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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2009 

BGS Energy Plus a.s.  
I. OBECNÉ ÚDAJE – ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLE ČNOSTI 
************************************************************************************* 
Obchodní firma  (název) a sídlo  (místo podnikání) :   

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

 Obec: Sv ětlá nad Sázavou 

 PSČ: 582 91 

IC:  280 89 880 

DI Č:  CZ28089880 

č.FÚ:  225 

 

Právní forma:  akciová spole čnost  

Akcie:  podoba:  listinná 

 druh:  kmenové 

  akcie nejsou prioritní 

 forma:  na majitele 

 jmenovitá hodnota:  1,- K č 

 celková hodnota:  15.209.000,- K č 

 počet:  15.209.000 

 počet hlas ů 15.209.000 

 podíl v ůči všem hlas ům: 100% 

 

Předmět podnikání dle OR:  

 

pronájem nemovitostí, byt ů a nebytových prostor  
bez poskytování jiných než základních služeb 
spojených s pronájmem 

 
výroba, obchod a služby neuvedené v p řílohách 1 
až 3 živnostenského zákona 

II. VLASTNICKÁ STRUKTURA A SKUPINA 
************************************************************************************* 

BGS Energy Plus a.s. (dále „Spole čnost") je českou spole čností, která v roce 2009 
vstoupila na Waršavskou burzu.  
V sou časné dob ě jsou jejími více jak 20% vlastníky 

Jméno a p říjmení:  JUDr. Ing. Zden ěk Radil 

bytem :  Pr ůhonická 217/31, Praha 10, PS Č 100 00 

vklad:  3 219 667,-- K č 

splaceno:  100% 

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

Počet akcii:  3 219 667 

Počet hlas ů:  3 219 667 

Jméno a p říjmení:  Aleš Radil 
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bytem :  U Strome čku 791, Sv ětlá nad Sázavou, PS Č 582 91 

vklad:  3 219 667,-- K č 

splaceno:  100% 

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

Počet akcii:  3 219 667 

Počet hlas ů:  3 219 667 

Jméno a p říjmení:  Radim Hr ůza 

bytem :  U Strome čku 792, Sv ětlá nad Sázavou, PS Č 582 91 

vklad:  3 219 667,-- K č 

splaceno:  100% 

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

Počet akcii:  3 219 667 

Počet hlas ů:  3 219 667 

Spole čnost tvo ří špici energetického holdingu se zam ěřením na projektování, dodávky a 
provozování bioplynových stanic. Holdingová struktu ra je tvo řena pod řízenými 
spole čnostmi v první a druhé úrovni: 

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

identifika ční číslo:  260 11 921 

sídlo :  Na Bradle 1118, Sv ětlá nad Sázavou, 582 91 

právní forma:  spole čnost s ru čením omezeným 

Podřízená firma II:  Agroprodukt plus a.s. 

identifika ční číslo:  278 33 526 

sídlo :  Zámecká 7, Sv ětlá nad Sázavou, 582 91 

právní forma:  akciová spole čnost 

Podřízená firma II:  ALVE Tech s.r.o. 

identifika ční číslo:  277 37 454 

sídlo :  U Pískovny 112/5, Jihlava, 586 05 

právní forma:  spole čnost s ru čením omezeným 

Podřízená firma II:  Bioplyn Ka čina, s.r.o. 

identifika ční číslo:  279 22 928 

sídlo :  Svatý Mikuláš 139, okres Kutná Hora, 284 01 

právní forma:  spole čnost s ru čením omezeným 

Podřízená firma II:  UTS Biogas, a.s. 

identifika ční číslo:  278 33 518 

sídlo :  Zámecká 7, Sv ětlá nad Sázavou, 582 91 

právní forma:  akciová spole čnost 

III. ÚDAJE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI 
************************************************************************************* 

Hlavní činností Spole čnosti je organiza čně a technicky podporovat činnost pod řízených 
spole čností, podporovat, p řipravovat a organiza čně podporovat nové investi ční 
projekty bioplynových stanic, zejména na území ČR, a v rámci holdingu zabezpe čovat 
vzájemnou sou činnost p ři jejich realizaci jednotlivých pod řízených spole čností. 

Pr ůměrný p řepočtený po čet zam ěstnanc ů za uplynulé ú četní období je 1. Ke dni 
zpracování ve spole čnosti pracují 3 zam ěstnanci. 
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IV. ÚDAJE O MAJETKU A FINANCOVÁNÍ SPOLE ČNOSTI 
************************************************************************************* 

Finan ční situace Spole čnosti je velmi dobrá a stabilizovaná, Spole čnost disponuje 
zejména vlastními zdroji vytvo řenými splacením emisního kurzu na úhradu základního  
kapitálu spole čníky. 

Spole čnost vlastní kapitálové investice pod řízených spole čností, žádná další zásadní 
investice nebyla provedena. Investi ční celky jsou realizovány prost řednictvím 
podřízených spole čností zejména spole čnostmi Energy produkt plus s.r.o. a UTS Biogas, 
a.s.. 

Účetní záv ěrka byla ov ěřena auditorem Ing. Bohumilem Klapkou stejn ě jako ú četní 
záv ěrky pod řízených spole čností a konsolidovaná ú četní záv ěrka byla ov ěřena auditorem 
Ing. Ji řím M ěchurou. Ú četní záv ěrka a konsolidovaná ú četní záv ěrka odpovídají 
zákonným požadavk ům. 

Spole čnost nemá žádné další pobo čky nebo provozovny 

Spole čnost v rámci činnosti skupiny identifikovala jako potencionální r iziko, omezení 
zdroj ů surovin pro činnost bioplynových stanic. Toto riziko je omezován o jednak 
přípravou a realizací projektu se zem ědělskými podniky a dále i částe čně vlastní 
zemědělskou produkcí zabezpe čovanou spole čností Agroprodukt plus a.s.. 

V rámci životního prost ředí Spole čnost svým provozem spl ňuje veškeré legislativní 
limity stanovené pro daný druh výroby. 

V rámci pracovn ě právních vztah ů se Spole čnost řídí a postupuje dle platných p ředpis ů 
v této oblasti. 

Za hospodá řský rok kon čící 31. prosincem 2009 vykázala spole čnost ztrátu p řed 
zdan ěním ve výši 3 653 tis. K č a konsolidovaný zisk p řed zdan ěním 4 978 tis K č 

V. ÚDAJE O STATUTÁRNÍ A JINÝCH ORGÁNECH SPOLE ČNOSTI 
************************************************************************************* 

Jména a p říjmení člen ů statutárních a dozor čích orgán ů: 
Statutární orgán - p ředstavenstvo  

jméno:  Aleš Radil  

funkce:  předseda p ředstavenstva 

jméno:  Radim Hr ůza  

funkce:  místop ředseda p ředstavenstva 

jméno:  Ing. Jindra Radilová  

funkce:  člen p ředstavenstva 

 
Dozor orgán – dozor čí rada  

jméno:  JUDr. Ing. Zden ěk Radil  

funkce:  předseda 

jméno:  Ing. Jaromír Peklo, Ph.D, MBA 

funkce:  člen 

jméno:  Ing. Št ěpán Dlouhý 

funkce:  člen 
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VI. ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOV ĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 
************************************************************************************* 

Osoba zodpov ědná za výro ční zprávu 

jméno:  Aleš Radil  

funkce:  předseda p ředstavenstva 

VII. PŘÍLOHY 
************************************************************************************* 

1. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami xx  

2. Zpráva auditora s ú četní záv ěrkou xx  

  
Ve Sv ětlé nad Sázavou dne 28.února 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    podpisový záznam 
    statutárního orgánu 
     
     

 


