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ZZáákkllaaddnníí  iiddeennttiiffiikkaaččnníí  úúddaajjee  ssppoolleeččnnoossttii

Obchodní jméno: EPS ČR s.r.o.

Sídlo: 140 00  Praha 4, Nuselská 39

Identifikační číslo: 49 68 54 90

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Základní jmění: 3 548 000,- Kč

Společníci: Energy Performance Services, Inc.
2003 Renaissance Boulevard
King of Prussia PA 19406, USA

Ivo Slavotínek

Změna od 19.5.1999 (na základě "Smlouvy o převodu obchodního podílu"):
MVV Energie AG
Luisenring 49
Mannheim, D-68159

Ivo Slavotínek

Den zápisu do OR: 6. října 1993

Kontaktní adresa:

EPS ČR s.r.o.
Nuselská 39
140 00 Praha 4 - Nusle

telefon: 02 / 691 33 41-6
fax: 02 / 691 33 40
e-mail: eps@eps.cz
http://www.eps.cz
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ÚÚvvooddnníí  sslloovvoo  řřeeddiitteellee  aa  jjeeddnnaatteellee  ssppoolleeččnnoossttii

Vážení obchodní přátelé, vážení zákazníci,
rok 1998, pátý rok společnosti EPS, byl především rokem zahájení změny většinového

vlastníka naší společnosti.  PECO Energy Company, majoritní vlastník mateřské společnosti
EPS, Inc., přijala novou, velmi ambiciózní strategii, jejímž cílem je stát se významným výrob-
cem elektrické energie ve Spojených státech amerických.  Jedním z prvních kroků vedoucích
k naplnění přijaté strategie, byla celková restrukturalizace společnosti, včetně postupného
odprodeje veškerých zahraničních dceřiných společností EPS, Inc., který byl zahájen v létě
1998.  Dlouhé období nejistoty ve vlastnických vztazích mělo neblahý dopad na přípravu
nových projektů.

Zásadní změna přišla na jaře roku 1999.  Mateřská firma EPS přišla s jasnou strategií
prodeje, která zaujala řadu zájemců.  Kromě několika domácích i zahraničních investorů
projevila zájem i společnost MVV Energie AG se sídlem v Mannheimu ve Spolkové republice
Německo.  Tato významná energetická společnost se v květnu 1999 stala převodem ob-
chodního podílu novým většinovým vlastníkem naší společnosti.  V souvislosti se vstupem
MVV bylo navýšeno základní jmění naší společnosti na 3,5 mil. Kč.  Další zvýšení základní-
ho jmění se připravuje na podzim tohoto roku.

Vstup MVV posílil naší celkovou stabilitu a zvětšil nabídku služeb.  Nejpodstatnější
změnou, kterou přinesl nový vlastník, je rozšíření našich možností při zajišťování financování
projektů.  Nyní můžeme zákazníkům ve veřejném sektoru, kterými budou převážně města
nebo státní subjekty (střední školy, administrativní objekty atd.), nabídnout ucelený soubor
energetických služeb metodou EPC řešící technicky, ekonomicky a finančně nejlepší způsob
výroby a distribuce tepla na jedné straně a snížení stávající spotřeby energie na straně
druhé.

Novou oblastí, na kterou je zaměřena obchodní strategie společnosti, jsou systémy
centralizovaného zásobování teplem měst a městských aglomerací.  Začleněním EPS do
skupiny MVV jsme získali přístup k know-how společnosti MVV a jejím finančním zdrojům.
Vzhledem k tomu, že jsme součástí energetické komunální společnosti s dlouhou tradicí,
rozumíme potřebám energetických projektů. Jsme přesvědčeni, že naše společnost je ideál-
ním partnerem pro připravovanou modernizaci systémů CZT a především dlouhodobým
strategickým partnerem při provozování a dalším rozvoji energetického trhu ve městech
v České republice.

Rovněž budeme pokračovat v tradiční nabídce našich služeb pro průmyslové podniky,
která zahrnuje jak instalaci opatření na snižování nákladů, tak modernizaci energetických
zdrojů.  I jim nabídneme možnost financování a provozování energetických zdrojů formou
vytvoření samostatné dceřiné společnosti (outsourcing).

Věříme, že uskutečněné změny v podnikatelské strategii společnosti a rozšířená na-
bídka služeb osloví naše stávající i nové zákazníky.

Dovolte mi, abych poděkoval všem našim zákazníkům, spolupracovníkům, dodavate-
lům a partnerům, kteří společně s námi na jednotlivých projektech spolupracovali.

Ivo Slavotínek

ředitel a jednatel společnosti
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IInnffoorrmmaaccee  oo  ssppoolleeččnnoossttii

EPS ČR s.r.o. (EPS) byla založena v říjnu 1993 jako dceřiná společnost Energy Per-
formance Services, Inc. (EPS, Inc.) se sídlem ve Philadelphii, USA.  Nejvýznamnější změnou
od založení společnosti, která zásadně ovlivní naše budoucí aktivity, byl vstup nového
strategického partnera, který odkoupil majoritní podíl, společnost MVV Energie AG.
Stali jsme se tak součástí renomované energetické komunální společnosti s dlouhou tradicí.
EPS nyní disponuje potřebným know-how, dlouholetými zkušenostmi i dostatečně silným
kapitálovým zázemím, nezbytným pro realizaci komplexních projektů v energetickém sekto-
ru.

Nový partner, společnost MVV Energie AG, patří mezi 10 největších z celkového
počtu cca 900 komunálních společností v SRN.  MVV vyrábí a distribuuje jednotlivé formy
energie (teplo, zemní plyn, elektřinu, vodu) zákazníkům v oblasti Mannheimu - regionu Rhein
– Neckar s více než 350 tisíci obyvateli a řadou významných průmyslových podniků.  Dále se
zabývá likvidací odpadů ve vlastní spalovně a její sesterská společnost provozuje veřejnou
dopravu.

Rozvod a výroba energie patří mezi tradiční oblasti podnikání MVV.  Liberalizace ener-
getického trhu, zahájená v dubnu roku 1998 vytvořila silnou konkurenci, která přiměla MVV k
postupné restrukturalizaci a rozšíření jejich podnikatelských aktivit.  Tím, že MVV reagovala
na změny probíhající na energetickém trhu s předstihem, si vytvořila dobré předpoklady k
dalšímu růstu a posílení společnosti.  MVV uskutečnila v poslední době řadu kroků k udržení
významného podílu na domácím trhu a zahájila dynamickou expanzi na mezinárodní trhy.

Jedním z hlavních předmětů této expanze byla změna struktury společnosti.  MVV je
první komunální společností, která velice úspěšně vstoupila na trh Frankfurtské burzy úpi-
sem akcií.  Prodejem těchto akcií byla zahájena postupná privatizace společnosti.  Vlastnický
podíl města klesl pod 75%, v budoucnu se počítá s jeho dalším poklesem.  Finanční pro-
středky získané prodejem akcií ve výši 400 miliónů DM, budou sloužit k financování dalšího
rozvoje společnosti a především jejich domácích i zahraničních akvizic.

EPS od svého založení patří ke společnostem, označovaným termínem ESCO (Ener-
gy Service Company), což v češtině znamená »Firma Energetických Služeb« (FES) nebo
»Podnik Energetických Služeb« (PES).  Vstupem MVV Energie AG došlo k rozšíření pod-
nikatelské strategie o další produkty, které nám umožní naší původní nabídku rozsahu slu-
žeb zlepšit a nebudeme nuceni ji jakkoli omezovat.

Získané zkušenosti při realizaci projektů metodou Energy Performance Contracting
(EPC) uplatňujeme při spolupráci se státními a odbornými institucemi, které usilují o zlepšení
podmínek potřebných pro větší uplatnění projektů EPC ve veřejném sektoru.  V uplynulých 5
letech jsme se stali respektovanou společností, která se podílí na přípravě programů podpo-
rujících efektivní hospodaření s energií.  Spolupracujeme například s Českou energetickou
agenturou (ČEA), MPO ČR, SEVEn (Středisko pro efektivní využívání energie), HK ČR
(Hospodářská komora České republiky), AEM (Asociace energetických manažerů) a dalšími
institucemi.

Naše společnost byla vybrána jako jedna z firem, která se stala smluvním partnerem
ČSOB při vyhodnocování projektů požadujících financování z Fondu Phare ESF pro úspory
energie, který tato banka spravuje.

Dosažené výsledky nás řadí mezi jednu z mála společností, která úspěšně realizuje
projekty metodou EPC u nás.  Od roku vzniku jsme dokončili nebo dokončujeme projekty v
celkové hodnotě vyšší než 400 mil. Kč.  Tyto projekty jsou poměrně různorodé co do velikosti
celkových nákladů, které se pohybují od 2,5 mil. Kč až do 195 mil. Kč.  Celkové roční úspory
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dosažené všemi dokončenými projekty překročí v letošním roce hodnotu 90 mil. Kč. Násle-
dující obrázek ukazuje procentní podíl jednotlivých dokončených a rozestavěných projektů
na celkových kumulovaných investičních nákladech.

SETUZA
44%

MMN Jilemnice
5%

FN Bulovka
16%

MŠLZ Dinaska
4%

CZT Vrchlabí
18%

Vulkan
10%

Město Jablonec
3%

Dosažené výsledky z nás učinily vyhledávaného a uznávaného partnera při realizaci
projektů v oblasti výroby a užití energie.  Máme řadu kontaktů v energetickém sektoru, v
průmyslu, státních i nezávislých institucích.  Složení pracovního týmu pokrývá široké spekt-
rum potřebných znalostí a umožňuje společnosti potřebnou orientaci v daném prostředí.

Při zajišťování financování projektů jsme si vytvořili dobré kontakty s bankami působí-
cími na domácím trhu.  Jednání s finančními institucemi jsou usnadněny díky dobrým vý-
sledkům a referencím a zejména tím, že EPS patří do silné skupiny MVV Energie AG.  Rov-
něž jsme schopni zajistit zvýhodněné zdroje financování, např. dotace z programů České
energetické agentury.  Většina projektů získala finanční podporu od ČEA v celkové výši
přesahující 20 mil. Kč.
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HHllaavvnníí  aakkttiivviittyy  ssppoolleeččnnoossttii

Aktivity EPS lze rozdělit do dvou hlavních skupin.  Tradiční nabídku představuje reali-
zace projektů snižování nákladů metodou EPC ve všech segmentech naší ekonomiky.  Další
oblastí je rekonstrukce a modernizace průmyslových a komunálních energetických zdrojů.  S
tím je spojené vyhledávání a příprava vhodných akvizic v komunálním a průmyslovém sekto-
ru, za účelem vytvoření společného podniku odpovědného za modernizaci a provoz.

Naší základní nabídkou je poskytování komplexních služeb, které vedou k trvalému
snižování provozních nákladů u zákazníků, zejména jejich nákladů na energii, metodou
Energy Performance Contracting (EPC).  Projekt EPC lze zjednodušeně charakterizovat
jako návrh, přípravu a realizaci opatření převážně investiční povahy, které zajistí snížení
provozních nákladů zákazníka (platby za energie, náklady na údržbu, opravy apod.).  Těmito
opatřeními ušetřené provozní náklady slouží ke splácení vynaložené investice, přičemž je
zákazníkovi potřebné snížení nákladů garantováno.  Tato garance ze strany zhotovitele je
základním rysem projektů EPC.

Novou podnikatelskou příležitostí, kterou nám přineslo spojení s MVV Energie AG, jsou
systémy centralizovaného zásobování teplem měst a městských aglomerací.  Od roku 1999,
kdy se naše společnost stala součástí skupiny MVV Energie AG, výrazně posilujeme naše
aktivity v oblasti tepelného hospodářství měst a využíváme tak bohaté zkušenosti i finanční
možnosti mateřské firmy při modernizaci a dlouhodobém provozování těchto systémů cent-
rálního zásobování teplem ve městech.

Bez ohledu na charakter projektu je EPS odpovědná za jeho celkovou realizaci, tj. na-
příklad při realizaci projektu EPC vystupuje v roli generálního dodavatele a je pro zákazníka
jediným smluvním partnerem v průběhu vývoje, přípravy, výstavby a následného vyhodnoco-
vání a garantování přínosů projektu.  Jednotlivá dílčí opatření jsou formou subdodávek reali-
zována ve spolupráci s vybranými renomovanými a specializovanými dodavateli.  EPS řídí
výstavbu a je odpovědna za kvalitu, cenu a termíny budovaného díla.

Obecně lze úlohu a odpovědnost EPS při realizaci jednotlivých projektů charakterizovat
následovně:

naše společnost nese riziko neuhrazení vynaložených nákladů v případě, že potenciál
úspor nebude dostatečný,

po celou dobu trvání smluvního vztahu odpovídáme za ekonomické přínosy projektu, v
opačném případě hradíme vzniklý rozdíl,

po celou dobu trvání smlouvy jsme přímo odpovědni za spolehlivost a správnou funkci
instalovaných zařízení,

jednotlivé etapy jsou konzultovány a schvalovány zákazníkem, naše společnost je
odpovědna za dosažené výsledky.
Projekty, které EPS dosud realizovala, se týkaly všech oblastí výroby, rozvodu a užití

energie (plyn, teplo, voda, elektřina, stlačený vzduch, chlazení atd.), včetně přímo souvisejí-
cích a navazujících výrobních technologií, které vedou k trvalému snížení provozních nákla-
dů a dosažení dalších efektů (snížení emisí, zvýšení kvality produkce apod.) u našich zákaz-
níků.  Našimi zákazníky se postupně stávají průmyslové podniky, které chtějí řešit své ener-
getické zásobování metodou „contractingu“, což jim umožní plně se věnovat svému hlavnímu
podnikatelskému záměru a dodávka energie se pro ně stává nakupovanou službou.  Záro-
veň si touto formou spolupráce vyřeší problémy s dosluhujícím a neefektivním energetickým
systémem, který jim v rámci této spolupráce kompletně zmodernizujeme.
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Projekty připravujeme jak po technické, tak po ekonomické stránce.  Nedílnou sou-
částí naší nabídky je návrh a zajištění vhodného financování odpovídající potřebám
zákazníka a projektu.  Tímto komplexním přístupem k řešení modernizace energetické
infrastruktury jednotlivých zákazníků se odlišujeme od našich konkurentů.

11..  PPrrůůmmyyssll  aa  pprrůůmmyysslloovváá  eenneerrggeettiikkaa

Vstup MVV Energie AG do naší společnosti nám umožní realizovat projekty moderni-
zace energetických zdrojů v průmyslu technicky i finančně náročnější.  Jednou z variant je
vyčlenění energetiky do samostatné dceřiné společnosti, do které vstoupí naše firma.  Tato
nová společnost bude investovat do modernizace energetické infrastruktury a bude dodávat
jednotlivé formy energie mateřskému podniku za předem dohodnutých podmínek.

Průmysl má podle našich zkušeností největší potenciál pro snižování nákladů.  Snižo-
vání nákladů a modernizace výrobních technologií jsou jednou z nejefektivnějších cest, jak
dosáhnout vyšší ziskovosti našich zákazníků při zachování stabilní výše jejich produkce.
Předmětem našich projektů v této sféře je zejména modernizace energetické infrastruktury
konkrétních podniků.  Jedná se především o rekonstrukce stávajících energetických zdrojů,
přechod na jiná paliva či výstavbu nových zdrojů včetně kogenerace, dále pak o modernizaci
energeticky náročných technologických zařízení a procesů.

Řada rekonstrukcí průmyslových energetik je vynucena nastupující ekologickou legis-
lativou.  Očekávání postupného hospodářského růstu a souběžné dosluhování zanedbaných
energetických zdrojů v řadě průmyslových podniků vytváří potenciál pro naše služby.  Za
naše budoucí zákazníky považujeme převážně středně velké a velké průmyslové podniky s
celoroční technologickou spotřebou energie a s celkovými ročními provozními náklady v
desítkách miliónů korun.

22..  KKoommuunnáállnníí  aa  ssttááttnníí  ((vveeřřeejjnnýý))  sseekkttoorr

První projekty z tohoto sektoru uskutečnila EPS v nemocnicích.  V současné době se
zaměřujeme na realizaci projektů metodou EPC ve městech a obcích, např. v základních a
středních školách.  V těchto objektech se jedná převážně o celkovou rekonstrukci systému
zásobování teplem a TUV doplněnou o řešení problémů i v ostatních oblastech spotřeby
energie (MaR, osvětlení, ventilace apod.).

Vedle školních objektů jsou vhodné pro realizaci projektů EPC i další veřejné budovy,
zejména administrativní budovy, nemocnice, věznice, vojenské objekty apod. s větší spotře-
bou energie (správní budovy, komerční objekty, hotely).  Pro větší využití tohoto potenciálu
jsou však překážkou administrativní záležitosti v souvislosti se zadáváním zakázek ve veřej-
ném sektoru a s tím spojené veřejné soutěže a nutnost projednávání a schvalování projektů
v obecních zastupitelstvech.

V roce 1999 se výrazně zlepšily podmínky pro aplikaci EPC projektů ve státním sekto-
ru, konkrétně pro rozpočtové a příspěvkové organizace.  Pro tyto organizace nastala důležitá
změna v pravidlech financování investičních akcí.  MF ČR ve spolupráci s MPO ČR, ČEA a
HK akceptovalo metodu EPC jako jednu z alternativ obnovy a modernizace objektů ve vlast-
nictví státu bez dalších nároků na státní rozpočet.  Pravidla pro uplatnění metody EPC jsou
součástí "Zásad pro poskytování a čerpání prostředků ze státního rozpočtu určených
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pro pořizování, technická zhodnocení, opravy a udržování investičního majetku", které
byly uveřejněny ve Finančním zpravodaji MF ČR 12/1998.

33..  MMooddeerrnniizzaaccee  ssoouussttaavv  CCZZTT

Příležitostí pro uplatnění zkušeností a znalostí EPS v tomto segmentu trhu je moder-
nizace a provozování soustav CZT měst střední velikosti.  Typickou formou je založení
nebo transformace stávající společnosti do nové, kterou z části nebo zcela odkoupí nový
provozovatel.  Řada měst, která jsou v mnoha případech stále provozovateli těchto zdrojů,
stojí před dosud neřešenými úkoly.  Jedná se zejména o splnění emisních limitů pro vy-
pouštění škodlivých látek do ovzduší, platných od 1.1.1999, zásadní obnovu soustavy, sní-
žení vysokých provozních nákladů a udržení stávajících odběratelů.

Celá řada stávajících systémů CZT je předimenzována a nabízí se optimalizace jejich
využití např. propojením, včetně napojení průmyslových energetických zdrojů.  Tato rozhod-
nutí je nutné učinit před zahájením zásadních změn technické konfigurace celého energetic-
kého systému.
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VVýýsslleeddkkyy  ssppoolleeččnnoossttii  vv  rrooccee  11999988

Úspory dosahované v Masarykově městské nemocnici v Jilemnici a Fakultní nemocnici
Na Bulovce v Praze, ve kterých byla instalace opatření uskutečněna v letech 1994 a 1995,
překračují očekávané hodnoty.
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V roce 1998 pokračovala výstavba několika projektů.  Na přelomu roku 1998/99 byla
dokončena modernizace chlazení technologických procesů v SETUZE, a.s.  Tento projekt je
největším a technicky nejzajímavějším realizovaným projektem, jehož výstavba trvala cca 3
roky.  První opatření byla uvedena do provozu již ke konci roku 1997.

MMaassaarryykkoovvaa  mměěssttsskkáá
nneemmooccnniiccee
vv  JJiilleemmnniiccii

Projekt byl uskutečněn
za 10 měsíců od jeho
zahájení.

Cena projektu dosáhla
22 mil. Kč.  Projekt
získal dotaci ČEA ve
výši cca 2,2 mil. Kč.
Průměrné roční úspory
tepla v GJ dosahují 56%,
úspory nákladů na teplo
v Kč přibližně 77%.

FFaakkuullttnníí  nneemmooccnniiccee
NNaa  BBuulloovvccee  vv  PPrraazzee

Projekt byl rozdělen do
dvou etap.  První etapa
byla dokončena po 7
měsících od podepsání
smlouvy, druhá etapa o
rok později.
Celkové náklady na
projekt dosáhly 72 mil.
Kč.  Projekt získal dotaci
ČEA ve výši 5 mil. Kč.

Úspory tepla v GJ pře-
kračují 25%, finanční
úspory cca 47%.
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Součástí projektu v akciové společnosti
VULKAN byla i celková rekonstrukce
stávajícího zdroje a instalace nového
fluidního kotle s výkonem 7,1 t páry za
hodinu.

Úspěšně probíhaly závěrečné práce na instalaci úsporných opatření ve vybraných
školských zařízeních a plaveckém bazénu ve městě Jablonec nad Nisou.  Jedná se o první
komunální projekt, který je financován naší společností.  EPS získala účelový úvěr z Fondu
Phare ESF pro úspory energie, který nám poskytla ČSOB.

Byla dokončena instalace opatření v Moravských šamotových a lupkových závodech v
závodě Dinaska Svitavy.  Ekonomické přínosy projektu jsou ovlivněny nepříznivou hospo-
dářskou situací v závodě.  I přesto jsou dosažené výsledky příznivé.

Zahájili jsme modernizaci tepelného hospodářství ve společnosti VULKAN a.s. v Hrád-
ku nad Nisou.  První etapa modernizace rozvodů tepla byla ukončena, celá stavba včetně
instalace nového fluidního kotle bude podle harmonogramu ukončena ve třetím čtvrtletí roku
1999.

obrázek

Pokračují práce na modernizaci sušárny ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s.
v Ústí nad Labem - Spolchemie.  Instalace sušárny byla součástí řady opatření, které byly
připravovány v rámci rozsáhlé analýzy v průběhu let 1997 - 98.  Tato analýza byla dokonče-
na a předána Spolchemii.

V roce 1998 jsme společně s EPS, Inc. zpracovali rozsáhlou studii proveditelnosti mo-
dernizace rozpustidlové parafínky a energetiky v akciové společnosti KORAMO Kolín, která
byla financována agenturou US TDA.  Další práce na modernizaci podniku byly prozatím
pozastaveny.

Byly zahájeny práce na několika nových projektech především v komunálním sektoru.
Příprava nových zakázek byla nepříznivě ovlivněna změnou vlastnických vztahů.  Situace se
změnila se vstupem MVV Energie AG a zpracováním a odsouhlasením střednědobého
podnikatelského záměru společnosti.

Jako každý rok jsme uskutečnili řadu předběžných technických analýz u jednotlivých
potenciálních zákazníků, které by však nepřinesly očekávaný potenciál úspor pro aplikaci
metody EPC a proto byly ukončeny.

V rámci smlouvy s Phare jsme poskytovali své služby ČSOB při posuzování projektů
financovaných z Fondu Phare ESF pro úspory energie.

Uplynulý rok byl významným milníkem v historii naší společnosti.  Příchodem nového
strategického partnera byla potvrzena správnost naší strategie soustředit se na sektor prů-
myslu a průmyslové a komunální energetiky, byla rozšířena nabídka našich služeb v oblasti
modernizace soustav CZT a průmyslových zdrojů energie.
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Correspondent of
Horwath International

SSttaannoovviisskkoo  aauuddiittoorraa  kk  vvýýrrooččnníí  zzpprráávvěě

                     

Praha, 10.září 1999

Věc: Stanovisko auditora k výroční zprávě

Toto stanovisko je vydáno v souvislosti s auditem účetní závěrky za účetní obdo-
bí 1998
společnosti EPS ČR s.r.o., IČO 49 68 54 90 se sídlem Praha 4, Nuselská 39.

Konstatujeme, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají námi ověřené
účetní závěrce
společnosti EPS ČR s.r.o. a výroční zpráva je sestavena v souladu s platnými
předpisy.

Auditor:
Ing. Rostislav Kuneš NOTIA AUDIT, spol. s r. o.
číslo dekretu 1307 KAČR korespondent Horwath Inter-
national

Belgická 23, Praha 2
číslo licence 80 KAČR
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VVýýsslleeddkkyy  hhoossppooddaařřeenníí

Naše společnost byla do května roku 1999 součástí Energy Performance Services,
Inc., která patřila do skupiny PECO Energy Company, energetické společnosti se sídlem ve
městě Philadelphia, Pennsylvania.  Výsledky celé skupiny byly konsolidovány na úrovni
PECO Energy.  Proto bylo nutné pro potřeby konsolidace metodu účtování jednotlivých
dceřiných společností co nejvíce přizpůsobit účetním postupům používaným ve Spojených
státech (metodika US GAAP).

Podstatným rozdílem mezi českými účetními postupy a US GAAP je v účtování zisku
na rozestavěných dílech (projektech), jejichž dokončení obvykle trvá více než jeden kalen-
dářní rok.  Není-li zakázka dokončena, podle GAAP je zisk účtován průběžně, na rozdíl od
našich účetních standardů, kde zisk je zaúčtován až v okamžiku dokončení díla.  Metodika
US GAAP věrněji zachycuje skutečný stav hospodaření společnosti, protože v průběhu
výstavby jsou EPS hrazeny náklady a příslušný podíl na zisku v poměru k dokončené části
díla.

Pro srovnání jsou uvedeny rovněž výkazy v US GAAP, které odrážejí skutečný stav
projektů a finanční situaci společnosti ke konci roku, tj. včetně realizovaného zisku a přijatých
plateb.  Naopak v českých finančních výkazech není zisk na nedokončených zakázkách
zahrnut.

Ve srovnání s rokem 1997 došlo k mírnému poklesu tržeb za poskytované služby, ne-
boť :

pokračovala výstavba projektu modernizace chlazení technologických procesů v akcio-
vé společnosti SETUZA Ústí nad Labem.  Z tohoto důvodu bylo nutné k datu tvorby vý-
kazů vyloučit podstatnou část z nedokončené výroby, kterou tvoří zaúčtovaný zisk, kte-
rý je realizovaný během výstavby,

byla zahájena výstavba projektu snižování nákladů ve VULKANU a.s. Hrádek nad
Nisou.  I zde bylo nutno z důvodu pokračování výstavby odúčtovat část nedokončené
výroby tvořící postupně realizovaný zisk,

byla zahájena výstavba projektu snížení nákladů metodou EPC ve vybraných objek-
tech v městě Jablonec nad Nisou.  Tento projekt již v prosinci 1998 přinesl první úspory
z realizovaných opatření.  Předání a převzetí celého díla bylo uskutečněno na začátku
roku 1999, a tedy i realizace zisku.

výše odúčtovaného nerealizovaného zisku je celkem 14,5 mil. Kč.
Dalším důvodem vzniklé ztráty je tvorba opravných položek k pohledávkám z obchod-

ního styku.  Byly vytvořeny opravné položky k třem pohledávkám.  Největší z nich je odpis na
pohledávky za Moravskými šamotovými a lupkovými závody, a.s. ve Velkých Opatovicích,
jejichž hospodářská situace je dlouhodobě kritická.

Dále byly oprávky vytvořeny na pohledávky za Masarykovou městskou nemocnicí v
Jilemnici.  V roce 1999 byla uzavřena dohoda v rámci níž by měla být tato pohledávka po-
stupně uhrazena.

Rovněž byla vytvořena opravná položka k pohledávkám za sesterskou společností
EPS SR, s.r.o.  Její úhrada bude řešena v rámci konsolidace EPS do skupiny MVV Energie
AG.

Přes snížení obratu došlo ke zvýšení bilanční sumy, která dosáhla hodnoty 152 338 tis.
Kč, což představuje meziroční nárůst o 36,7 %.  Ve struktuře aktiv tvoří oběžná aktiva 78,9%
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a meziročně vzrostla o 106%.  Na tomto růstu se podílí zejména nárůst zásob, tedy nedo-
končené výroby, což ukazuje na vysoký nárůst projektů ve fázi výstavby.

Ve struktuře pasiv tvoří 88,4% cizí zdroje.  Krátkodobé závazky, které zaujímají největ-
ší část cizích zdrojů, tvoří více jak 90% přijaté zálohy na projekty ve výstavbě.  Zároveň byl
společnosti poskytnut šestiletý úvěr ČSOB z Fondu Phare ESF pro úspory energie na finan-
cování realizace projektu snížení nákladů metodou EPC ve vybraných objektech v městě
Jablonec nad Nisou.

Vzhledem ke vstupu nového strategického partnera do naší společnosti v květnu 1999,
se předpokládá, že do konce roku 1999 dojde ke zvýšení základního jmění ze strany nové
mateřské firmy MVV Energie AG přibližně o 20 mil. Kč.  Ještě před výše uvedeným prodejem
bylo zvýšeno základního jmění ve výši 2,1 mil. Kč na 3 548 tis. Kč.  Navýšení základního
jmění a zpětné zaúčtování nerealizovaného zisku z roku 1998 zobrazuje skutečný stav vlast-
ního jmění společnosti, které ve srovnání s koncem účetního období dosahuje příznivých a
kladný hodnot.

Hospodářské výsledky za rok 1998 byly schváleny na řádné valné hromadě vlastníků
EPS ČR s.r.o., která se konala dne 10.6.1999 v Praze.
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ÚÚččeettnníí  vvýýkkaazzyy

RRoozzvvaahhaa  vv  ppllnnéémm  rroozzssaahhuu  kk  3311..1122..11999988

(v celých tisících Kč)
Označ. A K T I V A řád. Běžné účetní období Minulé úč.

období

a b c
Brutto
1

Korekce
2

Netto
3

Netto
4

AKTIVA CELKEM 001 161 167 -8 829 152 338 111 405
A. Pohledávky za upsané vlastní jmění 002 0
B. Stálá aktiva 003 3 858 -2 803 1 055 1 357
B.  I. Nehmotný investiční majetek 004 731 -386 345 470
B.  I. 1. Zřizovací výdaje 005 0

2. Nehmotné výsledky výzkumné činnosti a
obdobné činnosti

006 0

3. Software 007 605 -260 345 52
4. Ocenitelná práva 008

5. Jiný nehmotný investiční majetek 009 126 -126 0
6. Nedokončené nehmotné investice 010 418
7. Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční

majetek
011

B.  II. Hmotný investiční majetek 012 3 127 -2 417 710 887
B.  II. 1. Pozemky 013

2. Budovy, haly a stavby 014

3. Samostatné movité věci a soubory movitých
věcí

015 2 074 -1 364 710 887

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 016

5. Základní stádo a tažná zvířata 017

6. Jiný hmotný investiční majetek 018 1 053 -1 053 0
7. Nedokončené hmotné investice 019

8. Poskytnuté zálohy na hmotný investiční
majetek

020

9. Opravná položka k nabytému majetku 021

B.  III. Finanční investice 022 0 -0 0 0
B.  III. 1. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s

rozhodujícím vlivem
023

2. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s
podstatným vlivem

024

3. Ostatní investiční cenné papíry a vklady 025

4. Půjčky podnikům ve skupině 026

5. Jiné finanční investice 027
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Označ. A K T I V A řád. Běžné účetní období Minulé úč.
období

a b c Brutto
1

Korekce
2

Netto
3

Netto
4

C. Oběžná aktiva 028 126 168 -6 026 120 142 58 295
C.  I. Zásoby 029 84 984 -300 84 684 6 086
C.  I. 1. Materiál 030

2. Nedokončená výroba 031 84 984 -300 84 684 6 086
3. Výrobky 032

4. Zvířata 033

5. Zboží 034

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 035

C.  II. Dlouhodobé pohledávky 036 0 -0 0 0
C.  II. 1. Pohledávky z obchodního styku 037

2. Pohledávky ke společníkům a ke sdružení 038

3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím
vlivem

039

4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 040

5. Jiné pohledávky 041

C.  III. Krátkodobé pohledávky 042 35 332 -5 726 29 606 34 983
C.  III. 1. Pohledávky z obchodního styku 043 34 384 -5 726 28 658 34 804

2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 044

3. Sociální zabezpečení 045

4. Stát - daňové pohledávky 046 948 948 75
5. Stát - odložená daňová pohledávka 047

6. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím
vlivem

048

7. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 049

8. Jiné pohledávky 050 104
C.  IV. Finanční majetek 051 5 852 -0 5 852 17 226
C.  IV. 1. Peníze 052 52 52 14

2. Účty v bankách 053 5 800 5 800 17 212
3. Krátkodobý finanční majetek 054

D. Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv 055 31 141 -0 31 141 51 753
D.  I. Časové rozlišení 056 170 -0 170 949
D.  I. 1. Náklady příštích období 057 55 55 62

2. Příjmy příštích období 058

3. Kurzové rozdíly aktivní 059 115 115 887
D.  II. Dohadné účty aktivní 060 30 971 30 971 50 804

Kontrolní součet 999 613 697 -35 316 578 381 394 816



VVýýrrooččnníí  zzpprráávvaa  ssppoolleeččnnoossttii  EEPPSS  ČČRR  ss..rr..oo..

16

Označ. P A S I V A řád. Stav v běžném účet.
období

Stav v minulém účet.
období

a b c 5 6
PASIVA CELKEM 061 152 338 111 405

A. Vlastní jmění 062 -6 079 -1 741
A.  I. Základní jmění 063 1 480 1 480
A.  I. 1. Základní jmění 064 1 480 1 480

     2. Vlastní akcie 065

A.  II. Kapitálové fondy 066 1 1
A.  II. 1. Emisní ažio 067

     2. Ostatní kapitálové fondy 068 1 1
     3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 069

     4. Oceňovací rozdíly z kapitálových účastí 070

A.  III. Fondy ze zisku 071 0 0
A.  III. 1. Zákonný rezervní fond 072

      2. Nedělitelný fond 073

      3. Statutární a ostatní fondy 074

A.  IV. Hospodářský výsledek minulých let 075 -3 221 -482
A.  IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 076

       2. Neuhrazená ztráta minulých let 077 -3 221 -482
A.  V. Hospodářský výsledek běžného účetního období (+/-) 078 -4 339 -2 740
B. Cizí zdroje 079 134 698 79 003
B.  I. Rezervy 080 115 887
B.  I. 1. Rezervy zákonné 081

     2. Rezerva na kursové ztráty 082 115 887
3. Ostatní rezervy 083

B.II. Dlouhodobé závazky 084 0 0
B.  II. 1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 085

2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem 086

3. Dlouhodobé přijaté zálohy 087

4. Emitované dluhopisy 088

5. Dlouhodobé směnky k úhradě 089

6. Jiné dlouhodobé závazky 090

B.  III. Krátkodobé závazky 091 127 299 78 116
B.  III. 1. Závazky z obchodního styku 092 124 570 72 238

2. Závazky ke společníkům a sdružení 093 56 33
3. Závazky k zaměstnancům 094 211 153
4. Závazky ze sociálního zabezpečení 095 179 140
5. Stát - daňové závazky a dotace 096 70 56
6. Stát - odložený daňový závazek 097

7. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 098 2 213 4 849
8. Závazky k podnikům s podstatným vlivem 099

9. Jiné závazky 100 647



VVýýrrooččnníí  zzpprráávvaa  ssppoolleeččnnoossttii  EEPPSS  ČČRR  ss..rr..oo..

17

Označ. P A S I V A řád. Stav v běžném účet.
období

Stav v minulém účet.
období

a b c 5 6
B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci 101 7 284 0
B.  IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 102 7 284

2. Běžné bankovní úvěry 103

3. Krátkodobé finanční výpomoci 104

C. Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv 105 23 719 34 143
C.  I. Časové rozlišení 106 0 0
C.  I. 1. Výdaje příštích období 107

2. Výnosy příštích období 108

3. Kursové rozdíly pasivní 109

C.  II. Dohadné účty pasivní 110 23 719 34 143
Kontrolní číslo 999 589 972 414 217
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VVýýkkaazz  zziisskkůů  aa  zzttrráátt  vv  ppllnnéémm  rroozzssaahhuu  kkee  ddnnii  3311..1122..11999988

(v celých tisících Kč)
Označení T E X T Skutečnost v účetním období

a b c
sledovaném

1
minulém

2

I. Tržby za prodej zboží 01

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02

+ Obchodní marže 03 0 0
II. Výkony 04 118 761 149 848

       II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služby 05 39 863 145 806
2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 06 78 898 4 042
3. Aktivace 07

B. Výkonová spotřeba 08 111 401 146 063
B. 1. Spotřeba materiálu a energie 09 459 375
B. 2. Služby 10 110 942 145 688

+ Přidaná hodnota 11 7 360 3 785
C. Osobní náklady 12 6 235 4 988
C. 1. Mzdové náklady 13 4 447 3 509
C. 2. Odměny členům společnosti a družstva 14

C. 3. Náklady na sociální zabezpečení 15 1 545 1 222
C. 4. Sociální náklady 16 243 257
D. Daně a poplatky 17 11 69
E. Odpisy nehmotného a hmotného investičního majet-

ku
18 1 025 873

III. Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu 19 13 137
F. Zůstatková cena prodaného investičního majetku a

materiálu
20 3

IV. Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních
výnosů

21

G. Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních
nákladů

22

V. Zúčtování opravných položek do provozních výnosů 23 102
H. Zúčtování opravných položek do provozních nákladů 24 5 445 683

VI. Ostatní provozní výnosy 25 36 106
I. Ostatní provozní náklady 26 788 157

VII. Převod provozních výnosů 27

J. Převod provozních nákladů 28

* Provozní hospodářský výsledek 29 -5 993 -2 745
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Označení T E X T Skutečnost v účetním období

a b c
sledovaném

1
minulém

2

VIII. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 30

K. Prodané cenné papíry a vklady 31

IX. Výnosy z finančních investic 32 0 0
      IX. 1. Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích ve

skupině
33

2. Výnosy z ostatních investičních cenných papírů a
vkladů

34

3. Výnosy z ostatních finančních investic 35

X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 36

XI. Zúčtování rezerv do finančních výnosů 37 887
L. Tvorba rezerv na finanční náklady 38 115 887

XII. Zúčtování opravných položek do finančních výnosů 39

M. Zúčtování opravných položek do finančních nákladů 40

XIII. Výnosové úroky 41 545 560
N. Nákladové úroky 42 86

XIV. Ostatní finanční výnosy 43 169 87
O. Ostatní finanční náklady 44 598 80

XV. Převod finančních výnosů 45

P. Převod finančních nákladů 46

* Hospodářský výsledek z finančních operací 47 802 -320
R Daň z příjmů za běžnou činnost 48 0 0
R. 1.  - splatná 49

2.  - odložená 50
51

** Hospodářský výsledek za běžnou činnost 52 -5 191 -3 065
XVI. Mimořádné výnosy 53 965 555

S. Mimořádné náklady 54 113 230
T. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 0 0
T. 1.  - splatná 56

2.  - odložená 57

* Mimořádný hospodářský výsledek 58 852 325
U. Převod podílu na hospodářském výsledku společní-

kům (+/-)
59

*** Hospodářský výsledek za účetní období 60 -4 339 -2 740
Hospodářský výsledek před zdaněním 61 -4 339 -2 740
Kontrolní číslo 999 472 844 598 725
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RRoozzvvaahhaa  ppooddllee  UUSS  GGAAAAPP

31-XII-97 31-XII-98
A K T I V A v tis. Kč v tis. Kč

Běžná aktiva 40 043 121 105
Peněžní prostředky 17 226 5 852
Pohledávky z obchodního styku 12 398 16 552
Nedokončená výroba 10 005 98 701
Ostatní běžná aktiva 414 0

Investiční majetek 1 357 1 055
Investiční majetek 3 434 3 858
Oprávky k investičnímu majetku -2 077 -2 803

Celkem aktiva 41 400 122 160

31-XII-97 31-XII-98
P A S I V A v tis. Kč v tis. Kč

Běžná pasiva 34 052 115 195
Závazky z obchodního styku 20 051 17 050
Daňový závazek 0 1 721
Závazky k podnikům ve skupině 4 849 2 213
Výnosy příštích období 3 868 82 488
Bankovní úvěry 0 7 284
Ostatní běžná pasiva 5 284 4 439

Základní jmění 1 481 1 481
Základní jmění 1 480 1 480
Kapitálové fondy 1 1
Hospodářský výsledek minulých let -482 3 579
Čistý zisk/ztráta 6 349 1 905

Hospodářský výsledek účetního období 5 867 5 484

Celkem pasiva 41 400 122 160
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31-XII-97 31-XII-98
VÝKAZ  ZISKŮ  A  ZTRÁT v tis. Kč v tis. Kč

Výnosy 162 826 123 026

EPC - Vývoj a příprava projektů 1 483 1 568

EPC - Realizace a výstavba projektů 156 119 118 161

EPC - Podíl na úsporách 3 400 1 562

Konzultační služby 1 824 1 735

Náklady projektů 148 909 108 787

EPC - Vývoj a příprava projektů 2 181 1 229

EPC - Realizace a výstavba projektů 143 134 104 293

EPC - Podíl na úsporách 2 223 1 049

Konzultační služby 1 371 2 216

Čisté režijní náklady 8 072 9 380

Mzdové náklady 4 779 6 235

Konzultační služby 892 161

Odborné služby 576 331

Cestovní náklady 1 582 1 623

Náklady spojené s provozem kanceláří 1 371 2 160

Kancelářský materiál 510 721

Ostatní služby 1 396 1 453

Odpisy 873 1 025

Alokace režijních nákladů na prodané služby -3 907 -4 329

Jiné výnosy 1 359 545

Jiné náklady 855 3 499

Zisk/ztráta před zdaněním 6 349 1 905
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VVýýrrookk  aauuddiittoorraa

                   

Zpráva auditora

zpráva auditora o ověření závěrky účetní jednotky:

EPS ČR s.r.o.

za účetní období 1998

Objednatelem provedení ověření účetní závěrky je:

Jednatel společnosti EPS ČR s.r.o. pan Ivo Slavotínek.

Audit byl proveden na základě smlouvy o provedení ověření účetní závěrky č. 97/98 ze dne
27.8. 1998, jejíž součástí je i specifikace rozsahu ověřování.

Zpráva je určena pro valnou hromadu společnosti EPS ČR s.r.o.

Název účetní jednotky:

EPS ČR s.r.o.

Praha 4, Nuselská 39

IČO: 49 68 54 90 (dále jen " účetní jednotka ")

Předmětem ověření byla roční účetní závěrka uvedené účetní jednotky, t.j. rozvaha, výkaz zisků
a ztrát a příloha k datu 31.12.1998.

Ověřováno bylo zda:

a) údaje v účetní závěrce věrně zobrazují stav majetku, závazků, rozdíl majetku a závazků, fi-
nanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky,

b) zda účetnictví účetní jednotky je vedeno úplně, průkazně a správně.

Za vedení účetnictví, za jeho úplnost, průkaznost a správnost odpovídá statutární orgán účetní
jednotky, t.j. jednatel společnosti EPS ČR s.r.o.

Ověřili jsme také účetní závěrku společnosti EPS ČR s.r.o. k 31.12.1997 a naše zpráva z
23.4.1998 obsahovala výrok bez výhrad.

Způsob ověřování:

Naší povinností je získat všechny informace, které jsou podle našeho nejlepšího vědomí ne-
zbytné pro ověření účetní závěrky. Ověřování jsme prováděli výběrovým způsobem. Přihlíželi
jsme k zásadě významnosti vykazovaných skutečností.

Ověření, t.j. audit, jsme provedli v souladu s auditorskými směrnicemi Komory auditorů české
republiky.
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Výrok auditora pro společnost EPS ČR s.r.o.:

Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně zobra-
zuje v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví a příslušnými předpisy majetek,
závazky, vlastní jmění a finanční situaci společnosti EPS ČR s.r.o. k 31.12.1998 a výsled-
ky jejího hospodaření za účetní období 1998. Nezjistili jsme žádné skutečnosti, které by
naznačovaly, že účetní záznamy, na základě kterých byla účetní závěrka sestavena, ne-
byly ve všech významných souvislostech úplné, průkazné a správné. Z těchto důvodů
podáváme výrok "bez výhrad".

V Praze dne 19.5.1999

Přílohy:

1) rozvaha Uč POD 1-01 k 31.12.1998

2) výkaz zisků a ztrát Uč POD 2-01 k 31.12.1998

3) příloha

                                
Auditor:

Ing. Rostislav Kuneš NOTIA AUDIT, spol. s r. o.

číslo dekretu 1307 KAČR korespondent Horwath Inter-
national

Belgická 23, Praha 2

číslo licence 80 KAČR
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PPřříílloohhaa  kk  úúččeettnníí
zzáávvěěrrccee

sestavené společností EPS ČR s.r.o.

ke dni 31.12.1998

přílohu sestavil: za statutární orgán:

Ing. Jana Maudrová Ing. Ivo Slavotínek, jednatel
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11..  OObbeeccnnéé  vvyyssvvěěttlliivvkkyy  kk  ppřříílloozzee

Tato příloha k účetní závěrce je sestavena v souladu s opatřením ministerstva financí
čj.281/71 701/1995 ze dne 21.prosince 1995, kterým se stanoví obsah účetní závěrky
pro podnikatele jak vyplývá ze změn a doplnění provedených opatřením FM čj.281/24
015/1998.

Peněžní údaje jsou v tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

V příloze jsou uváděny srovnatelné údaje za minulé účetní období pouze pokud jsou
tyto údaje odlišné.
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22..  OObbeeccnnéé  úúddaajjee

22..11  PPooppiiss  úúččeettnníí  jjeeddnnoottkkyy

Název:  EPS ČR s.r.o.

Sídlo:  Nuselská 39, Praha 4, PSČ 140 00

Právní forma:  společnost s ručením omezeným

Předmět činnosti:  poradenská činnost v oblasti průmyslu a služeb; činnost
organizačních a ekonomických poradců; projektová činnost ve výstavbě; provádění
staveb včetně jejich změn, udržování prací na nich a jejich odstraňování; koupě zboží
za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volné

Datum vzniku:  6.10.1993

Osoby podílející se více jak 20% na základním jmění účetní jednotky:
jjmméénnoo  --  nnáázzeevv aaddrreessaa ppooddííll  vv  %%

běž. obd. min. obd.

Energy Performance
Services, Inc.

2003 Renaissance Boulevard,
King of Prussia, Philadelphia,
USA

96 96

Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku:

1. změna sídla z  Rubešova 10/83, Praha 2 na Nuselská 39, Praha 4

Popis organizační struktury podniku:

Společnost má jednoho ředitele společnosti a dva další řídící pracovníky.

Statutární orgány v účetním období:
jjmméénnoo aaddrreessaa ffuunnkkccee oodd  ((ddaattuumm)) ddoo  ((ddaattuumm))

Ing. Ivo Slavotínek Ke Kurtům 375, Praha 4 jednatel 6.10.1993 31.12.1998
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22..22  PPooddnniikkyy  vvee  sskkuuppiinněě

Společnost nemá podniky ve skupině.

22..33  ZZaamměěssttnnaannccii

pprrůůmměěrrnnýý  ppooččeett oossoobbnníí  nnáákkllaaddyy

běž.
obd.

min.
obd.

běž.
obd.

min.
obd.

Zaměstnanci 10 8 6 234 4 989

Z toho řídící pracovníci*) 3 3 3 321 3 173

Statutární orgány 0 0 0 0

Dozorčí orgány 0 0 0 0

Celkem 10 8 6 234 4 989
*) za řídící pracovníky se považují především ředitelé, jejich náměstci a vedoucí
organizačních složek

22..44  PPůůjjččkkyy,,  zzáárruukkyy  ččii  jjiinnáá  ppllnněěnníí

kkaatteeggoorriiee  oossoobb ppůůjjččkkyy rruuččeenníí jjiinnáá  ppllnněěnníí

běž.
obd.

min.
obd.

běž.
obd.

min.
obd.

běž.
obd.

min.
obd.

Společníci 0 0 0 0 61 60

Zaměstnanci 0 100 0 0 146 149

Celkem 0 100 0 0 207 209
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33..  IInnffoorrmmaaccee  oo  ppoouužžiittýýcchh  úúččeettnníícchh  mmeettooddáácchh,,  oobbeeccnnýýcchh
úúččeettnníícchh  zzáássaaddáácchh  aa  zzppůůssoobbeecchh  oocceeňňoovváánníí

33..11  PPoouužžiittéé  úúččeettnníí  mmeettooddyy  mmaajjííccíí  vvýýzznnaammnnýý  vvlliivv  pprroo  ppoossoouuzzeenníí  ssiittuuaaccee
ppooddnniikkuu  aa  jjeejjiicchh  zzmměěnnyy

Společnost používá pouze účetní metody a postupy stanovené postupy účtování pro
podnikatele. Společnost nepoužívá zvláštní metody, které by nebyly popsány níže a
měly vliv pro posouzení situace podniku.

Leasingy společnost účtuje tzv. krátkodobou metodou, tj. neuhrazené závazky z
leasingu nejsou v účetnictví zachyceny. Akontace na leasing je zachycen na účtu
nákladů příštích období nebo na účtu záloh. Z těchto účtů je pravidelně jednou za
měsíc rozpouštěna poměrná část nájemného.

33..22  OOcceeňňoovváánníí

3.2.1 Způsob oceňování nakoupených zásob:

Společnost nenakupuje zásoby.

3.2.2 Způsob oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii:

Nedokončená výroba je oceňována na úrovni přímých nákladů, která se k této
činnosti vztahuje, dále se účtuje do nedokončené výroby procento režijních nákladů,
které je stanoveno smluvně.

3.2.3 Způsob oceňování hmotného a nehmotného investičního majetku
vytvořeného vlastní činností:

Společnost nevytváří hmotný a nehmotný investiční majetek vlastní činností.

3.2.4 Způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí:

Společnost nemá cenné papíry ani majetkové účasti.

3.2.5 Způsob ocenění příchovků a přírůstků zvířat:

Společnost nemá příchovky a přírůstky zvířat.

3.2.6 Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v
této ceně v průběhu účetního období:

Společnost nemá tento majetek.

3.2.7 Vedlejší pořizovací náklady zahrnované do pořizovacích cen:

Do pořizovacích cen investičního majetku jsou zahrnovány náklady na dopravu,
poštovné, manipulační poplatky, clo, celní poplatky, montáž, úroky, kursové rozdíly.
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3.2.8 Druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních
nákladů:

Do cen zásob jsou zahrnovány náklady na subdodávky, přímé mzdy a ostatní přímé
náklady.

3.2.9 Způsob stanovení opravných položek k majetku:

ddrruuhh  mmaajjeettkkuu oopprraavvnnáá  ppoolloožžkkaa zzppůůssoobb  ssttaannoovveenníí

běž.
obd.

min.
obd.

běžné období minulé období

zásoby 300 0 individuální
posouzení

nebylo tvořeno

pohledávky po splatnosti
od 3 do 6 měsíců

27 0 20% z celkové
pohledávky

nebylo tvořeno

pohledávky po splatnosti
od 6 do 12 měsíců

3 162 586 50% z celkové
pohledávky

50% z celkové
pohledávky

pohledávky po splatnosti
od 12 do 18 měsíců

1 376 97 80% z celkové
pohledávky

80% z celkové
pohledávky

pohledávky po splatnosti
nad 18 měsíců

1 161 0 100% z celkové
pohledávky

nebylo tvořeno

Celkem 6 026 683

3.2.10 Zdroj informací pro stanovení výše opravných položek:

ddrruuhh  mmaajjeettkkuu zzddrroojj  iinnffoorrmmaaccíí

běž. obd. min. obd.

pohledávky operativní
evidence

operativní
evidence

nedokončená výroba inventarizace
zásob

nemá náplň

3.2.11 Způsob stanovení odpisových plánů a použité metody pro účetní odpisy:

Investiční majetek je zařazován do kategorií shodných životností jako pro daňové
účely. Každému investičnímu majetku je individuelně stanovena doba účetních
odpisů. Odpisy jsou účtovány měsíčně rovnoměrně jako podíl pořizovací ceny a počtu
měsíců doby odpisů od měsíce ve kterém je majetek zařazen do používání.

Za drobný hmotný a nehmotný investiční majetek je považován majetek v pořizovací
hodnotě od 5 do 40 tis. Kč  a je odpisován 100% při zařazení do používání.

3.2.12 Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách:

V průběhu roku je při přepočtu veškerých aktiv a závazků používán běžný kurs
(směnný kurz devizového trhu vyhlašovaný ČNB). K 31.12. je použit pro přepočet kurs
ČNB k tomuto datu.
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44..  DDooppllňňuujjííccíí  iinnffoorrmmaaccee  kk  rroozzvvaazzee  aa  vvýýkkaazzuu  zziisskkůů  aa  zzttrráátt

44..11  VVýýzznnaammnnéé  ppoolloožžkkyy  rroozzvvaahhyy  nneebboo  vvýýkkaazzuu  zziisskkůů  aa  zzttrráátt

ppoolloožžkkaa hhooddnnoottaa ppooppiiss

běž.
obd.

min.
obd.

běž. obd. min. obd.

mimořádné náklady 0 230 nemá náplň vícepráce
způsobené
záplavami

dlouhodobý bankovní
úvěr u ČSOB

7 284 0 financování
projektu na
snížení
provozních
nákladů ve
vybraných
objektech města
Jablonec nad
Nisou

nemá náplň

mimořádné výnosy 965 0 rozpuštění
promlčených
závazků

nemá náplň

44..22  VVýýzznnaammnnéé  uuddáálloossttii  mmeezzii  ddaatteemm  úúččeettnníí  zzáávvěěrrkkyy  aa  ddaatteemm  kkee  kktteerréémmuu  jjssoouu
vvýýkkaazzyy  sscchhvváálleennyy  kk  ppřřeeddáánníí  mmiimmoo  úúččeettnníí  jjeeddnnoottkkuu

Probíhá prodej podílu mateřské firmy EPS, Inc. jinému investorovi. Ještě před
samotným prodejem dojde k navýšení základního jmění mateřské firmy EPS, Inc. o
cca 2 068 000,- Kč.

V lednu došlo k ukončení významné zakázky – Setuza.

44..33  HHmmoottnnýý  aa  nneehhmmoottnnýý  mmaajjeetteekk

4.3.1 Rozpis na hlavní skupiny (třídy) samostatných movitých věcí:

sskkuuppiinnaa ppoořřiizzoovvaaccíí  cceennaa oopprráávvkkyy zzůůssttaattkkoovváá  cceennaa

běž.
obd.

min.
obd.

běž.
obd.

min.
obd.

běž.
obd.

min.
obd.

Stroje, přístroje a
zařízení

2 074 2 061 1 364 1 174 710 887

Celkem 2 074 2 061 1 364 1 174 710 887
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4.3.2 Rozpis nehmotného investičního majetku

sskkuuppiinnaa ppoořřiizzoovvaaccíí  cceennaa oopprráávvkkyy zzůůssttaattkkoovváá  cceennaa

běž.
obd.

min.
obd.

běž.
obd.

min.
obd.

běž.
obd.

min.
obd.

Informační systém – NIM 605 575 260 105 345 470

Ostatní kancelářský
software – DHIM

126 118 126 118 0 0

Celkem 731 693 386 223 345 470

4.3.3 Finanční pronájem:

nnáázzeevv  ppřřeeddmměěttuu
lleeaassiinngguu

ssoouuččeett  sspplláátteekk uuhhrraazzeennéé
ssppllááttkkyy

bbuuddoouuccíí  ppllaattbbyy

do 1.roku po 1. roce

((sskkuuppiinnaa  mmaajjeettkkuu)) běž.
obd.

min.
obd.

běž.
obd.

min.
obd.

běž.
obd.

min.
obd.

běž.
obd.

min.
obd.

Dopravní prostředky 2 400 3 161 1 504 2 407 454 294 442 460

Celkem 2 400 3 161 1 504 2 407 454 294 442 460

Společnost účtuje o leasingu tzv. krátkodobou metodou, tzn. že neuhrazené závazky
z leasingu nejsou v účetnictví zachyceny.

4.3.4 Přírůstky a úbytky investičního majetku

ddrruuhh  ((ttřřííddaa)) ppřříírrůůssttkkyy ppřříírrůůssttkkyy

mmaajjeettkkuu běžné období minulé období

poč.
stav
netto

nákup výroba jiné poč.
stav
netto

nákup výroba jiné

Stroje 887 312 0 0 533 855 0 0

Inventář 0 373 0 0 0 291 0 0

Software 470 30 0 0 105 444 0 0

Ostatní 0 8 0 0 7 0 0 0

Celkem 1 357 723 0 0 645 1 590 0 0
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ddrruuhh  ((ttřřííddaa)) úúbbyyttkkyy úúbbyyttkkyy

mmaajjeettkkuu běžné období minulé období

odpi-
sy

likvi-
dace

pro-
dej

ško-
dy

jiné odpi-
sy

likvi-
dace

pro-
dej

ško-
dy

jiné

Stroje 489 0 0 0 0 477 24 0 0 0

Inventář 373 0 0 0 0 291 0 0 0 0

Software 155 0 0 0 0 78 0 0 0 0

Ostatní 8 0 0 0 0 3 0 3 0 0

Celkem 1 025 0 0 0 0 849 24 3 0 0

4.3.5 Majetek neuvedený v rozvaze

Společnost nemá majetek neuvedený v rozvaze.

4.3.6 Majetek zatížený zástavním právem

ddrruuhh  mmaajjeettkkuu  aa  ffoorrmmaa  zzaajjiiššttěěnníí nneettttoo  hhooddnnoottaa zzaassttaavveennáá  hhooddnnoottaa

běž.
období

min.
období

běž.
období

min.
období

zástavní právo k pohledávkám
věřitele vyplývající ze smlouvy o
úvěru

15 000 0 15 000 0

Celkem 15 000 0 15 000 0

4.3.7 Majetek jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví

ddrruuhh  mmaajjeettkkuu úúččeettnníí  oocceenněěnníí ttrržžnníí  oocceenněěnníí

běž. období min. období běž. období min. období

Předměty po ukončeném
leasingu:

Kopírka SHARP 0,1 0,1 50 260

Os. auto Nissan Primera
1,6

1,0 0,0 150 0

Celkem 1,1 1,1 200 260

4.3.8 Majetkové a dlužné cenné papíry a účasti, výnosy z tohoto majetku

Společnost nemá majetkové ani dlužné cenné papíry ani účasti.

4.3.9 Krátkodobé cenné papíry

Společnost nemá majetkové cenné papíry.
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55..  PPoohhlleeddáávvkkyy

55..11  PPoohhlleeddáávvkkyy  ppoo  llhhůůttěě  ssppllaattnnoossttii

tteerrmmíínnyy  ssppllaattnnoossttii bbrruuttttoo  hhooddnnoottaa

běž. obd. min. obd.

od 0 do 3 měsíců 1 653 450

od 3 do 6 měsíců 134 1 541

od 6 do 12 měsíců 6 323 2 702

od 12 do 18 měsíců 1 720 122

nad 18 1 161 0

Celkem 10 991 4 815

5.1.1 Pohledávky k podnikům ve skupině

Společnost nemá pohledávky k podnikům ve skupině.

5.1.2 Pohledávky kryté zástavním právem, či jinak ručené

Společnost nemá pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak ručené.
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66..  VVllaassttnníí  jjmměěnníí

66..11  PPooppiiss  zzmměěnn  vvllaassttnnííhhoo  jjmměěnníí

ppooppiiss  zzmměěnnyy ččáássttkkaa  ((++//--))

běž. obd. min. obd.

Vlastní jmění na počátku období -1 740 1 000

Hospodářský výsledek běžného roku -4 339 -2 740

Vlastní jmění na konci období -6 079 -1 740

66..22  RRoozzdděělleenníí  zziisskkuu  //  zzttrrááttyy  mmiinnuullééhhoo  oobbddoobbíí

ppooppiiss ččáássttkkaa

běž. obd. min. obd.

Příděl do neuhrazené ztráty minulých let -2 740 0

Úhrada ztráty minulých let 0 3 610

Celkem rozdělený zisk / ztráta -2 740 3 610

66..33  ZZáákkllaaddnníí  jjmměěnníí

ssppoolleeččnnííkk ppooddííll
vv  %%

vvýýššee
ppooddíílluu

nneessppllaacceennoo ddaattuumm
ssppllaattnnoossttii

Ivo Slavotínek 4% 53 0

EPS, Inc. 96% 1 427 0

Celkem 100% 1 480 0
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77..  ZZáávvaazzkkyy

77..11  ZZáávvaazzkkyy  ppoo  llhhůůttěě  ssppllaattnnoossttii

tteerrmmíínnyy  ssppllaattnnoossttii ččáássttkkaa

běž. obd. min. obd.

od 0 do 6 měsíců 6 168 9 275

od 6 do 12 měsíců 442 1 827

nad 12 797 217

Celkem 7 407 11 319

77..22  ZZáávvaazzkkyy  kk  ppooddnniikkůůmm  vvee  sskkuuppiinněě

ppooddnniikk  vvee  sskkuuppiinněě ččáássttkkaa

běž. obd. min. obd.

EPS, Inc. 2 213 4 964

Celkem 2 213 4 964

77..33  ZZáávvaazzkkyy  kkrryyttéé  ddllee  zzáássttaavvnnííhhoo  pprráávvaa

ddrruuhh  zzáávvaazzkkuu ddrruuhh  kkrryyttíí vvýýššee  zzáávvaazzkkuu

běž. obd. min. obd.

bankovní úvěr zástavní právo k
pohledávkám

7 284 0

Celkem 7 284 0

Výše krytí je uvedená v tabulce 4.3.6

77..44  ZZáávvaazzkkyy  nneeuuvveeddeennéé  vv  úúččeettnniiccttvvíí,,  nnaa  kktteerréé  nneebbyyllaa  vvyyttvvoořřeennaa  rreezzeerrvvaa

Společnost nemá závazky neuvedené v účetnictví, na které nebyla vytvořena rezerva.
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88..  RReezzeerrvvyy

88..11  VVýýzznnaammnnéé  ppootteenncciiáállnníí  zzttrrááttyy,,  nnaa  kktteerréé  nneebbyyllaa  vvyyttvvoořřeennaa  rreezzeerrvvaa

Společnost nemá významné potenciální ztráty, na které nebyla vytvořena rezerva.

88..22  ZZáákkoonnnnéé  ((ddaaňňoovvéé))

Společnost nemá zákonné rezervy.

88..33  ÚÚččeettnníí

ppooppiiss  rreezzeerrvvyy ppooččáátteeččnníí  ssttaavv ttvvoorrbbaa ččeerrppáánníí kkoonneeččnnýý  ssttaavv

Rezervy na kursové
ztráty

887 114 887 114

Celkem 887 114 887 114
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99..  VVýýnnoossyy

99..11  TTuuzzeemmsskkéé

ddrruuhh  vvýýnnoossuu ččáássttkkaa

běž. obd. min. obd.

Celkem tuzemské tržby z běžné činnosti 120 513 149 398

z toho realizace projektů energetických úspor 35 494 140 269

z toho projekty energetických úspor (energetické
audity)

1 978 1 166

z toho podíl na energetických úsporách 1 562 2 547

z toho konsultace 209 0

99..22  ZZaahhrraanniiččnníí

ddrruuhh  vvýýnnoossuu ččáássttkkaa

běž. obd. min. obd.

Celkem zahraniční tržby z běžné činnosti 618 1 341

Konzultace – výstavba Kostomukša 238 1 341

Konzultace – technická asistence Rumunsko 380 0
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1100..  VVýýddaajjee  nnaa  vvýýzzkkuumm  aa  vvýývvoojj

Společnost nemá výdaje na výzkum a vývoj.

V Praze dne 30.4.1999

podpis statutárního orgánu: přílohu vypracoval(a)

Ing. Ivo Slavotínek Ing. Jana Maudrová

Příloha:

1) Přehled o peněžních tocích (Cash flow)
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PPřřeehhlleedd  oo  ppeenněěžžnníícchh  ttooccíícchh  sseessttaavveennýý  kkee  ddnnii  3311..1122..11999988

(v celých tisících Kč)
položka Ukazatel běžné období minulé období

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na
začátku účetního období

17 226 15 010

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní
činnosti)

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním -5 191 -3 065
A.1. Úpravy o nepeněžní operace 15 312 942
A.1.1. Odpisy stálých aktiv 1 025 873
A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv a časového

rozlišení
14 759 763

A.1.2.1. Změna stavu opravných položek 5 343 683
A.1.2.2. Změna stavu rezerv -772 887
A.1.2.3. Změna stavu časového rozlišení aktiv 20 612 -25 024
A.1.2.4. Změna stavu časového rozlišení pasiv -10 424 24 217
A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -13 -134
A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 0
A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky a vyúčtované výnosové úroky -459 -560
A.1.5.1. Vyúčtované nákladové úroky 86 0
A.1.5.2. Vyúčtované výnosové úroky -545 -560
A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,

změnami provozního kapitálu a mimořádnými položkami
10 121 -2 123

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu -29 254 4 915
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti 459 -25 824
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti 49 185 34 781
A.2.3. Změna stavu zásob -78 898 -4 042
A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku 0 0
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a

mimořádnými položkami
-19 133 2 792

A.3. Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků -86 0
A.4. Přijaté úroky 545 556
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky

daně za minulá období
-126 0

A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy 852 321
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti -17 948 3 669

Peněžní toky z investiční činnosti

B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -723 -1 590
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 13 137
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -710 -1 453
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položka Ukazatel běžné období minulé období
Peněžní toky z finančních činností

C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků 7 284 0
C.2. Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky 0 0
C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z

titulu zvýšení základního jmění, event. rezervního fondu
včetně složených záloh na toto zvýšení

0 0

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům 0 0
C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady

peněžních prostředků společníků a akcionářů
0 0

C.2.4. Úhrada ztráty společníky 0 0
C.2.5. Přímé platby na vrub fondů 0 0
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně srážkové

daně vztahující se k těmto nárokům
0 0

C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku 0 0
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 7 284 0
F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků -11 374 2 216
D. Rozdíl D=P+F-R 0 0
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na

konci období
5 852 17 226


