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II. Textová èást výroèní zprávy 

 
Charakteristika Spoleènosti 
 

Obchodní jméno: EPH Financing CZ, a.s. (dále �Spoleènost� nebo �Emitent�) 

Sídlo:   Paøí�ská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Èeská republika 

Identifikaèní èíslo: 043 02 575 

Právní forma:  Akciová spoleènost 
Telefonní èíslo:  +420 232 005 200 

Web:   www.epholding.cz 

 

EPH Financing CZ, a.s. vznikla 7. srpna 2015 a byla zapsána do obchodního rejstøíku vedeném u Mìstského 
soudu v Praze, oddíl B, vlo�ka 20854. 
 

Výroèní a pololetní zprávy jsou zveøejnìny v elektronické podobì na webové stránce Spoleènosti 
www.epholding.cz, sekce Investoøi, èást EPH Financing CZ.  
 

Pøedmìt podnikání: 
 

- Správa vlastního majetku 
 

Spoleènost vznikla za úèelem vydání cenných papírù - dluhopisù s pevným úrokovým výnosem 4,20% p.a. v 
pøedpokládané celkové jmenovité hodnotì emise 2 000 000 tis. Kè splatných v roce 2018. 
Dluhopisy byly pøijaty k obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírù v Praze, a.s., v Èeské 
republice. Obchodování s dluhopisy bylo zahájeno dnem emise 30. zaøí 2015. 

Emitent mù�e rozhodnout o vydání dluhopisù ve vìt�í celkové jmenovité hodnotì emise dluhopisù, ne� byla 

pøedpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisù. Celková èástka tohoto zvý�ení v�ak nepøekroèí 
50 % pøedpokládané celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisù.  

Centrální depozitáø cenných papírù ÈR, a.s. pøidìlil dluhopisùm kód ISIN CZ0003513012. 

 

9. prosince 2016 byl zahájen druhý úpis dluhopisù s pevným úrokovým výnosem 3,50% p.a. v pøedpokládané 
celkové jmenovité hodnotì emise 2 000 000 tis. Kè splatných v roce 2020. Dluhopisy byly pøijaty 

k obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírù v Praze, a.s., v Èeské republice. Emitent mù�e 
rozhodnout o vydání dluhopisù ve vìt�í celkové jmenovité hodnotì emise dluhopisù, ne� byla pøedpokládaná 
celková jmenovitá hodnota emise dluhopisù. Celková èástka tohoto zvý�ení v�ak nepøekroèí 50 % 

pøedpokládané celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisù.  

Centrální depozitáø cenných papírù ÈR, a.s. pøidìlil dluhopisùm kód ISIN CZ0003515413. 

 

Emitentovi, dluhopisùm nebyl pøidìlen rating. 
 

Statutární orgán Spoleènosti k 31. prosinci 2016 

 

P edstavenstvo!Spole"nosti 
JUDr. Daniel Køetínský  pøedseda pøedstavenstva 

Mgr. Marek Spurný  èlen pøedstavenstva 

Mgr. Pavel Horský  èlen pøedstavenstva 
 

Zpùsob jednání za Spoleènost: Èlenové pøedstavenstva mù�ou zastupovat spoleènost ve v�ech zále�itostech, 
a to tak, �e za spoleènost jednají navenek jménem spoleènosti v�dy spoleènì dva èlenové pøedstavenstva.  
 

Dozor"í!rada!Spole"nosti 
Ing. Jan �pringl   pøedseda dozorèí rady 

Mgr. Petr Sekanina  èlen dozorèí rady  
Ondøej Novák   èlen dozorèí rady 
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Pravomoci!statutárního!orgánu 

Pøedstavenstvo je statutárním orgánem Emitenta a je oprávnìné jednat jménem Emitenta ve v�ech vìcech a 
zastupuje Spoleènost vùèi tøetím osobám, pøed soudem a pøed jinými orgány. Pøedstavenstvu pøíslu�í obchodní 
vedení spoleènosti.  
Rozhoduje o v�ech zále�itostech Spoleènosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do pùsobnosti 
valné hromady, dozorèí rady nebo jiných orgánù spoleènosti. 
Èlen pøedstavenstva mù�e po�ádat valnou hromadu spoleènosti o udìlení pokynu týkajícího se obchodního 
vedení; tím není dotèena jeho povinnost jednat s péèí øádného hospodáøe. 
Pøedstavenstvo zaji��uje øádné vedení úèetnictví, pøedkládá valné hromadì ke schválení øádnou, mimoøádnou, 
konsolidovanou, pøípadnì mezitímní úèetní závìrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdìlení zisku 
nebo úhradu ztráty. 
Pøedstavenstvo se pøi své èinnosti øídí obecnì závaznými právními pøedpisy, rozhodnutími a pokyny valné 
hromady, pokud jsou v souladu s právními pøedpisy a stanovami, jako� i svými rozhodnutími. 
Èlenové pøedstavenstva se v�dy úèastní valné hromady. Èlenovi pøedstavenstva musí být udìleno slovo, 
kdykoliv o to po�ádá. 
Pøedstavenstvo je zpùsobilé se usná�et, je-li na jeho zasedání pøítomna nadpolovièní vìt�ina èlenù 
pøedstavenstva. Pøedstavenstvo rozhoduje vìt�inou hlasù pøítomných èlenù pøedstavenstva. Ka�dý èlen 
pøedstavenstva má jeden hlas. 
Pøedstavenstvo spoleènosti má 3 èleny. Èleny pøedstavenstva volí a odvolává valná hromada. Funkèní období 
èlenù pøedstavenstva trvá do jejich odvolání valnou hromadou.  
 

Dozor"í!rada 

Dozorèí rada dohlí�í na výkon pùsobnosti pøedstavenstva a na èinnost Spoleènosti.  
Dozorèí rada spoleènosti má 3 èleny. Dozorèí rada je zpùsobilá se usná�et, jsou-li na jejím zasedání pøítomni 
alespoò 2 èlenové dozorèí rady. K pøijetí usnesení dozorèí rady je zapotøebí, aby pro nì hlasovali nejménì dva 
èlenové dozorèí rady. Ka�dý èlen dozorèí rady má jeden hlas. 
 

Valná!hromada 

Valná hromada je nejvy��ím orgánem spoleènosti. Akcionáøi spoleènosti vykonávají své právo podílet se na 
øízení spoleènosti na valné hromadì nebo mimo ní.    
Do pùsobnosti valné hromady nále�í: 

a) rozhodování o zmìnì stanov, nejde-li o zmìnu v dùsledku zvý�ení základního kapitálu povìøeným 
pøedstavenstvem nebo o zmìnu, ke které do�lo na základì jiných právních skuteèností, 

b) rozhodování o zmìnì vý�e základního kapitálu a o povìøení pøedstavenstva ke zvý�ení základního 
kapitálu, 

c) rozhodování o mo�nosti zapoètení penì�ité pohledávky vùèi spoleènosti proti pohledávce na splacení 
emisního kurzu, 

d) rozhodování o vydání vymìnitelných nebo prioritních dluhopisù, 
e) volba a odvolání èlenù pøedstavenstva, 
f) volba a odvolání èlenù dozorèí rady, 
g) schválení øádné, mimoøádné nebo konsolidované úèetní závìrky a v pøípadech, kdy její vyhotovení 

stanoví jiný právní pøedpis, i mezitímní úèetní závìrky, 
h) rozhodnutí o rozdìlení zisku nebo jiných vlastních zdrojù, nebo o úhradì ztráty, 
i) rozhodování o podání �ádosti k pøijetí úèastnických cenných papírù spoleènosti k obchodování na 

evropském regulovaném trhu nebo o vyøazení tìchto cenných papírù z obchodování na evropském 
regulovaném trhu, 

j) rozhodnutí o zru�ení spoleènosti s likvidací, 
k) jmenování a odvolání likvidátora, 
l) schválení návrhu rozdìlení likvidaèního zùstatku, 
m) schválení pøevodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho èásti, která by znamenala podstatnou 

zmìnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou zmìnu v pøedmìtu podnikání nebo èinnosti 
spoleènosti, 

n) rozhodnutí o pøevzetí úèinkù jednání uèinìných za spoleènost pøed jejím vznikem, 
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o) schválení smlouvy o tichém spoleèenství, vèetnì schválení jejich zmìn a jejího zru�ení, 
p) dal�í rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svìøují do pùsobnosti valné hromady. 

Valná hromada si nemù�e vyhradit rozhodování pøípadù, které do její pùsobnosti nesvìøuje zákon o 

obchodních korporacích è.90/2012 Sb. nebo stanovy. 

Emitent má jen jediného akcionáøe, valná hromada se nekoná a pùsobnost valné hromady vykonává tento 
jediný akcionáø.  

Valná hromada rozhoduje usnesením. Valná hromada je schopna se usná�et, pokud jsou pøítomni akcionáøi 
vlastnící akcie, jejich� jmenovitá hodnota nebo poèet pøesahuje 30 procent základního kapitálu. Valná hromada 
rozhoduje vìt�inou hlasù pøítomných akcionáøù. 
 

Osobu s øídicí pravomocí je pøedstavenstvo a dozorèí rada Spoleènosti.  
 

Èlenové správního a dozorèího orgánu prohla�ují, �e nedo�lo k �ádnému støetu zájmù. �ádná z osob není 
v zamìstnaneckém pomìru k Emitentovi. Èlenové správních a dozorèích orgánù neobdr�eli �ádné finanèní, 
ani nefinanèní odmìny spojené s výkonem jejich funkce.   

 

Emitent zøídil Výbor pro audit (�Výbor�) s úèinností od 1. øíjna 2016. Do doby jmenování èlenù výboru pro 
audit vykonávala tuto funkci dozorèí rada Spoleènosti. Výbor pro audit má dva nezávislé a tøi odbornì 
zpùsobilé èleny: 
 

Výbor!pro!Audit Spole"nosti 
Ing. Jakub �teinfeld  pøedseda výboru pro audit (nezávislá osoba) 
Ing. Filip Bìlák   èlen výboru pro audit 
Ing. Monika Ustýnková  èlen výboru pro audit (nezávislá osoba) 
 

Postavení!a!p#sobnost!výboru!pro!audit 
Hlavním úèelem výboru pro audit je dohled nad procesem sestavování úèetní závìrky a systémem úèinnosti 
vnitøní kontroly. Dále výbor pro audit odpovídá za dohled nad procesem øízení rizik.  
 

Ani� jsou dotèeny povinnosti èlenù pøedstavenstva a dozorèí rady Spoleènosti, èlen výboru pro audit vykonává 
zejména tyto èinnosti: 

a) sleduje úèinnost vnitøní kontroly, systému øízení rizik, 
b) sleduje úèinnost vnitøního auditu a jeho funkèní nezávislost, je-li funkce vnitøního auditu zøízena, 
c) sleduje postup sestavování úèetní závìrky a konsolidované úèetní závìrky a pøedkládá øídicímu nebo 

kontrolnímu orgánu doporuèení k zaji�tìní integrity systémù úèetnictví a finanèního výkaznictví, 
d) doporuèuje auditora kontrolnímu orgánu s tím, �e toto doporuèení, nestanoví-li pøímo pou�itelný 

pøedpis Evropské unie upravující specifické po�adavky na povinný audit subjektù veøejného zájmu 
jinak, øádnì odùvodní, 

e) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské spoleènosti a poskytování neauditorských 
slu�eb subjektu veøejného zájmu statutárním auditorem a auditorskou spoleèností, 

f) projednává s auditorem rizika ohro�ující jeho nezávislost a ochranná opatøení, která byla auditorem 
pøijata s cílem tato rizika zmírnit, 

g) sleduje proces povinného auditu; pøitom vychází ze souhrnné zprávy o systému zaji�tìní kvality, 
h) vyjadøuje se k výpovìdi závazku ze smlouvy o povinném auditu nebo odstoupení od smlouvy o 

povinném auditu podle § 17a odst. 1 zák. 93/2009 Sb., zákon o auditorech, 
i) posuzuje, zda bude auditorská zakázka pøedmìtem pøezkumu øízení kvality auditorské zakázky jiným 

statutárním auditorem vykonávajícím auditorskou èinnost vlastním jménem a na vlastní úèet nebo 
auditorskou spoleèností podle èl. 4 odst. 3 první pododstavec naøízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) è. 537/2014, 

j) informuje kontrolní orgán o výsledku povinného auditu a jeho poznatcích získaných ze sledování 
procesu povinného auditu, 
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k) informuje kontrolní orgán, jakým zpùsobem povinný audit pøispìl k zaji�tìní integrity systémù 
úèetnictví a finanèního výkaznictví, 

l) rozhoduje o pokraèování provádìní povinného auditu auditorem podle èl. 4 odst. 3 druhý 
pododstavec naøízení Evropského parlamentu a Rady (EU) è. 537/2014, 

m) schvaluje poskytování jiných neauditorských slu�eb, 
n) schvaluje zprávu o závìrech výbìrového øízení ve výbìrovém øízení v souladu s èl. 16 naøízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) è. 537/2014 a 

o) vykonává dal�í pùsobnost podle zákona è. 93/2009 Sb., o auditorech nebo pøímo pou�itelného 
pøedpisu Evropské unie upravujícího specifické po�adavky na povinný audit subjektù veøejného 
zájmu. 

Jednání výboru pro audit se úèastní èlenové výboru pro audit. Èlenové výboru mohou na jednání pøizvat i dal�í 
osoby, pokud to pova�ují za vhodné. Na zasedání výboru se o projednávaných zále�itostech hlasuje a 
rozhoduje usnesením. Výbor je usná�eníschopný, jestli�e je na zasedání pøítomna nadpolovièní vìt�ina èlenù 
výboru. Ka�dý èlen má jeden hlas, v pøípadì rovnosti hlasù rozhoduje hlas pøedsedy výboru pro audit.  

Èleny výboru pro audit jmenuje a odvolává valná hromada spoleènosti na dobu neurèitou.     

Kromì èlenù výboru pro audit nemá Emitent zaveden �ádný systém odmìòování, proto�e Spoleènost nemá 
�ádné zamìstnance a ani osoby s øídící pravomocí nemají z titulu své funkce nárok na �ádné odmìny. Odmìna 
èlenùm výboru pro audit je sjednaná na základì smlouvy o výkonu funkce a ve fixní vý�i.  
 

Emitent se v souèasné dobì øídí a dodr�uje ve�keré po�adavky na správu a øízení spoleènosti, které stanoví 
obecnì závazné právní pøedpisy Èeské republiky, zejména Zákon o obchodních korporacích. Emitent pøi své 
správì a øízení neuplatòuje pravidla stanovená v Kodexu správy a øízení spoleèností zalo�eného na principech 
OECD (2004) (dále jen "Kodex"). Tento Kodex, který byl vypracován historickou Komisí pro cenné papíry, 
je v souèasnosti pouze doporuèením a nejedná se o obecnì závazná pravidla, jejich� dodr�ování by bylo v 
Èeské republice povinné. 

 

Pravidla stanovená v Kodexu se v urèité míøe pøekrývají s po�adavky kladenými na správu a øízení obecnì 

závaznými pøedpisy Èeské republiky, proto lze øíci, �e Emitent nìkterá pravidla stanovená v Kodexu ke dni 
vyhotovení úèetní závìrky fakticky dodr�uje, nicménì vzhledem k tomu, �e Emitent pravidla stanovená v 
Kodexu, výslovnì do své správy a øízení neimplementoval, èiní pro úèely této úèetní závìrky prohlá�ení, �e 
pøi své správì a øízení neuplatòuje pravidla stanovená v Kodexu jako celku. 

 

Organizaèní struktura: 
 

Jediným akcionáøem Spoleènosti k 31. prosinci 2016 je: 

 

  Podíl na základním kapitálu  Hlasovací práva 

  v tis. Kè  %  % 

Energetický a prùmyslový holding, a.s. 
 

2 000  100  100 

Celkem  2 000  100  100 

 

Základní kapitál Spoleènosti, plnì splacen, je tvoøen 10 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobì ve 
jmenovité hodnotì 200 000 Kè. Práva a povinnosti spojené s kmenovými akciemi na jméno jsou definovány 
v zákonì o obchodních korporacích (zákon è.90/2012 Sb., v platném znìní) a ve stanovách Spoleènosti v 
èlánku 6. Akcionáøi mají právo obdr�et dividendy a na valné hromadì Spoleènosti mají k dispozici 1 hlas na 
akcii o jmenovité hodnotì 200 000 Kè. 

Jediný akcionáø, spoleènost Energetický a prùmyslový holding, a.s. (dále �EPH�), je akciová spoleènost se 
sídlem Paøí�ská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Èeská republika. Hlavní èinnosti EPH pøedstavují investice 
do obchodních spoleèností v energetice a dùlní tì�bì. 
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Spoleènost je pøímo vlastnìna a ovládaná spoleèností EPH, jako�to souèást skupiny EPH (�Skupina EPH�) 
(mateøská spoleènost Energetický a prùmyslový holding, a.s. je konsolidující úèetní jednotkou, která sestavuje 
konsolidovanou úèetní závìrku dle IFRS v èeském jazyce a která bude zveøejnìna v obchodním rejstøíku). Za 

dluhy z dluhopisù Spoleènosti se ve formì finanèní záruky podle èeského práva zaruèila spoleènost EPH.   

EPH Financing CZ, a.s. je finanènì závislá na mateøské spoleènosti EPH, jeliko� ve�keré výnosy jsou spojeny 
s mateøskou spoleèností.  

Emitent je spoleèností bez podnikatelské historie. Emitent existuje výluènì s cílem realizace emise dluhopisù 
a hlavním pøedmìtem jeho èinnosti je poskytování úvìrù/zápùjèek spoleènostem ve Skupinì EPH. Jediným 

zdrojem pøíjmù Emitenta budou splátky úvìrù/zápùjèek od spoleèností ze Skupiny EPH. Emitent pou�ívá 

pøíjmy z dluhopisù na poskytnutí financování spoleènostem ze Skupiny EPH. Finanèní a ekonomická situace 

Emitenta, jeho podnikatelská èinnost, postavení na trhu a schopnost plnit dluhy z dluhopisù závisí na 

schopnosti jeho dlu�níkù øádnì a vèas plnit svoje dluhy vùèi Emitentovi. Pokud nebude jakýkoliv dlu�ník 

schopen øádnì a vèas splnit své splatné dluhy vùèi Emitentovi, mù�e to mít negativní vliv na finanèní a 

ekonomickou situaci Emitenta, jeho podnikatelskou èinnost a schopnost Emitenta plnit dluhy z Dluhopisù. 

Spoleènosti nejsou známé �ádné dùvody, �e by bylo této závislosti na skupinì EPH zneu�íváno.    

Základní èíselné údaje o hospodaøení Spoleènosti za rok 2016 

Výsledek hospodaøení pøed zdanìním za úèetní období 2016 èiní 100 tis. Kè. Výsledek koresponduje 
s oèekáváním a odmìnou pøidìlenou Spoleènosti za emisi dluhopisù.  

Celková aktiva Spoleènosti ve vý�i 3 611 848 tis. Kè odrá�ejí finanèní pozici z pohledu poskytování 
financování spoleènostem ve skupinì.   

Významná soudní øízení 
Spoleènost není úèastníkem �ádného soudního sporu ani arbitrá�ního øízení. 

Významné smlouvy 

Spoleènost neuzavøela �ádnou smlouvu mimo své bì�né podnikání, z které by kterémukoliv èlenovi skupiny 
EPH plynul jakýkoli závazek nebo nárok, které jsou ke konci úèetního období pro skupinu EPH významné.    

Majetkové úèasti, které zakládají rozhodující vliv Spoleènosti 
 

Spoleènost nemá �ádné majetkové úèasti. 

Údaje o oèekávané hospodáøské situaci v pøí�tím roce 
 

V roce 2017 Spoleènost hodlá pokraèovat ve své primární èinnosti a naplnit pøedpokládaný cíl objemu druhé 

emise dluhopisù. 
 

Údaje o organizaèních slo�kách 
 

Spoleènost v roce 2016 nemìla organizaèní slo�ku umístìnou v zahranièí. 
 

Nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílù 
 

V prùbìhu úèetního období 2016 nedo�lo k nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílù.   
 

Výdaje na výzkum a vývoj 
 

Spoleènost ve sledovaném úèetním období nevynakládala �ádné výdaje v oblasti výzkumu  
a vývoje. 
 

Údaje o investicích do hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 
 

Spoleènost v prùbìhu roku 2016 neuskuteènila �ádné významné investice do hmotného a nehmotného 
dlouhodobého majetku. 
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III. ZPRÁVA O VZTAZÍCH  
 

mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými 
stejnou ovládající osobou (propojenými osobami) 

 

vypracovaná pøedstavenstvem spoleènosti  
 

EPH Financing CZ, a.s. se sídlem Paøí�ská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IÈ: 043 02 575, zapsané v 
obchodním rejstøíku vedeném Mìstským soudem v Praze, oddíl B, vlo�ka 20854. Zpráva je vypracována na 

základì ustanovení §82 odst. 1 zákona o obchodních korporacích  
(zákon è.90/2012 Sb., v platném znìní). 

 

(�Zpráva�) 
__________________________________________________ 

 

I.  

Preambule 
 

 

Zpráva je vypracována dle §82 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (zákon è.90/2012 Sb., v platném 
znìní).  
 

Zpráva byla pøedána k pøezkoumání dozorèí radì spoleènosti v souladu s §83 odst. 1 zákona  
o obchodních korporacích (zákon è.90/2012 Sb., v platném znìní) a s jejím stanoviskem bude seznámena valná 
hromada spoleènosti rozhodující o schválení øádné úèetní závìrky a  
o rozdìlení zisku nebo o úhradì ztráty. 
 

Zpráva je zpracována za úèetní období roku 2016. 
 

 

II.  

Struktura vztahù mezi osobami 

 

OVLÁDANÁ OSOBA 
Ovládanou osobou je EPH Financing CZ, a.s. se sídlem Paøí�ská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1,  
IÈ: 043 02 575, zapsaná v obchodním rejstøíku vedeným Mìstským soudem v Praze, oddíl B, vlo�ka 20854. 
  

PØÍMO OVLÁDAJÍCÍ OSOBY 
 

Energetický a prùmyslový holding, a.s.,  
sídlo:!Pa í�ská!130/26,!Josefov,!110!00!Praha!1,!$eská!republika 

reg.".:!283!56!250 

 

NEPØÍMO OVLÁDAJÍCÍ OSOBY 
 

EP Investment S.! r.l. 
sídlo:!46A,!Avenue!J.F.!Kennedy,!L!� 1855 Luxembourg 

Lucembursko 

reg.!".:!B!184488 

 

MILEES LIMITED 

sídlo:!Akropoleos,!59-61, SAVVIDES CENTRE, 1st floor, Flat/Office 

102, Nicosia, P.C. 2012, Kypr 

reg.!".:!HE246283 
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OSOBY OVLÁDANÉ STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU 
 

Kromì vztahù mezi ovládanou osobou a EP Investment Advisors, s.r.o. popsaných v sekci V. ní�e, nemìla v 
roce 2016 ovládaná osoba �ádné jiné vztahy s ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. 
Struktura vztahù mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými 
stejnou ovládající osobou je znázornìna v Pøíloze è. 1.    

 

III.  

Úloha ovládané osoby, zpùsob a prostøedky ovládaní 

 

Úloha ovládané osoby 
 

· správa vlastního majetku,  
· emise dluhopisù, 
· poskytování zápùjèek, úvìrù nebo jiných forem financování spøíznìným spoleènostem.  

 
Zpùsob a prostøedky ovládání 

 
Ovládající osoba má vìt�inový podíl na hlasovacích právech ve spoleènosti EPH Financing CZ, a.s. a uplatòuje 

ve spoleènosti EPH Financing CZ, a.s. rozhodující vliv.  
 

IV.  

Pøehled jednání dle § 82 odst. 2 písm. d) zákona è. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích 

 

V roce 2016 nebylo s výjimkou poskytnutého úvìru, na popud nebo v zájmu ovládající osoby uèinìno �ádné 
jednání týkající se majetku pøesahujícího 10% vlastního kapitálu ovládané osoby zji�tìného podle poslední 
úèetní závìrky. 
 

V.  

Smlouvy uzavøené mezi spoleèností EPH Financing CZ, a.s. a ostatními 
propojenými osobami 
 

V.1.1. 

V roce 2016 byly v platnosti následující úvìrové smlouvy 

  
Dne 30. záøí 2015 byla podepsána Smlouva o úvìru vèetnì platných dodatkù mezi spoleèností Energetický a 
prùmyslový holding, a.s. jako dlu�níkem a spoleèností EPH Financing CZ, a.s. jako vìøitelem. 
 

Dne 9. prosince 2016 byla podepsána Smlouva o úvìru mezi spoleèností Energetický a prùmyslový holding, 
a.s. jako dlu�níkem a spoleèností EPH Financing CZ, a.s. jako vìøitelem. 
 

V.1.2. 

Ostatní smlouvy platné v roce 2016 

 
Dne 1. øíjna 2016 byly podepsány Smlouvy o výkonu funkce s èleny výboru pro audit a spoleèností EPH 

Financing CZ, a.s.  
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V. Úèetní závìrka k 31.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPH Financing CZ, a.s.  

 

Úèetní závìrka 

k 31. prosinci 2016 

 

v souladu s Mezinárodními standardy úèetního výkaznictví ve znìní pøijatém Evropskou unií
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Výkaz o úplném výsledku 
v tisících K" 

 Bod 

pøílohy 

Za období dvanácti mìsícù 
od 1.1.2016 do 31.12.2016 

 Za období pìti mìsícù 

od 7.8.2015 do 

31.12.2015*) 

     

Výnosy 12 1 267  602 

Slu�by 12 (1 167)  (577) 

Provozní zisk / (ztráta)  100  25 

     

Finanèní výnosy 13 124 926  12 093 

Finanèní náklady 13 (124 926)  (12 093) 

     

Èisté finanèní výnosy/(náklady)  -  - 

     

     

Zisk/(ztráta) pøed zdanìním daní z pøíjmù  100  25 

     

Náklady na daò z pøíjmù 11 (19)  (5) 

Zisk/(ztráta) za období  81  20 

     

Úplný hospodáøský výsledek celkem za úèetní 
období 

 

81  20 

     

Úplný hospodáøský výsledek celkem pøipadající:     

Vlastníkùm ovládající spoleènosti     

Zisk/-ztráta za úèetní období z pokraèujících èinností  81  20 

Nekontrolním podílùm     

Zisk/-ztráta za úèetní období z pokraèujících èinností  -  - 

Úplný hospodáøský výsledek celkem za úèetní 
období 

 

81  20 

     

Základní a zøedìný zisk na akcii z pokraèujících 
èinností v Kè 

 

8 100  2 000 

Základní a zøedìný zisk na akcii celkem  8 100  2 000 

     

*) vzhledem k neexistenci srovnatelného období je vykázáno jako srovnatelné období 7.8.2015 a� 31.12.2015.  

Pøíloha k úèetní závìrce na stranách 5 a� 21 tvoøí nedílnou souèást této úèetní závìrky. 
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Výkaz o finanèní pozici      

v tisících K"     

 Bod pøílohy K 31.12.2016 K 31.12.2015 

Aktiva    

Finanèní nástroje a jiná finanèní aktiva 6 3 567 580 1 310 671 

z toho v#"i mate ské!spole"nosti  3 567 580 1 310 671 

Dlouhodobá aktiva celkem  3 567 580 1 310 671 

    

Pohledávky z obchodních vztahù a jiná aktiva 7 8 482 5 518 

z toho v#"i mate ské!spole"nosti  8 482 5 518 

Finanèní nástroje a jiná finanèní aktiva 6 32 725 13 965 

z toho v#"i!mate ské!spole"nosti  32 725 13 965 

Èasové rozli�ení 7 - 101 

Daòové pohledávky 7 7 - 

Peníze a penì�ní ekvivalenty 5 3 054 1 690 

Krátkodobá aktiva celkem  44 268 21 274 

Aktiva celkem  3 611 848 1 331 945 

    

Vlastní kapitál    

Základní kapitál 8 2 000 2 000 

Nerozdìlený zisk a úplný hospodáøský výsledek 
za období 

8 101 20 

Vlastní kapitál celkem  2 101 2 020 

    

Závazky    

    

Finanèní nástroje a finanèní závazky 9 3 567 580 1 310 671 

Dlouhodobé závazky celkem  3 567 580 1 310 671 

    

Závazky z obchodních vztahù a jiné závazky 10 9 423 5 183 

z toho v#"i!mate ské!spole"nosti  - - 

Finanèní nástroje a finanèní závazky 9 32 725 13 965 

Výnosy pøí�tích období 10 - 101 

Daòové závazky 11 19 5 

Krátkodobé závazky celkem  42 167 19 254 

Závazky celkem  3 609 747 1 329 925 

Vlastní kapitál a závazky celkem  3 611 848  1 331 945 

 

Pøíloha k úèetní závìrce na stranách 5 a� 21 tvoøí nedílnou souèást této úèetní závìrky. 
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Výkaz zmìn vlastního kapitálu 
v tisících K"       

 
 

Základní 
kapitál 

Nerozdìlený zisk 
minulých let 

Úplný výsledek 
za období 

Vlastní kapitál 
celkem 

     

Stav k 7. srpnu 2015 2 000 - - 2 000 

Úplný!hospodá ský!výsledek!celkem!za! 
ú"etní!období:  

  

 

Zisk nebo (ztráta) - - 20 20 

Stav k 31. prosinci 2015  2 000 - 20 2 020 

Úplný!hospodá ský!výsledek!celkem!za!
ú"etní!období:  

  

 

Rozdìlení výsledku hospodaøení - 20 -20 - 

Zisk nebo (ztráta) - - 81 81 

 

Stav k 31. prosinci 2016 2 000 20 

 

81 2 101 

 

Vlastní kapitál ve vý�i 2 101 tis. Kè pøipadá vlastníkùm ovládající spoleènosti.   

Pøíloha k úèetní závìrce na stranách 5 a� 21 tvoøí nedílnou souèást této úèetní závìrky. 
 

 

 

Výkaz o penì�ních tocích     
v tisících K"   

 

 

Bod pøílohy Za období 
dvanácti mìsícù 

od 1.1.2016 do 

31.12.2016 

Za období pìti 
mìsícù od 

7.8.2015 do 

31.12.2015*) 

PROVOZNÍ ÈINNOST    

Zisk/(ztráta) za úèetní období po zdanìní 8 81 20 

 Daò z pøíjmù za bì�nou èinnost 11 19 5 

Provozní zisk/(ztráta) pøed zmìnami pracovního kapitálu  100 25 

 Pøíjmy z emise dluhopisù, bez transakèních poplatkù 9 2 281 062 1 333 359 

 Úvìr poskytnutý mateøské spoleènosti 6 (2 281 062)  (1 333 359) 

 Vyplacené úroky 9 (107 100) - 

 Pøijaté úroky 6 107 100 - 

 Zaplacená daò z pøíjmù za bì�nou èinnost  (5) - 

 Zmìna stavu pohledávek z obchodních vztahù a jiných aktiv  7 3 990 (5 619)  

 Zmìna stavu závazkù z obchodních vztahù a jiných závazkù 10 (2 721) 5 284  

 Peníze generované z (pou�ité v) provozní èinnosti  1 283 (330) 

 Penì�ní tok generovaný z (pou�itý v) provozní èinnosti  1 364 (310) 

     

$isté!zvý�ení!(sní�ení)!pen%�ních!prost edk#!a!pen%�ních!
ekvivalent#  5 1 364 (310) 

Stav penì�ních prostøedkù a penì�ních ekvivalentù na 
poèátku úèetního období   1 690 2 000 

Stav penì�ních prostøedkù a penì�ních ekvivalentù na 
konci úèetního období   3 054 1 690 

 

*) vzhledem k neexistenci srovnatelného období je vykázáno jako srovnatelné období 7.8.2015 a� 31.12.2015.
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Pøíloha k úèetní závìrce 
 

1. V�eobecné informace 

 

EPH Financing CZ, a.s. (�Spoleènost� nebo �Emitent�) vznikla 7. srpna 2015 zapsáním do obchodního 
rejstøíku pod spisovou znaèkou B 20854 vedenou Mìstským soudem v Praze, IÈO spoleènosti je 043 02 575. 

Hlavní èinností Spoleènosti je správa vlastního majetku. 
 

Hospodáøský rok je shodný s kalendáøním rokem. Úèetní závìrka byla sestavena za období  
od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 (�2016�).  Úèetní závìrka za minulé úèetní období byla sestavena za 
hospodáøský rok od 7. srpna 2015 (vznik spoleènosti) do 31. prosince 2015 (�2015�). 
 

Výroèní a pololetní zprávy jsou zveøejnìny v elektronické podobì na webové stránce Spoleènosti 
www.epholding.cz, sekce Investoøi, èást EPH Financing CZ.  
 

Sídlo!Spole"nosti 

Paøí�ská 130/26,  

Josefov, 110 00 Praha 1,  

Èeská republika 

 

Jediným!akcioná em!Spole"nosti!k 31. prosinci 2016 je: 

 

  Podíl na základním kapitálu  Hlasovací práva 

  v tis. Kè  %  % 

Energetický a prùmyslový holding, a.s. 
 

2 000  100  100 

Celkem  2 000  100  100 

 

Akcioná i!Energetického!a!pr#myslového!holdingu,!a.s.!k 31. prosinci 2016 jsou: 

 

  Podíl na základním kapitálu  Hlasovací práva 

  %  % 

EP Investment S.! r.l. 
 

37,17  37,17 

BIQUESS LIMITED 
 

25,66  25,66 

MILEES LIMITED 
 

37,17  37,17 

Celkem  100  100 

 

Jediný akcionáø, spoleènost Energetický a prùmyslový holding, a.s. (dále �EPH�), je akciová spoleènost se 
sídlem Paøí�ská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Èeská republika. Hlavní èinnosti EPH pøedstavují 
investice do obchodních spoleèností v energetice a dùlní tì�bì.  

Koneèným vlastníkem EP Investment S.á.r.l. je pan Daniel Køetínský, pøedseda pøedstavenstva Energetický 
a prùmyslový holding, a.s. a pøedseda pøedstavenstva Emitenta. Spoleènost Milees Limited je ovládána 
panem Patrikem Tkáèem. EP Investment S.á.r.l. a Milees Limited uzavøely akcionáøskou smlouvu, na 
základì které vykonávají spoleènou kontrolu nad EPH. Vztah ovládání EPH a nepøímo té� Emitenta 
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uvedenými pány Danielem Køetínským a Patrikem Tkáèem je zalo�en výhradnì na základì nepøímého 
vlastnictví majoritního podílu akcií EPH a Emitenta a pøíslu�ných hlasovacích práv a na základì uvedené 
akcionáøské smlouvy. 

Kontrola Emitenta osobami nepøímo ovládajícími je zalo�ená na podílu na hlasovacích právech, který 
odpovídá podílu na základním kapitálu spoleènosti. Osoby nepøímo ovládající vykonávají dohled nad 
øízením spoleènosti prostøednictvím své úèasti na valné hromadì mateøské spoleènosti Energetický a 
prùmyslový holding, a.s. Opatøení na zabezpeèení, aby kontrola nebyla zneu�ívána, vyplývají ze v�eobecnì 
závazných právních pøedpisù. Osobité opatøení nad rámec v�eobecnì závazných pøedpisù Spoleènost 
nepøijala. 

Dne 8. èervence 2016 byla zapsána zmìna sídla jediného akcionáøe. Pùvodní sídlo na adrese Pøíkop 843/4, 
602 00 Brno, Èeská republika se zmìnilo na adresu Paøí�ská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Èeská 
republika.   

Spoleènost je pøímo vlastnìna a ovládaná spoleèností EPH, jako�to souèást skupiny EPH (mateøská 
spoleènost Energetický a prùmyslový holding, a.s. je konsolidující úèetní jednotkou, která sestavuje 
konsolidovanou úèetní závìrku dle IFRS v èeském jazyce a která bude zveøejnìna v obchodním rejstøíku). 
Za dluhy z dluhopisù Spoleènosti se ve formì finanèní záruky podle èeského práva zaruèila spoleènost 
EPH.   

EPH Financing CZ, a.s. je finanènì závislá na mateøské spoleènosti EPH, jeliko� ve�keré výnosy jsou 
spojeny s mateøskou spoleèností.  

Emitent je spoleèností bez podnikatelské historie. Emitent existuje výluènì s cílem realizace emise 
dluhopisù a hlavním pøedmìtem jeho èinnosti je poskytování úvìrù/zápùjèek spoleènostem ve Skupinì 
EPH. Jediným zdrojem pøíjmù Emitenta budou splátky úvìrù/zápùjèek od spoleèností ze Skupiny EPH. 
Emitent pou�ívá pøíjmy z dluhopisù na poskytnutí financování spoleènostem ze Skupiny EPH. Finanèní a 
ekonomická situace Emitenta, jeho podnikatelská èinnost, postavení na trhu a schopnost plnit dluhy z 
dluhopisù závisí na schopnosti jeho dlu�níkù øádnì a vèas plnit svoje dluhy vùèi Emitentovi. Pokud nebude 
jakýkoliv dlu�ník schopen øádnì a vèas splnit své splatné dluhy vùèi Emitentovi, mù�e to mít negativní vliv 
na finanèní a ekonomickou situaci Emitenta, jeho podnikatelskou èinnost a schopnost Emitenta plnit dluhy 
z Dluhopisù. 

Spoleènosti nejsou známé �ádné dùvody, �e by bylo této závislosti na skupinì EPH zneu�íváno.    

Základní èíselné údaje o hospodaøení Spoleènosti k 31. prosinci 2016 

Výsledek hospodaøení pøed zdanìním za úèetní období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 èiní 100 tis. 

Kè (25 tis. Kè v období od 7. srpna 2015 do 31. prosince 2015). Výsledek koresponduje s oèekáváním a 
odmìnou pøidìlenou Spoleènosti za emisi dluhopisù.  

Celková aktiva Spoleènosti ve vý�i 3 611 848 tis. Kè (1 331 945 tis. Kè k 31. prosinci 2015) odrá�ejí 
finanèní pozici z pohledu poskytování financování spoleènostem ve skupinì.   

Významná soudní øízení 
Spoleènost není úèastníkem �ádného soudního sporu ani arbitrá�ního øízení. 
 

Významné smlouvy 

Spoleènost neuzavøela �ádnou smlouvu mimo své bì�né podnikání, z které by kterémukoliv èlenovi 
skupiny EPH plynul jakýkoli závazek nebo nárok, které jsou pro skupinu EPH významné.    
 

Majetkové úèasti, které zakládají rozhodující vliv Spoleènosti 
 

Spoleènost nemá �ádné majetkové úèasti. 

Údaje o oèekávané hospodáøské situaci v pøí�tím pololetí 
 

Spoleènost hodlá pokraèovat ve své primární èinnosti a naplnit pøedpokládaný cíl objemu druhé emise 
dluhopisù. 
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Organiza"ní!struktura: 

Spoleènost je souèástí konsolidaèního celku EPH. 

  

Slo�ení!p edstavenstva!k 31. prosinci 2016:  

· JUDr. Daniel Køetínský (pøedseda pøedstavenstva) 

· Mgr. Marek Spurný (èlen pøedstavenstva) 

· Mgr. Pavel Horský (èlen pøedstavenstva) 

 

Slo�ení!dozor"í!rady k 31. prosinci 2016:  

· Ing. Jan �pringl (pøedseda dozorèí rady) 

· Mgr. Petr Sekanina (èlen dozorèí rady) 

· Ondøej Novák (èlen dozorèí rady) 

 

2. Východiska pro sestavení individuální úèetní závìrky 

(a) Prohlá�ení o shodì 

Tato úèetní závìrka je sestavena v souladu s Mezinárodními úèetními standardy (IAS) a Mezinárodními 
standardy finanèního výkaznictví (IFRS), které vydává Rada pro mezinárodní úèetní standardy (IASB) a 
které byly pøijaty Evropskou unií.   

Pøedstavenstvo úèetní závìrku schválilo dne 27. dubna 2017. 

Tato úèetní závìrka je nekonsolidovaná. 

(b) Zpùsob oceòování 

Úèetní závìrka je sestavena za pøedpokladu nepøetr�itého trvání úèetní jednotky (�going concern�) 
s pou�itím metody historických cen. 

(c) Funkèní mìna 

Funkèní mìnou Spoleènosti je èeská koruna (�Kè�).   

(d) Pou�ívání odhadù a pøedpokladù 

Sestavení úèetní závìrky v souladu s Mezinárodními standardy úèetního výkaznictví vy�aduje pou�ívání 
urèitých kritických úèetních odhadù, které ovlivòují vykazované polo�ky aktiv, pasiv, výnosù a nákladù. 
Vy�aduje také, aby vedení úèetní jednotky pøi aplikaci úèetních postupù uplatnilo pøedpoklady zalo�ené na 
vlastním úsudku. Výsledné úèetní odhady � právì proto, �e jde o odhady � se zøídkakdy rovnají pøíslu�ným 
skuteèným hodnotám. 

i. Nejistoty v pøedpokladech a odhadech 

Informace o nejistotì v pøedpokladech a odhadech, u nich� je významné riziko, �e povedou k významné 
úpravì v následujících úèetních obdobích, jsou uvedeny v následujících bodech pøílohy: 

· Bod 9 � Finanèní nástroje a finanèní závazky. 

Stanovení!reálné!hodnoty 

Øada úèetních postupù a zveøejòovaných informací vy�aduje, aby byla stanovena reálná hodnota finanèních 
i nefinanèních aktiv a závazkù. 

Spoleènost má zavedený systém kontroly stanovení reálných hodnot. V jeho rámci byl zøízen i oceòovací 
tým, jen� je obecnì odpovìdný za kontrolu pøi stanovení v�ech významných reálných hodnot. 

Tento tým pravidelnì kontroluje významné na trhu nezjistitelné vstupní údaje a úpravy ocenìní. Pokud jsou 
informace tøetích stran, jako jsou kotace obchodníkù s cennými papíry nebo oceòovací slu�by, pou�ity ke 
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stanovení reálné hodnoty, pak oceòovací tým posoudí podklady obdr�ené od tìchto tøetích stran s cílem 
rozhodnout, zda takové ocenìní splòuje po�adavky IFRS vèetnì zaøazení do pøíslu�né úrovnì v rámci 
hierarchie stanovení reálné hodnoty. 

Pøi stanovení reálné hodnoty aktiva nebo závazku vyu�ívá Spoleènost v co nej�ir�ím rozsahu údaje 
zjistitelné na trhu. Reálné hodnoty se èlení do rùzných úrovní v hierarchii reálných hodnot na základì 
vstupních údajù pou�itých pøi oceòování, a to následovnì: 

Úroveò 1: kótované ceny (neupravené) na aktivních trzích identických aktiv nebo závazkù. 

Úroveò 2: vstupní údaje nezahrnující kótované ceny z úrovnì 1, které lze pro dané aktivum nebo závazek 
zjistit, a to buï pøímo (tj. jako ceny) nebo nepøímo (tj. odvozením od cen). 

Úroveò 3: vstupní údaje pro dané aktivum nebo závazek, které na trhu nelze zjistit (nezjistitelné vstupní 
údaje). 

Pokud lze vstupní údaje pou�ité k ocenìní reálnou hodnotou aktiva nebo závazku zaøadit do rùzných úrovní 
hierarchie reálné hodnoty, pak ocenìní reálnou hodnotou je jako celek zaøazeno do té�e úrovnì hierarchie 
reálné hodnoty jako vstupní údaj nejni��í úrovnì, který je významný ve vztahu k celému oceòování. 

Spoleènost vykazuje pøesuny mezi úrovnìmi hierarchie reálné hodnoty v�dy ke konci vykazovaného 
období, bìhem nìho� nastala zmìna. 

(e) Vykazování podle segmentù 

Ve�keré výnosy byly realizovány na území Èeské republiky a Spoleènost nedìlí svou èinnost do rùzných 
provozních segmentù. Vìt�ina výnosù je finanèního charakteru a jsou blí�e popsány v bodì 12 a 13 této 

pøílohy.  

(f) Nedávno vydané úèetní standardy     

Standardy pøijaté EU, které dosud nenabyly úèinnosti 

 

IFRS 9 Finanèní nástroje (Úèinný pro roèní úèetní období zaèínající  
1. ledna 2018 nebo pozdìji; pou�ije se retrospektivnì s nìkterými výjimkami. Úprava minulých 
období není vy�adována a je povolena, pouze pokud jsou k dispozici informace bez pou�ití zpìtného 
pohledu.) 

Tento standard nahrazuje IAS 39 Finanèní nástroje: úètování a oceòování s tím, �e nadále platí výjimka dle 
IAS 39 pro zaji�tìní reálné hodnoty úrokové anga�ovanosti úèetní jednotky v portfoliu finanèních aktiv 
nebo finanèních závazkù a �e si úèetní jednotky mohou zvolit, zda budou o v�ech zaji�tìních úètovat podle 
po�adavkù IFRS 9 nebo nadále podle stávajících po�adavkù obsa�ených v IAS 39.  

Aèkoliv se pøípustné oceòovací základny u finanèních aktiv � zùstatková hodnota, reálná hodnota vykázaná 
do ostatního úplného výsledku a reálná hodnota vykázaná do zisku nebo ztráty � podobají IAS 39, znaènì 
se li�í kritéria klasifikace do pøíslu�né kategorie ocenìní.  

Finanèní aktivum se ocení zùstatkovou hodnotou, pokud jsou splnìny následující dvì podmínky: 

· aktivum je dr�eno v rámci obchodního modelu, jeho� cílem je dr�et aktiva za úèelem inkasování 
smluvních penì�ních tokù, a 

· jeho smluvní podmínky dávají v konkrétních datech vzniknout penì�ním tokùm, které jsou 
výhradnì platbami jistiny a úroku z nesplacené jistiny. 

Model sní�ení hodnoty v IFRS 9 nahrazuje model �vzniklé ztráty� v IAS 39 modelem �oèekávané úvìrové 
ztráty�, co� znamená, �e ji� nebude nutné, aby ztrátová událost nastala pøedtím, ne� se zaúètuje opravná 
polo�ka na sní�ení hodnoty. 

Je vy�adováno zveøejnìní rozsáhlých dodateèných informací o èinnostech úèetní jednotky v oblasti øízení 
rizik a zaji�tìní. 

Spoleènost v souèasnosti posuzuje tento dopad na svou finanèní pozici a výkonnost. 
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IAS 7 Výkaz o penì�ních tocích (Úèinný pro roèní úèetní období zaèínající 1. ledna 2017 nebo pozdìji 
(dosud nepøijat EU)) 

Zmìny vy�adují nové po�adavky na zveøejnìní, které pomáhají u�ivatelùm vyhodnotit zmìny závazkù 
vyplývajících z finanèních èinností, vèetnì zmìn z penì�ních tokù a bezhotovostních zmìn (jako je vliv 
kurzových ziskù nebo ztrát, zmìny v reálné hodnotì). 

Spoleènost oèekává, �e dal�í vydané standardy, které dosud nenabyly úèinnosti pro úèely zveøejnìní v této 
úèetní závìrce, nebudou mít �ádný dopad na úèetní závìrku Spoleènosti k datu jejich úèinnosti.  

 

3. Významné úèetní postupy 

(a) Peníze a penì�ní ekvivalenty 

Peníze a penì�ní ekvivalenty zahrnují penì�ní hotovost, peníze v bankách a krátkodobé vysoce likvidní 
investice s pùvodní splatností nepøesahující tøi mìsíce. 

(b) Nederivátová finanèní aktiva 

Spoleènost má následující finanèní nástroje, které nejsou deriváty: úvìry a pohledávky.  

i. Klasifikace 

Úv%ry!a!pohledávky jsou nederivátová finanèní aktiva s pevnými èi pøedem urèitelnými platbami. Tato 
aktiva nejsou kótována na aktivním trhu a nejsou klasifikována jako realizovatelná nebo dr�ená do 
splatnosti, ani jako aktiva v reálné hodnotì vykázaná do zisku nebo ztráty. Kategorie úvìrù a pohledávek 
je pøevá�nì tvoøena úvìry neúvìrovým institucím, pohledávkami z obchodních vztahù a ostatními 
pohledávkami. 

ii. Vykazování 

Úv%ry!a!pohledávky se vykazují k datu jejich vzniku. 

iii. Oceòování 

K datu vzniku jsou úvìry a pohledávky vykazovány v reálné hodnotì, vèetnì pøímo pøiøaditelných 
transakèních nákladù.  

Úvìry a pohledávky se následnì oceòují amortizovanou poøizovací cenou s odeètením v�ech ztrát ze sní�ení 
hodnoty.  

Pøi oceòování amortizovanou poøizovací cenou se ve�keré rozdíly mezi poøizovací cenou a hodnotou pøi 
splacení vykazují ve výkazu o úplném hospodáøském výsledku po dobu trvání pøíslu�ného aktiva èi pasiva, 
a to za pou�ití efektivní úrokové sazby.  

iv. Odúètování 

Finanèní aktivum se odúètuje poté, co vypr�í smluvní právo na penì�ní toky z daného aktiva nebo poté, co 
je právo na pøíjem smluvních penì�ních tokù pøevedeno v rámci transakce, kde dojde k pøenesení v zásadì 
v�ech rizik a u�itkù spojených s vlastnictvím daného aktiva. Jakýkoliv podíl na pøevádìných finanèních 
aktivech, který Skupina získá nebo si ponechá, se vyká�e jako samostatné aktivum èi pasivum. 

(c) Sní�ení hodnoty             

Finanèní aktiva (vèetnì pohledávek z obchodních vztahù a ostatních pohledávek) 

Ke ka�dému rozvahovému dni se provádí hodnocení finanèních aktiv, která nejsou oceòována v reálné 
hodnotì vykázané do zisku nebo ztráty, s cílem zjistit, zda existují objektivní známky sní�ení jejich 
hodnoty. Ke sní�ení hodnoty finanèního aktiva dochází tehdy, kdy� objektivní náznaky svìdèí o tom, �e po 
poèáteèním zachycení aktiva nastala událost s negativním dopadem na odhadované budoucí penì�ní toky 
daného aktiva, který lze spolehlivì odhadnout.  

Krátkodobé pohledávky se nediskontují. Pøi stanovení zpìtnì získatelné èástky u úvìru a pohledávek se 
také bere v úvahu úvìruschopnost a hospodáøská výkonnost dlu�níka a hodnota v�ech zástavních práv a 
záruk od tøetích stran. 
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(d) Finanèní závazky 

Spoleènost má následující finanèní závazky: emise dluhových cenných papírù, závazky z obchodních 
vztahù a ostatní závazky. Tyto finanèní závazky se pøi prvotním zachycení vykazují ke dni vypoøádání v 
reálné hodnotì zvý�ené o ve�keré pøíslu�né pøímo související transakèní náklady. Následnì se pak finanèní 
závazky oceòují amortizovanou poøizovací cenou za pou�ití efektivní úrokové sazby.  

Finanèní závazek se odúètuje po splnìní, zru�ení nebo vypr�ení smluvních povinností. 

(e) Výnosy 

Výnosy z poskytnutých slu�eb 

Tyto výnosy se vykazují za následujících podmínek: existují pøesvìdèivé dùkazy (obvykle ve formì 
uzavøené smlouvy), �e významná rizika a u�itky byly pøeneseny na kupujícího; je pravdìpodobné, �e 
Spoleènost získá protiplnìní a èástka výnosu se dá spolehlivì urèit.  

(f) Finanèní výnosy a náklady 

i. Finanèní výnosy 

Finanèní výnosy zahrnují výnosové úroky z investovaných prostøedkù. Výnosové úroky se ve výkazu 
úplného hospodáøského výsledku èasovì rozli�ují, pøièem� se uplatòuje metoda efektivního úroku. 

ii. Finanèní náklady 

Finanèní náklady zahrnují nákladové úroky z emitovaných dluhopisù. 

(g) Daò z pøíjmù 

Daò z pøíjmù zahrnuje splatnou daò. Daò z pøíjmù se vykazuje ve výkazu úplného hospodáøského výsledku. 

Splatná daò zahrnuje odhad danì (daòový závazek èi daòová pohledávka) vypoètený ze zdanitelného pøíjmu 
èi ztráty za bì�né období za pou�ití daòových sazeb platných k rozvahovému dni, jako� i ve�keré úpravy 
splatné danì týkající se minulých let. 

Daòová pohledávka z odlo�ené danì se vykazuje pouze tehdy, pokud je pravdìpodobné, �e budou 
k dispozici budoucí zdanitelné zisky, oproti nim� lze dosud neuplatnìné odpoèitatelné pøechodné rozdíly 
uplatnit. Spoleènost z vý�e uvedeného dùvodu neúètovala o odlo�ené daòové pohledávce.  

 

4. Stanovení reálné hodnoty 

Úèetní postupy a zveøejòované informace Spoleènosti vy�adují stanovení reálné hodnoty finanèních i 
nefinanèních aktiv a pasiv. Reálné hodnoty byly stanoveny pro úèely oceòování anebo zveøejòování 
s pou�itím ní�e uvedených metod. Dal�í informace o pøedpokladech uplatòovaných pøi stanovení reálné 
hodnoty se tam, kde je to vhodné, uvádìjí v bodech pøílohy, které se konkrétnì týkají daného aktiva èi 
pasiva. 

(a) Nederivátová finanèní aktiva a závazky 

Reálná hodnota stanovovaná pro úèely zveøejnìní se vypoète na základì souèasné hodnoty budoucích 
penì�ních tokù z jistin a úrokù, diskontovaných tr�ní úrokovou sazbou k rozvahovému dni.  

 

5. Peníze a penì�ní ekvivalenty 
 v tisících K" K 31. prosinci 2016 K 31. prosinci 2015 

    

 Bì�né úèty u bank 3 054 1 690 

 Celkem 3 054 1 690 
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6. Finanèní nástroje  
Finanèní nástroje a jiná finanèní aktiva 

 

 v tisících!K" K 31. prosinci 2016  K 31. prosinci 2015   

 Finanèní aktiva    

 Úvìry jiným subjektùm ne� úvìrovým institucím 3 600 305  1 324 636 

 z!toho!úv%ry!dlu�ené!mate skou!spole"ností 3 600 305  1 324 636 

 Celkem 3 600 305  1 324 636 

     

 Dlouhodobé 3 567 580  1 310 671 

 Krátkodobé 32 725  13 965 

 Celkem 3 600 305  1 324 636 

 

Dlouhodobé finanèní nástroje pøedstavují jistinu úvìru, její� splatnost se odvíjí od splatnosti jistiny 
dluhopisù, tj. do 30.9.2018, resp. do 9.6.2020, viz také bod 9. Krátkodobé finanèní nástroje pøedstavují 
nabìhlé úroky k poskytnutému úvìru splatné do 30.3.2017, resp. do 9.6.2017.  

Vá�ený prùmìr efektivní úrokové sazby u úvìrù jiným subjektùm ne� úvìrovým institucím k 31. prosinci 

2016 èinil 4,56% (4,72% k 31. prosinci 2015).   

Mateøské spoleènosti nebyl pøidìlen rating. 

Podrobné informace o úvìru mateøské spoleènosti EPH jsou uvedeny v tabulce ní�e: 

 

  

 K 31. prosinci 2016 

v tisících!K" 

Jistina Nabìhlý 
úrok 

Neamortizo-

vaný poplatek 

Splatnost Úroková 
sazba (%) 

Efektivní 
úroková 

sazba (%) 

 Úvìr EPH (1) 3 000 000 31 500 -31 195 27/09/2018 4,20 4,75 

 Úvìr EPH (2) 600 000 1 225 -2 261 9/06/2020 3,50 3,59 

 Celkem 3 600 000 32 725 -32 420 - - - 

 

 

Informace o reálné hodnotì 

Následující tabulka uvádí reálnou hodnotu úroèených nástrojù vykazovaných v amortizované poøizovací 
cenì: 

 v tisících!K" K 31. prosinci 2016 K 31. prosinci 2015 

  Úèetní hodnota Reálná hodnota Úèetní hodnota Reálná hodnota 

 Úvìr EPH (1) 3 001 341 3 058 347  1 324 636 1 330 666 

  Úvìr EPH (2) 598 964  601 260 - - 

 Celkem 3 600 305 3 659 607 1 324 636 1 330 666 

 

Ve�keré úroèené finanèní nástroje vedené v amortizované poøizovací cenì jsou zaøazeny do úrovnì 2 
hierarchie reálné hodnoty (více podrobností o oceòovacích metodách viz bod 2 (d) i. � Nejistoty 

v pøedpokladech a odhadech). 

 

 K 31. prosinci 2015 

v!tisících!K" 

Jistina Nabìhlý 
úrok 

Neamortizo-

vaný poplatek 

Splatnost Úroková 
sazba (%) 

Efektivní 
úroková 

sazba (%) 

 Úvìr EPH (1) 1 330 000 13 965 -19 329 27/09/2018 4,20 4,72 

 Celkem 1 330 000 13 965 -19 329 - - - 
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7. Pohledávky z obchodních vztahù a jiná aktiva 

 v!tisících!K" K 31. prosinci 2016  K 31. prosinci 2015 

     

 Pohledávky z obchodních vztahù 1 488   4 841 

 Dohadné úèty aktivní 6 994  677 

 Náklady pøí�tích období -  101 

 Daòové pohledávky 7  - 

 Celkem 8 489  5 619 

     

 Krátkodobé 8 489  5 619 

 Celkem 8 489  5 619 

 

K 31. prosinci 2016 byly ve lhùtì splatnosti v�echny pohledávky z obchodních vztahù a jiná aktiva. 

O úvìrových rizicích a o rizicích ztrát ze sní�ení hodnoty ve vztahu k pohledávkám z obchodních vztahù a 
jiným pohledávkám pojednává bod 14 � Postupy øízení rizik a zveøejòování informací. 

 

8. Základní kapitál 
Schválený, emitovaný a plnì splacený základní kapitál byl k 31. prosinci 2016 tvoøen 10 kmenovými 
akciemi o jmenovité hodnotì 200 000 Kè za akcii. 

Kmenové akcie pøedstavují podíl ve vý�i 100 % na základním kapitálu spoleènosti EPH Financing CZ, a.s. 
S kmenovými akciemi nejsou spojena �ádná zvlá�tní práva a povinnosti.  

Práva a povinnosti spojené s kmenovými akciemi na jméno jsou definovány v zákonì o obchodních 
korporacích (zákon è.90/2012 Sb., v platném znìní) a ve stanovách Spoleènosti v èlánku 6. 

Akcionáøi mají právo obdr�et dividendy a na valné hromadì Spoleènosti mají k dispozici 1 hlas na akcii o 

jmenovité hodnotì 200 000 Kè.  

 

K 31. prosinci 2016 Poèet akcií  Vlastnický podíl  Hlasovací práva 

   %  % 

      

Energetický a prùmyslový holding, a.s. 10  100  100 

Celkem 10  100  100 

 

Odsouhlasení poètu vydaných akcií na zaèátku a na konci období. 

   

  Poèet vydaných akcií 
 Vydané akcie k 31. prosinci 2015 10 

 Novì emitované akcie - 

 Vydané akcie k 31. prosinci 2016 10 

 

Základní zisk na akcii 

Základní zisk na akcii v Kè na 200 000 Kè nominální hodnoty je 8 100 (2 000 k 31. prosinci 2015). 

Výpoèet základního zisku na akcii k 31. prosinci 2016 vycházel ze zisku nále�ejícího kmenovým 
akcionáøùm ve vý�i 81 tis. Kè (20 tis. Kè k 31. prosinci 2015), a z vá�eného prùmìrného poètu 10 vydaných 
kmenových akcií. 

Zøedìný zisk na akcii 

Vzhledem k tomu, �e Spoleènost nevydala �ádné konvertibilní dluhopisy ani jiné finanèní nástroje s 
potenciálním øedícím úèinkem na kmenové akcie, je zøedìný zisk na akcii stejný jako základní zisk na akcii. 
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9. Finanèní nástroje a finanèní závazky  
 v!tisících!K"! K 31. prosinci 2016  K 31. prosinci 2015 

    

 Vydané dluhopisy v amortizované poøizovací cenì 3 600 305  1 324 636 

 Celkem  3 600 305  1 324 636 

     

 Dlouhodobé 3 567 580  1 310 671 

 Krátkodobé! 32 725  13 965 

 Celkem 3 600 305  1 324 636 

 

Vá�ený prùmìr úrokové sazby u úvìru jiným subjektùm ne� úvìrovým institucím k 31. prosinci 2016 èinil 
4,56% (4,72% k 31. prosinci 2015). 

 

Vydané dluhopisy v amortizované poøizovací cenì 

Podrobné informace o vydaných dluhopisech jsou uvedeny v tabulce ní�e: 

 

K 31. prosinci 2016 

 v tisících!K" Jistina Nabìhlý 
úrok 

Neamortizo-

vaný poplatek 

Splatnost Úroková 
sazba 

(%) 

Efektivní 
úroková 

sazba (%) 

 Dluhopisy EPH Financing CZ (1) 3 000 000 31 500 -31 195 30/09/2018 4,20 4,75 

 Dluhopisy EPH Financing CZ (2) 600 000 1 225 -2 261 9/06/2020 3,50 3,59 

 Celkem 3 600 000 32 725 -32 420 - - - 

 

K 31. prosinci 2015 

 v tisících!K" Jistina Nabìhlý 
úrok 

Neamortizo-

vaný poplatek 

Splatnost Úroková 
sazba (%) 

Efektivní 
úroková 

sazba (%) 

 Dluhopisy EPH Financing CZ (1) 1 330 000 13 965 -19 329 30/09/2018 4,20 4.72 

 Celkem 1 330 000 13 965 -19 329 - - - 

 

 Dluhopisy 2018 

Dluhopisy byly vydány 30. záøí 2015 v pøedpokládané celkové jmenovité hodnotì emise 2 000 milionù Kè 

a s mo�ností navý�ení o 50 % pøedpokládané celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisù, tj. na 3 000 

milionù Kè.  

Jsou kótovány na pra�ské burze cenných papírù a splatné v roce 2018 (dále také �Dluhopisy 2018�). 
Dluhopisy 2018 jsou úroèeny sazbou 4,2% p.a., pøièem� úrok je splatný dvakrát roènì zpìtnì k 30. bøeznu 
a k 30. záøí ka�dého roku. Celková nominální èástka upsaných dluhopisù k 31. prosinci 2016 èinila 
3 000 000 tis. Kè (1 330 000 tis. Kè k 31. prosinci 2015).  

Za dluhy Emitenta z Dluhopisù 2018 se ve formì finanèní záruky podle èeského práva zaruèila spoleènost 
Energetický a prùmyslový holding, a.s. 

Spoleènost mù�e Dluhopisy 2018 kdykoliv za jakoukoliv cenu odkoupit na trhu nebo jinak. Pokud nedojde 

k pøedèasnému splacení (mo�nost, o ní� Spoleènost v souèasné chvíli neuva�uje), Spoleènost splatí jistinu 
Dluhopisù 2018 jednorázovì dne 30. záøí 2018.  

Dluhopisy 2018 jsou vykazovány po odeètení nákladù spojených s emisí ve vý�i 41 748 tis. Kè (20 815 tis. 

Kè k 31. prosinci 2015). Tyto náklady jsou bìhem doby existence Dluhopisù 2018 postupnì zachycovány 

ve výkazu ziskù a ztrát na základì efektivní úrokové sazby ve vý�i 4,75% (4,72% k 31. prosinci 2015). 
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 Dluhopisy 2020 

Dluhopisy byly vydány 9. prosince 2016 v pøedpokládané celkové jmenovité hodnotì emise 2 000 milionù 
Kè a s mo�ností navý�ení o 50 % pøedpokládané celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisù, tj. na 3 000 

milionù Kè.  

Jsou kótovány na pra�ské burze cenných papírù a splatné v roce 2020 (dále také �Dluhopisy 2020�). 
Dluhopisy 2020 jsou úroèeny sazbou 3,5% p.a., pøièem� úrok je splatný dvakrát roènì zpìtnì k 9. èervnu a 

k 9. prosinci ka�dého roku. Celková nominální èástka upsaných dluhopisù k 31. prosinci 2016 èinila 
600 000 tis. Kè (0 tis. Kè k 31. prosinci 2015).  

Za dluhy Emitenta z Dluhopisù 2020 se ve formì finanèní záruky podle èeského práva zaruèila spoleènost 
Energetický a prùmyslový holding, a.s. 

Spoleènost mù�e Dluhopisy 2020 kdykoliv za jakoukoliv cenu odkoupit na trhu nebo jinak. Pokud nedojde 

k pøedèasnému splacení (mo�nost, o ní� Spoleènost v souèasné chvíli neuva�uje), Spoleènost splatí jistinu 
Dluhopisù 2020 jednorázovì dne 9. èervna 2020.  

Dluhopisy 2020 jsou vykazovány po odeètení nákladù spojených s emisí ve vý�i 2 287 tis. Kè (0 tis. Kè k 

31. prosinci 2015). Tyto náklady jsou bìhem doby existence Dluhopisù 2020 postupnì zachycovány ve 

výkazu ziskù a ztrát na základì efektivní úrokové sazby ve vý�i 3,59% (0% k 31. prosinci 2015). 

 

Informace o reálné hodnotì 

Následující tabulka uvádí reálnou hodnotu úroèených nástrojù vykazovaných v amortizované poøizovací 
cenì: 

 v tisících!K" K 31. prosinci 2016 K 31. prosinci 2015 

 

 Úèetní hodnota Reálná hodnota 

Úèetní 
hodnota Reálná hodnota 

 Vydané dluhopisy v 
amortizované poøizovací cenì (1) 3 001 341 3 058 347  1 324 636 1 330 666 

 Vydané dluhopisy v 
amortizované poøizovací cenì (2) 598 964  601 260 - - 

 Celkem 3 600 305 3 659 607 1 324 636 1 330 666 

 

Ve�keré úroèené finanèní nástroje vedené v amortizované poøizovací cenì jsou zaøazeny do úrovnì 2 
hierarchie reálné hodnoty (více podrobností o oceòovacích metodách viz bod 2 (d) i. � Nejistoty 

v pøedpokladech a odhadech). 

 

10. Závazky z obchodních vztahù a jiné závazky 

 v tisících K" K 31. prosinci 2016 K 31. prosinci 2015 

    

 Závazky z obchodních vztahù 2 429 4 506 

 Výdaje pøí�tích období - 352 

 Pøijaté zálohy - - 

 Dohadné úèty pasivní (odhad splatných závazkù) 6 994 325 

 Výnosy pøí�tích období - 101 

 Celkem 9 423 5 284 

    

 Krátkodobé 9 423 5 284 

 Celkem 9 423 5 284 

 

Závazky z obchodních vztahù a jiné závazky nebyly k 31. prosinci 2016 zaji�tìny.  
Odhad závazkù vychází ze smluvních podmínek nebo z faktur pøijatých po rozvahovém dni, av�ak pøed 
zveøejnìním úèetní závìrky. 
Riziko likvidity, kterému je Spoleènost vystavena v souvislosti se závazky z obchodních vztahù a jinými 
závazky, je popsáno v bodì 14 � Postupy øízení rizik a zveøejòování informací. 
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11. Daò z pøíjmù 

Splatná 

K 31. prosinci 2016 Spoleènost tvoøila rezervu na daò z pøíjmù viz ní�e. 
 

  

Stav k  

31.12.2016 

Zisk pøed zdanìním 100  

Sazba danì  19 % 

Daò 19 

Slevy na dani - 

Odhad splatné danì 19 

Zaplacené zálohy na splatnou daò - 

Rezerva na daò z pøíjmù 19 

  

Efektivní daòová sazba je shodná s daòovou sazbou platnou v Èeské republice, tj. 19 %. 

 

12. Výnosy a slu�by  

Náklady na slu�by pøedstavují náklady spojené s pøípravou vydání dluhopisù, vydáním, obsluhou a 
administraci dluhopisù. Výnosy Spoleènosti pak pøedstavují úhradu ve�kerých nákladù mateøskou 
spoleèností a smluvní odmìnu Spoleènosti.    

 

Náklady na slu�by 
 v!tisících!K" 2016 2015 

    

 Audit, úèetnictví, konsolidace 1 137 345 

 Ostatní 30 232 

 Náklady z pokraèujících èinností celkem 1 167 577 

 

Odmìna statutárnímu auditorovi k 31. prosinci 2016 èiní 182 tis. Kè (54 tis. Kè v roce 2016) a pøedstavuje 
druhou èást odmìny za audit statutární závìrky Spoleènosti k 31. prosinci 2015. Neauditní slu�by nebyly 
auditorem v daném období poskytnuty. 

 

13. Finanèní výnosy a náklady, zisk/-ztráta z finanèních nástrojù 
 Vykázáno ve výkazu zisku a ztráty   

 v!tisících!K" 2016 2015 

    

 Výnosové úroky 124 926 12 093 

 Finanèní výnosy 124 926 12 093 

 
 

 

 
 

 Nákladové úroky -124 926 -12 093 

 Finanèní náklady -124 926 -12 093 

 
Èisté finanèní výnosy/-náklady vykázané ve výkazu zisku a 
ztráty 

- - 

 

Výnosové úroky se vztahují k poskytnutému úvìru a nákladové úroky k emitovaným dluhopisùm.  
 

14. Postupy øízení rizik a zveøejòování informací 
 

V tomto oddílu jsou popsána finanèní a provozní rizika, jim� je Spoleènost vystavena, a zpùsoby, jimi� 
tato rizika øídí. Nejdùle�itìj�ími finanèními riziky jsou pro Spoleènost úvìrové riziko a riziko likvidity.  
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(a) Úvìrové riziko 

Úvìrové riziko je riziko finanèní ztráty, která hrozí, jestli�e protistrana v transakci s finanèním nástrojem 
nesplní své smluvní závazky. Toto riziko vzniká pøedev�ím v oblasti úvìrù. 

Spoleènost poskytla úvìr mateøské spoleènosti Energetický a prùmyslový holding, a.s. a� do celkové vý�e 
6 000 milionu korun. Úvìr je poskytnut z prostøedkù vybraných z ji� upsaných dluhopisù. Spoleènost na 

základì finanèních výsledkù dlu�níka (Energetický a prùmyslový holding, a.s.) na roèní bázi vyhodnocuje 
jeho schopnost dostát svým závazkùm.  

K 31. prosinci 2016 nemìla Spoleènost �ádná finanèní aktiva po splatnosti.  

 

Úvìrové riziko podle typu protistrany 

K 31. prosinci 2016    

v!tisících!K" Podniky 

(nefinanèní 
instituce) 

Banky Celkem 

Aktiva    

Peníze a penì�ní ekvivalenty - 3 054 3 054 

Pohledávky z obchodních vztahù a jiná aktiva 8 489 - 8 489 

Finanèní nástroje a jiná finanèní aktiva 3 600 305 - 3 600 305 

Celkem 3 608 794 3 054 3 611 848 

 

K 31. prosinci 2015 

   

v!tisících!K" Podniky 

(nefinanèní 
instituce) 

Banky Celkem 

Aktiva    

Peníze a penì�ní ekvivalenty - 1 690 1 690 

Pohledávky z obchodních vztahù a jiná aktiva 5 619 - 5 619 

Finanèní nástroje a jiná finanèní aktiva 1 324 636 - 1 324 636 

Celkem 1 330 255 1 690 1 331 945 

 

Úvìrové riziko podle teritoria protistrany 

K 31. prosinci 2016 

v!tisících!K"! Èeská 
republika 

Celkem 

Aktiva   

Peníze a penì�ní ekvivalenty 3 054 3 054 

Pohledávky z obchodních vztahù a jiná aktiva 8 489 8 489 

Finanèní nástroje a jiná finanèní aktiva 3 600 305 3 600 305 

Celkem 3 611 848 3 611 848 

 

K 31. prosinci 2015 

v!tisících!K"! Èeská 
republika 

Celkem 

Aktiva   

Peníze a penì�ní ekvivalenty 1 690 1 690 

Pohledávky z obchodních vztahù a jiná aktiva 5 619 5 619 

Finanèní nástroje a jiná finanèní aktiva 1 324 636 1 324 636 

Celkem 1 331 945 1 331 945 

 

(b) Riziko likvidity 

Riziko likvidity je riziko, �e se Spoleènost dostane do potí�í s plnìním povinností spojených se 
svými finanèními závazky, které se vypoøádávají prostøednictvím penìz nebo jiných finanèních aktiv.  

Spoleènost dbá standardnì na to, aby mìla dostatek hotovosti a aktiv s krátkodobou splatností k 
okam�itému pou�ití na krytí oèekávaných provozních nákladù na 90 dní, a to vèetnì splácení finanèních 
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závazkù, nikoliv v�ak na krytí nákladù z potenciálních dopadù extrémních situací, které nelze pøimìøenì 
pøedvídat, napøíklad pøírodních katastrof.  

Ní�e uvedená tabulka uvádí rozbor finanèních aktiv a závazkù Spoleènosti v èlenìní podle splatnosti, 
konkrétnì podle doby, která zbývá od rozvahového dne do data smluvní splatnosti. Pro pøípady, kdy 
existuje mo�nost døívìj�ího splacení, volí Spoleènost co nejobezøetnìj�í zpùsob posuzování. Z tohoto 
dùvodu se u závazkù poèítá se splacením v nejdøíve mo�né lhùtì a u aktiv se poèítá se splacením v 
nejpozdìj�í mo�né lhùtì. Aktiva a závazky, které nemají smluvnì stanovenou dobu splatnosti, jsou 
seskupeny do kategorie �Nedefinováno�. 

 

 Splatnosti finanèních aktiv a závazkù 

 K 31. prosinci 2016 

 v tisících!K" Úèetní 
hodnota 

Smluvní 
penì�ní toky (1) 

Ménì ne� 
3 mìsíce 

3 mìsíce 
a� 1 rok 

1�5 let  Nedefinováno  

Aktiva       

Peníze a penì�ní ekvivalenty 3 054 3 054 3 054 - - - 

Pohledávky z obchodních vztahù 
a jiná aktiva 

8 489 8 489 1 495 - - 6 994 

Finanèní nástroje a jiná finanèní 
aktiva 

3 600 305 4 101 340  68 640 73 027 3 959 673 - 

Celkem 3 611 848 4 112 883 73 189 73 027 3 959 673 6 994 

       

Závazky       

Finanèní nástroje a finanèní 
závazky 

3 600 305 4 101 340 68 640 73 027 3 959 673 - 

Závazky z obchodních vztahù a 
jiné závazky 

 9 442 9 442 2 448 - - 6 994 

Celkem 3 609 747 4 110 782 71 088 73 027 3 959 673 6 994 

Èistý stav rizika likvidity 2 101 2 101 2 101 - - - 

(1) Smluvní!pen%�ní!toky!bez!zohledn%ní!diskontování!na!"istou!sou"asnou!hodnotu!a!v"etn%!p ípadného!úroku. 
 

 Splatnosti finanèních aktiv a závazkù 

 K 31. prosinci 2015 

 v tisících!K" Úèetní 
hodnota 

Smluvní 
penì�ní toky (1) 

Ménì ne� 
3 mìsíce 

3 mìsíce 
a� 1 rok 

1�5 let  Nedefinováno  

Aktiva       

Peníze a penì�ní ekvivalenty 1 690 1 690 1 690 - - - 

Pohledávky z obchodních vztahù 
a jiná aktiva 

(2)5 518 5 518 4 841 - - 677 

Finanèní nástroje a jiná finanèní 
aktiva 

1 324 636 1 475 905 27 652 27 524 1 420 729 - 

Celkem 1 331 844 1  483 113 34 183 27 524 1 420 729 677 

       

Závazky       

Finanèní nástroje a finanèní 
závazky 

1 324 636 1 475 905 27 652 27 524 1 420 729 - 

Závazky z obchodních vztahù a 
jiné závazky 

(2)5 188 5 188 4 511 - - 677 

Celkem 1 329 824 1  481 093 32 163 27 524 1 420 729 677 

Èistý stav rizika likvidity 2 020 2 020 2 020 - - - 

(1) Smluvní!pen%�ní!toky!bez!zohledn%ní!diskontování!na!"istou!sou"asnou!hodnotu!a!v"etn%!p ípadného!úroku. 
(2) Náklady!/!Výnosy!p í�tích!období ve!vý�i 101!tis.!K"!jsou!vylou"eny. 

 

(c) Mìnové riziko 

Spoleènost neèelí riziku zmìny smìnných kurzù, jeliko� v�echny transakce jsou realizovány ve funkèní 
mìnì Spoleènosti (Kè). 
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(d) Úrokové riziko 

Spoleènost je ve své èinnosti vystavena nízkému riziku výkyvu úrokových sazeb, proto�e úroèená aktiva a 
úroèené závazky mají témìø stejné datum splatnosti a jsou splatné ve stejné vý�i. Délka doby, po kterou má 
urèitý finanèní nástroj pevnou úrokovou sazbu, proto ukazuje, do jaké míry je daný finanèní nástroj 
vystaven úrokovému riziku. Úroèené aktiva i závazky mají stanovenou pevnou úrokovou sazbu. Ní�e 
uvedená tabulka uvádí údaje o rozsahu úrokového rizika Emitenta podle smluvní lhùty splatnosti finanèních 
nástrojù. Aktiva a závazky, které nemají smluvnì stanovenou lhùtu splatnosti nebo nejsou úroèené, jsou 
seskupeny do kategorie �Nedefinováno�. 

 

Finanèní informace týkající se úroèených a neúroèených aktiv a závazkù a jejich smluvní data splatnosti èi 
pøecenìní jsou: 

K 31. prosinci 2016 

 

 v!tisících!K" Do 1 roku 1 rok a� 5 let Nedefinováno Celkem 

 Aktiva     

 Peníze a penì�ní ekvivalenty 3 054 - - 3 054 

 
Pohledávky z obchodních vztahù a jiná 
aktiva 

1 495 - 6 994 8 489 

 Finanèní nástroje a jiná finanèní aktiva 32 725 3 567 580 - 3 600 305 

 Celkem 37 274 3 567 580 6 994 3 611 848 

      

 Závazky     

 
Závazky z obchodních vztahù a jiné 
závazky 

2 448 - 6 994 9 442 

 Finanèní nástroje a finanèní závazky 32 725 3 567 580 - 3 600 305 

 Celkem 35 173 3 567 580 6 994 3 609 747 

      

 Èistý stav úrokového rizika 2 101 - - 2 101 

 

K 31. prosinci 2015 

 

 v!tisících!K" Do 1 roku 1 rok a� 5 let Nedefinováno Celkem 

 Aktiva     

 Peníze a penì�ní ekvivalenty 1 690 - - 1 690 

 
Pohledávky z obchodních vztahù a jiná 
aktiva 

4 841 - 778 5 619 

 Finanèní nástroje a jiná finanèní aktiva 13 965 1 310 671 - 1 324 636 

 Celkem 20 496 1 310 671 778 1 331 945 

      

 Závazky     

 
Závazky z obchodních vztahù a jiné 
závazky 

4 511 - 778 5 289 

 Finanèní nástroje a finanèní závazky 13 965 1 310 671 - 1 324 636 

 Celkem 19 254 1 310 671 778 1 329 925 

      

 Èistý stav úrokového rizika 2 020 - - 2 020 

Nominální èástky finanèních nástrojù jsou uvedeny v bodì 6 a 9 � Finanèní nástroje a Finanèní nástroje a 
finanèní závazky. 

Analýza citlivosti 

Spoleènost provádí stresové testování za pou�ití standardizovaného úrokového �oku, co� znamená, �e se 
na úrokové pozice portfolia aplikuje okam�ité sní�ení/zvý�ení úrokových sazeb o 100 bazických bodù v 
celé délce výnosové køivky.  

K rozvahovému dni a k 31. prosinci 2015 by zmìna úrokových sazeb o 100 bazických bodù nemìla na 
celkovou pozici portfolia vliv. 
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(e) Informace o zásadách a postupech vnitøní kontroly a pravidla pøístupu k mo�ným rizikùm 
ve vztahu k procesu úèetního výkaznictví 

Systém zpracování úèetnictví se øídí pøíslu�nými ustanoveními zákonù a vyhlá�ek platných v Èeské 
republice a mezinárodními standardy finanèního výkaznictví (IFRS).  

EPH Financing CZ, a.s. vede podvojné úèetnictví. Úètový rozvrh je zadán ve dvou úèetních okruzích, pro 
mezinárodní standardy a pro èeské úèetní standardy. Zmìny mù�e provádìt pouze urèené pracovi�tì. 

Pøi závìrkách se provádí kontrola zùstatkù ve�kerých úètù. 

Spoleènost je øízena také za pomoci nástrojù controllingu. Tyto nástroje jsou zamìøeny na vyhodnocování 
klíèových finanèních i nefinanèních ukazatelù výkonnosti s cílem dosa�ení hospodáøských plánù 
Spoleènosti. 

Dozor nad úèetním výkaznictvím vykonáva také Výbor pro audit, blí�e popsán v èásti II. této výroèní 
zprávy.  

 

(f) Provozní riziko 

Provozní riziko je riziko ztrát ze zpronevìr, neoprávnìné èinnosti, chyb, opomenutí, neefektivnosti nebo ze 
selhání systému. Riziko tohoto typu vzniká pøi v�ech èinnostech a hrozí v�em podnikatelským subjektùm. 
Provozní riziko zahrnuje i právní riziko. 

Primární odpovìdnost za uplatòování kontrolních mechanismù pro zvládání provozních rizik nese vedení 
Spoleènosti. Obecné pou�ívané standardy pokrývají následující oblasti: 

· po�adavky na sesouhlasování a monitorování transakcí, 

· identifikace provozních rizik v rámci kontrolního systému,  

· získáním pøehledu o provozních rizicích si Spoleènost vytváøí pøedpoklady ke stanovení a 
nasmìrování postupù a opatøení, která povedou k omezení provozních rizik a k pøijetí rozhodnutí o: 

- uznání jednotlivých existujících rizik; 

- zahájení procesù, které povedou k omezení mo�ných dopadù; nebo 

- zú�ení prostoru k rizikovým èinnostem nebo jejich úplném zastavení.  

 

15. Spøíznìné osoby 

Urèení spøíznìných osob 

Vztahy se spøíznìnými osobami zahrnují vztahy s akcionáøi a dal�ími osobami, jak uvádí následující 
tabulka. 

(a) Pøehled otevøených zùstatkù se spøíznìnými osobami k 31. prosinci 2016 a 31. prosinci 2015: 

 

v!tisících!K" Pohledávky a 
ostatní 

finanèní 
aktiva 

Závazky a 
ostatní finanèní 

závazky 

Pohledávky 
a ostatní 
finanèní 

aktiva 

Závazky a 
ostatní finanèní 

závazky 

 K 31.12.2016 K 31.12.2016 K 31.12.2015 K 31.12.2015 

     

K mateøské spoleènosti     

Z titulu poskytnutého úvìru 3 600 305 - 1 324 636 - 

Z titulu pøefakturace nákladù 8 482 - 4 841 - 

Celkem 3 608 787 - 1 329 477 - 
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(b) Pøehled transakcí se spøíznìnými osobami za rok 2016 a 2015: 

 v!tisících!K" 

Výnosy Náklady Výnosy Náklady 

  2016 2016 2015 2015 

      

 K mateøské spoleènosti     

 Z titulu nabìhlého úroku k úvìru 124 926 - 12 093 - 

 Z titulu pøefakturace nákladù 656 - 602 - 

 Spoleènosti ovládané koncovými akcionáøi - 374 - 295 

 Celkem 125 582 374 12 695 295 

 

V�echny transakce byly realizovány za podmínek obvyklých v obchodním styku. 

Transakce s klíèovými èleny vedení 

Èlenové pøedstavenstva a dozorèí rady spoleènosti EPH Financing CZ, a.s. neobdr�eli �ádné významné 
penì�ní èi nepenì�ní plnìní za období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 ani za srovnávací úèetní 
období. Souèasnì byli tito èlenové zamìstnanci jiných spoleèností v rámci Skupiny EPH. 

 

16. Významné následné události 

Ke dni podpisu této úèetní závìrky bylo z druhé emsie dluhopisù upsáno jedenmiliondvìstìtisíc kusù 
dluhopisù.  

V øíjnu 2016 Energetický a prùmyslový holding, a.s. (�EPH�) uzavøel dohodu s konsorciem globálních 
institucionálních investorù vedených a zastupovaných spoleèností Macquarie Infrastructure and Real 
Assets (MIRA) o prodeji 30% podílu ve firmì EP Infrastructure, a.s. (EPIF). �), prodávaný podíl se pozdìji 
navý�il na 31%. Zbylých 69% EPIFu zùstává v dr�ení EPH, který si rovnì� zachovává mana�erskou 
kontrolu nad EPIF. Konsorcium zastupované správcem aktiv MIRA tvoøí fond Macquarie European 
Infrastructure Fund 5 a dal�í globální institucionální investoøi. Transakce byla dokonèena 24. února 2017. 

V øíjnu 2016 v souvislosti se vstupem nových minoritních akcionáøù do spoleènosti EPIF bylo rozhodnuto 

i o zmìnách ve struktuøe akcionáøù EPH. Souèasní vlastníci EPH uzavøeli sérii transakcí, v jejich� dùsledku 
po dokonèení transakce vlastní EPH Daniel Køetínský (94%) a vybraní èlenové stávajícího managementu 
(6%). Transakce byla zavr�ena poèátkem roku 2017 a zmìna akcionáøské struktury je ke dni podpisu této 
úèetní závìrky ji� efektivní.   

Vedení Spoleènosti nejsou známy �ádné dal�í významné následné události, které by mohly ovlivnit úèetní 
závìrku k 31. prosinci 2016. 
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