky
Pohledávky se účtují ve své nominální hodnotě, postoupené pohledávky v ceně pořízení. K datu
sestavení účetní závěrky se dočasné snížení hodnoty pochybných pohledávek účtuje pomocí
tvorby opravných položek účtovaných na vrub nákladů, které jsou v rozvaze vykazovány ve sloupci
korekce.
4.4.5. Přijaté úvěry
Společnost má úvěr, který je z hlediska splatnosti rozdělen na krátkodobý (se splatností do konce
roku 2021) a dlouhodobý (se splatností do konce roku 2022).
4.4.6. Devizové operace
Společnost používá pro přepočet majetku a závazků v cizí měně na Kč aktuální kurs ČNB v
okamžiku pořízení majetku či vzniku závazku.
Realizované kursové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku. K datu
sestavení účetní závěrky byly majetek a závazky v cizí měně přepočteny kursem ČNB a veškeré
kursové rozdíly z ocenění majetku a závazků byly zaúčtovány na účty finančních výnosů nebo
nákladů.
4.4.7. Účtování nákladů a výnosů
Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž časově i věcně souvisejí.
4.4.8. Daň z příjmů
Splatná daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo
sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např.
tvorba a zúčtování opravných položek daňově neúčinných, náklady na reprezentaci, úroky
z prodlení apod.) v členění na daň z činnosti běžné a mimořádné.
4.4.9. Výzkum a vývoj
Společnost nevynaložila žádné finanční prostředky na výzkum a vývoj.

5. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE
5.1. Dlouhodobý nehmotný majetek
V roce 2020 společnost eviduje dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 5 013 tis. Kč.
Oprávky k tomuto majetku činily 4 419 tis. Kč.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek činní 0 tis. Kč.
Drobný nehmotný majetek určený do spotřeby byl v roce 2020 nakoupen v hodnotě 0 tis. Kč.
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5.2. Dlouhodobý hmotný majetek

Budovy a stavby
Pořizovací cena:
Stav k 1.1.2019
Přírůstky
Převody
Úbytky
Stav k 31.12.2019
Oprávky:
Stav k 1.1.2019
Roční odpis

Stroje a zařízení
Kancelářský nábytek

v tis. Kč
DHM

0
0
0
0
0

6 829
122
77
6 875

0
0
0
0
0

0
0

3 450
1 052

0
0

Zařazení, vyřazení majetku
0
Opravné položky k nab.maj.+- 0
Stav k 31.12.2019
0

77
0
4 425

0
0
0

Drobný hmotný majetek určený do spotřeby byl v roce 2020 nakoupen v hodnotě 686 tis. Kč.
5.3. Dlouhodobý finanční majetek
Společnost má obchodní podíl ve výši 100% ve společnosti ENERGOFIN s.r.o. se sídlem Solvayova
1597/3, 400 01, Ústí nad Labem. Vklad 200 tis. Kč je oceněný pořizovací cenou ve výši 300 tis.
Kč. Společnost ENERGOFIN s.r.o. má výši vlastního kapitálu za rok 2020 ve výši 1.203 tis. Kč.
Účetní výsledek hospodaření za rok 2020 je zisk 15 tis. Kč.
Společnost má dále obchodní podíl ve výši 100% ve společnosti ENERGOCOOL s.r.o. se sídlem
Solvayova 1597/3, 400 01, Ústí nad Labem. Vklad 100 tis. Kč je oceněný pořizovací cenou ve výši
4 800 tis. Kč. Společnost ENERGOCOOL s.r.o. má výši vlastního kapitálu za rok 2020 ve výši
21015 tis. Kč. Účetní výsledek hospodaření za rok 2020 je ztráta 225 tis. Kč.

5.4. Zásoby
Společnost neeviduje žádné zásoby.

5.5. Dlouhodobé pohledávky
Dlouhodobé pohledávky představují: 9 758 tis. Kč
Kauce distribučním společnostem (tis. Kč)

9 532
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5.6. Krátkodobé pohledávky
Obvyklá doba splatnosti pohledávek dle faktur je ve společnosti stanovena na 14 dnů. Žádné
pohledávky nemají dobu splatnosti delší než 5 let a žádné pohledávky nejsou zajištěny žádnými
zárukami a zástavami.
Pohledávky dle lhůty splatnosti:

ve splatnosti
po splatnosti do 30 dnů
po splatnosti 31 až 90 dnů
po splatnosti 91 až 180 dnů
po splatnosti 181 až 365 dnů
nad 365 dnů

7 586 tis. Kč
1 416 tis. Kč
237 tis. Kč
121 tis. Kč
277 tis. Kč
1 729 tis. Kč

5.7. Peněžní prostředky
Stav devizových prostředků společnosti přepočtený platným kurzem ČNB k 31.12.2020
činí 188 tis. Kč.
5.8. Ostatní aktiva
Náklady příštích období obsahují především částky za zrušenou reklamní akci, která proběhne
v náhradním termínu roku 2021, dále časové rozlišení nákladů spojených s pořízením portfolia
zákazníků a v neposlední řadě náklady na pojištěním majetku, nájemné, náklady na údržbu
softwaru, webhostingu a domén.
Dohadné účty aktivní obsahují předpokládanou výši tržeb za nevyfakturované dodávky el. energii
a plynu k 31.12.2020, které proběhnou v průběhu roku 2021 a na které byly přijaté zálohy.

5.9. Opravné položky
Opravné položky k pohledávkám k 31.12.2020 činily 1 458 tis. Kč. Z toho zákonné opravné
položky 1 101 tis. Kč (k pohledávkám podle §8a 100% ve výši 566 tis.kč, 50% ve výši 252 tis.kč
a k pohledávkám podle §8c 100 % ve výši 283 tis.kč) a účetní opravné položky v částce 357 tis.
Kč (50% ve výši 357 tis. Kč).
5.10. Vlastní kapitál
Základní kapitál akciové společnosti k 31.12.2020:

2.000.000,- Kč

5.11. Rezervy
Společnost má vytvořenou rezervu ve výši 2,5 mil Kč z důvodu soudního sporu s insolvenčním
správcem společnosti SCP first payment of receivables s.r.o. (dříve ENVOX ENERGY). Společnost
ELIMON a.s. uzavřela v roce 2017 s výše uvedenou společností Smlouvu o postoupení, kdy
společnost ENVOX ENERGY postoupila na ELIMON a.s. práva a povinnosti ze smluv o dodávkách
elektřiny. Jelikož společnost ENVOX ENERGY nedodržela podmínky uvedené ve Smlouvě o
postoupení nebyla jí uhrazena plná kupní cena. Společnost ENVOX ENERGY mezitím vstoupila do
insolvence a insolvenční správce se soudně domáhá doplatku ceny. Vytvořená rezerva odpovídá
částce, která byla předložena insolvenčnímu správci v Dohodě o narovnání. V 05/2021 byla
Dohoda o narovnání podepsána a došlo k zpětvzetí žaloby.
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Uzavřením Smlouvy o postoupení došlo ze strany společnosti ELIMON a.s. k faktickému převzetí
poměrně určené části majetku společnosti SCP (dříve ENWOX ENERGY). Z tohoto titulu byla
společností BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. podána žaloba na zaplacení poměrné části dluhu, který
za společností SCP (dříve ENWOX ENERGY) eviduje a který postoupením smluv, a tedy i převzetím
části majetku přechází na společnost ELIMON a.s. Společnost má k tomuto soudnímu sporu
vytvořenou rezervu ve výši 500 tis. Kč. Vytvořená rezerva odpovídá částce, která byla předložena
v Dohodě o narovnání. V 05/2021 byla Dohoda o narovnání podepsána a došlo k zpětvzetí žaloby.

5.12. Dlouhodobé závazky
Společnost neeviduje žádný dlouhodobý závazek vyjma dlouhodobého bankovního úvěru – viz
komentář v části 5.14.1.

5.13. Krátkodobé závazky
Obvyklá doba splatnosti závazků dle faktur činí 30 dnů. Žádné závazky nemají dobu splatnosti
delší než 5 let a žádné závazky nejsou kryty zárukami nebo zástavním právem (vyjma
krátkodobých bankovních úvěrů uvedených v části 5.14.2.). Společnost neeviduje žádné další
závazky, které by nebyly uvedeny v rozvaze.

Pohledávky dle lhůty splatnosti:

ve splatnosti
po splatnosti do 30 dnů
nad 30 a do 90 dnů
nad 180 dnů
nad 360 dnů

1 598 tis. Kč
3 935 tis. Kč
0 tis. Kč
0 tis. Kč
0 tis. Kč

5.14. Bankovní úvěry a výpomoci

5.14.1. Dlouhodobé bankovní úvěry
Společnost má dlouhodobý bankovní úvěr, který je k 31.12.2020 ve výši 402 tis. Kč a doplacen
bude v listopadu 2022.

5.14.2. Krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci
Společnost má Kontokorentní účet vedený u ČSOB, který byl v průběhu účetního období 2020
několikrát částečně čerpán a vzápětí zcela splacen. Zároveň má úvěr, jehož krátkodobá část je
splatná do konce roku 2021 a činí 421 tis. Kč.
5.15. Ostatní pasiva
Výdaje příštích období a dohadné položky zahrnují především známé faktury, které věcně a časově
souvisí s rokem 2020.
Na dohadných účtech pasivních 389 je účtována především dohadná položka na nevyfakturované
náklady spojené s nákupem el.energie a plynu.
5.16. Daň z příjmů
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5.16.1. Daň splatná
Přeplatek daně z příjmů právnických osob: 128 tis.kč
Výše závazků k 31.12.2020 vyplývajících z mezd (splatnost závazků je v roce 2021) :
sociální pojištění: 304
zdravotní pojištění: 131
daň ze závislé činnosti: 133
5.16.2. Odložená daň
S ohledem na zásadu opatrnosti nebylo o vypočtené odložené daňové pohledávce účtováno.

5.17. Výnosy běžného roku
(v tis. Kč)

Tržba za vlastní výrobky
Tržba z prodeje služeb
Tržba za prodej silové el. energie
Tržba za prodej uhlí
Tržba za prodej plynu

555
1 281
174 533
48 095
108 731

Hlavním předmětem činnosti společnosti je prodej elektřiny, plynu a uhlí.

5.18. Mimořádné náklady a výnosy
Společnost neměla mimořádné náklady ani mimořádné výnosy.

5.19. Finanční nástroje
Tržní hodnota finančních nástrojů sestávajících se z hotovosti, pohledávek a závazků odpovídá
jejich účetní hodnotě.

5.20. Transakce se spřízněnými stranami
Veškeré transakce se spřízněnými stranami byly v účetním období uzavřeny za běžných tržních
podmínek a podrobnosti jsou uvedeny ve zprávě o vztazích, která je součástí výroční zprávy
společnosti.

5.21. Konsolidace
Společnost nespadá do žádného konsolidačního celku a není povinna provést konsolidaci.

5.22. Události po datu účetní závěrky
Po termínu sestavení účetní závěrky nedošlo k významným událostem.
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Administrativní podpora prodeje

Referentka klientských služeb

Referentka klientských služeb

Administrativní podpora prodeje

Referentka klientských služeb

Administrativní podpora prodeje

Referentka klientských služeb

Referentka retenčního oddělení
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obchodní manažer

Referentka klientských služeb

Zákaznický servis

Asistentka ředitele

Vedoucí zákaznického
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zákazníky
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Organizační struktura společnosti ELIMON a.s.
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Manažer ekonomiky
a nákupu

Fakturantka

Fakturantka

Manažer controllingu a
Vedoucí účtárny

Účetní

Účetní

platné od 1.9.2020

ELIMON a.s. – ORGANIZAČNÍ SCHÉMA
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VI. Zpráva o vztazích s propojenými společnostmi ENERGOFIN
s.r.o. a ENERGOCOOL s.r.o.
I.

Mezi ELIMON a.s. a ENERGOFIN s.r.o.

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou
a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (propojené osoby) za rozhodné období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2020
zpracovaná podle ustanovení § 82 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních
společnostech a družstvech (Zákon o obchodních korporacích) v platném znění, jednatelem
ovládané osoby – společnosti ENERGOFIN s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Solvayova 1597/3, IČ
62302850, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl
C, vložka 31317

A. Vztahy mezi ovládanou a ovládající osobou
Ovládající osoba:

Ovládaná osoba:

ELIMON a.s.

ENERGOFIN s.r.o.

Jungmannova 31/23

Solvayova 1597/3

Praha 1 – Nové Město

Ústí nad Labem

PSČ 110 00

PSČ 400 01

IČ: 271 63 962

IČ: 623 02 850

Všechny smlouvy byly uzavřeny na základě běžných obchodních podmínek. Z uzavřených smluv
nevznikla společnosti žádná újma. Všechny vztahy v daném období probíhaly na základě
podmínek obvyklých v obchodních vztazích. Jednalo se o následující vztahy.
Nákup (plnění):
Ovládaná osoba nakoupila od ovládající osoby služby dle smlouvy na zpracování účetnictví,
za což poskytla finanční plnění ve výši 6 000,00 Kč.
Prodej (protiplnění) :
Ovládaná osoba poskytla ovládající osobě dle smlouvy o obchodním zastoupení č.2016-1000
služby za provize plynu a el. energie. Výše finančního plnění činila 40.003,31 Kč Kč bez DPH.
B. Vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
(dále jen „další propojené osoby“)
ENERGOCOOL s. r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Solvayova 1597/3, IČ 47783940, společnost
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 4106.
Vztah ke společnosti: společnost přímo ovládaná společností ELIMON a.s.
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Všechny smlouvy byly uzavřeny na základě běžných obchodních podmínek. Z uzavřených smluv
nevznikla společnosti žádná újma. Všechny vztahy v daném období probíhaly na základě
podmínek obvyklých v obchodních vztazích. Jednalo se o následující vztahy.
Nákup (plnění):
Ovládaná osoba nakoupila od propojené osoby služby dle smlouvy o nájmu nebytových prostor,
za což poskytla finanční plnění ve výši 12.000,00 Kč bez DPH.
Prodej (protiplnění):
Ovládaná osoba nepřijala od propojené osoby žádná finanční plnění.

C. Jiné právní úkony učiněné v zájmu propojených osob:
V daném období nebyly přijaty žádné jiné právní úkony v zájmu propojených osob.

D. Ostatní opatření přijatá nebo uskutečněná ovládanou osobou v zájmu nebo na popud
propojených osob
V daném období nebyla přijata ani uskutečněna společností žádná opatření v zájmu nebo
na popud propojených osob.

V Ústí nad Labem dne 29.03.2021

…………………………………….
Luděk Hora
člen představenstva
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II.

Mezi ELIMON a.s. a ENERGOCOOL s.r.o.

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou
a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (propojené osoby) za rozhodné období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2020
zpracovaná podle ustanovení § 82 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních
společnostech a družstvech (Zákon o obchodních korporacích), v platném znění, jednatelem
ovládané osoby – společnosti ENERGOCOOL s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Solvayova 1597/3,
IČ 47783940, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl
C, vložka 4106

A. Vztahy mezi ovládanou a ovládající osobou
Ovládající osoba:
ELIMON a.s.
Jungmannova 31/23
Praha 1 – Nové Město
PSČ 110 00

Ovládaná osoba:
ENERGOCOOL s.r.o.
Solvayova 1597/3
Ústí nad Labem
PSČ 400 01

IČ: 271 63 962

IČ: 477 83 940

Všechny smlouvy byly uzavřeny na základě běžných obchodních podmínek. Z uzavřených smluv
nevznikla společnosti žádná újma. Všechny vztahy v daném období probíhaly na základě
podmínek obvyklých v obchodních vztazích. Jednalo se o následující vztahy.
Nákup (plnění):
Ovládaná osoba nakoupila od ovládající osoby služby dle smlouvy na zpracování účetnictví, za
což poskytla finanční plnění ve výši 24.000,00 Kč bez DPH.
Ovládaná osoba nakoupila od ovládající osoby na základě dodavatelských faktur (přefakturace)
PHM do pronajatého vozidla ve výši 7.121,34 Kč bez DPH.
Na základě dodavatelských faktur nakoupila od ovládající osoby plyn na vytápění nebytových
prostor a el.energii, za což poskytla finanční plnění ve výši 176.005,80 Kč bez DPH.

Prodej (protiplnění):
Ovládaná osoba poskytla ovládající osobě služby dle smlouvy o nájmu nebytových prostor a
přijala finanční plnění ve výši 1,250.711,00 Kč bez DPH. Dále poskytla ovládající osobě služby
spojené s pronájmem nebytových prostor na základě faktur za služby (úklid, internet), energie
(el.energie, plyn, vodné, stočné, srážková voda) a pevné linky a přijala finanční plnění ve výši
386.960,52 Kč bez DPH. Na základě smlouvy o nájmu parkovacích míst přijala ovládaná osoba
od ovládající osoby finanční plnění ve výši 14.400 Kč bez DPH. A nakonec poskytla ovládající
osobě služby dle smlouvy o nájmu reklamní plochy a ovládaná osoba přijala finanční plnění ve
výši 264.000,-kč bez DPH.
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B. Vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
(dále jen „další propojené osoby“)
ENERGOFIN s. r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Solvayova 1597/3, IČ 62302850, společnost
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
31317.
Vztah ke společnosti: společnost přímo ovládaná společností ELIMON a.s.
Všechny smlouvy byly uzavřeny na základě běžných obchodních podmínek. Z uzavřených smluv
nevznikla společnosti žádná újma. Všechny vztahy v daném období probíhaly na základě
podmínek obvyklých v obchodních vztazích. Jednalo se o následující vztahy.
Nákup (plnění):
Ovládaná osoba neposkytla propojené osobě žádná finanční plnění.
Prodej (protiplnění):
Ovládaná osoba poskytla propojené osobě služby dle smlouvy o nájmu nebytových prostor a
přijala finanční plnění ve výši 12.000,00 Kč bez DPH.
C. Jiné právní úkony učiněné v zájmu propojených osob:
V daném období nebyly přijaty žádné jiné právní úkony v zájmu propojených osob.
D. Ostatní opatření přijatá nebo uskutečněná ovládanou osobou v zájmu nebo na popud
propojených osob
V daném období nebyla přijata ani uskutečněna společností žádná opatření v zájmu nebo
na popud propojených osob.

V Ústí nad Labem dne 29.03.2021

………………………………………
Luděk Hora
člen představenstva
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III.

Mezi Luďkem Horou a ELIMON a.s.

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou
a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (propojené osoby) za rozhodné období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2020
zpracovaná podle ustanovení § 82 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních
společnostech a družstvech (Zákon o obchodních korporacích) v platném znění, statutárním
orgánem ovládané osoby – společnosti ELIMON a.s., se sídlem Praha 1 – Nové Město,
Jungmannova 31/23, IČ 27163962, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 9423

A. Vztahy mezi ovládanou a ovládající osobou
Ovládající osoba:

Ovládaná osoba:

Luděk Hora

ELIMON a.s.

Ve Smyčce 2445/19

Jungmannova 31/23

Ústí nad Labem

Praha 1 – Nové Město

PSČ 400 11

PSČ 110 00

Dat.narození: 13.4.1973

IČ: 271 63 962

V rozhodném období byla uzavřena mezi ovládanou a ovládající osobou běžná pracovní smlouva
za obvyklých podmínek, ze které nevznikla žádná majetková újma.

B. Vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
(dále jen „další propojené osoby“)
Vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou jsou
popsány ve výše uvedených bodech této Zprávy o vztazích.
V Ústí nad Labem dne 29.03.2021

…………………………………….
Luděk Hora
člen představenstva
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VII. Zpráva auditora
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signed by
Ing. Aleš Digitally
Ing. Aleš Fousek
2021.06.29
Fousek Date:
17:19:59 +02'00'

