
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ ROK KONČÍCÍ 31. prosincem 2010

BGS Energy Plus a.s.
I. OBECNÉ INFORMACE – OBECNÉ INFORMACE O SPOLEČNOSTI  
*************************************************************************************

Název (název) a sídlo společnosti 
(provozovna):

NÁZEV SPOLEČNOSTI:BGS Energy Plus a.s.
SÍDLO:Ulice: Zámecká 7

Obec: Světlá nad Sázavou
PSČ: 582 91

Identifikační číslo:280 89 880
Daňové identifikační číslo:CZ28089880

Číslo správce daně:225

Právní forma:Akciová společnost
Akcie Podoba: listinné

Třída: kmenové 
nejedná se o prioritní 

akcie 
Druh: akcie na majitele

Nominální hodnota: 1,00 Kč 
Celková hodnota: 15 209 000,00 Kč

číslo 15 209 000
Počet hlasů 15 209 000

Podíl vůči všem hlasům: 100 %

Předmět podnikání podle obchodního 
rejstříku:

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 
bez poskytování jiných než základních služeb 
spojených s pronájmem
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 
až 3 živnostenského zákona

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

BGS Energy Plus a.s. (dále „Společnost") je českou společností, která v roce 
2009 vstoupila na varšavskou burzu. 
V současné době jsou jejími více jak 20% vlastníky 

Jméno a příjmení: JUDr. Ing. Zdeněk Radil
trvalým pobytem: Průhonická 217/31, Praha 10, PSČ 100 00

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/ares_sad.cgi?zdroj=2&adr=7119916&jazyk=cz


vklad: 3 219 667,00 Kč
splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 11100/52435 (cca 21,169 %)
Počet akcii: 3 219 667
Počet hlasů: 3 219 667

Jméno a příjmení: Aleš Radil
trvalým pobytem: U Stromečku 791, Světlá nad Sázavou, PSČ 582 91

vklad:  3 219 667,00 Kč
splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 11100/52435 (cca 21,169 %)
Počet akcii: 3 219 667
Počet hlasů: 3 219 667

Jméno a příjmení: Radim Hrůza
trvalým pobytem: U Stromečku 792, Světlá nad Sázavou, PSČ 582 91

vklad: 3 219 667,00 Kč
splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 11100/52435 (cca 21,169 %)
Počet akcii: 3 219 667
Počet hlasů: 3 219 667

Společnost tvoří špici energetického holdingu se zaměřením na projektování, 
dodávky a provozování bioplynových stanic. Holdingová struktura je tvořena 
podřízenými společnostmi v první, druhé a třetí úrovni:
Podřízená firma I: Energy produkt plus s.r.o.

Identifikační 
číslo: 260 11 921
sídlo : Na Bradle 1118, Světlá nad Sázavou, 582 91

právní forma: společnost s ručením omezeným
Podřízená firma I: BGS Solar s.r.o.

Identifikační 
číslo: 287 87 030
sídlo : Zámecká 7, Světlá nad Sázavou, 582 91

právní forma: společnost s ručením omezeným
Podřízená firma II: Agroprodukt plus a.s.

Identifikační 
číslo: 278 33 526
sídlo : Zámecká 7, Světlá nad Sázavou, 582 91

právní forma: Akciová společnost
Podřízená firma II: ALVE Tech s.r.o.

Identifikační 
číslo: 277 37 454
sídlo : U Pískovny 112/5, Jihlava, 586 05

právní forma: společnost s ručením omezeným
Podřízená firma II: Bioplyn Kačina, s.r.o.

Identifikační 
číslo: 279 22 928
sídlo : Svatý Mikuláš 139, okres Kutná Hora, 284 01
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právní forma: společnost s ručením omezeným
Podřízená firma II: BGS Biogas, a.s.

Identifikační 
číslo: 278 33 518
sídlo : Zámecká 7, Světlá nad Sázavou, 582 91

právní forma: Akciová společnost
Podřízená firma 

III: Družstvo vlastníků Petrovec
Identifikační 

číslo: 465 06 004
sídlo : Ovesná Lhota 78, Světlá nad Sázavou, 582 91

právní forma: Družstevní vlastníci 

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

Hlavní činností Společnosti je organizačně a technicky podporovat činnost 
podřízených společností, podporovat, připravovat a organizačně podporovat 
nové investiční projekty bioplynových stanic, zejména na území ČR, a v rámci 
holdingu zabezpečovat vzájemnou součinnost jednotlivých podřízených 
společností při jejich realizaci.

BGS Energy zaznamenala ziskový rok. Ziskové byly také její sesterské 
společnosti Energy product plus, BGS Biogas a Agroprodukt. EPP dokončila 
budovu druhé BPS v Suchdole, která zahájila výrobu v roce 2011. BPS 
Závidkovice fungovala podle plánu bez větších problémů a byly vypracovány 
plány na zvýšení jejího výkonu ve wattech na 990 kW. Tato fáze by měla 
proběhnout během roku 2011. BPS Cinhost se v současné době buduje a během 
roku 2011 by měla být dokončena.
AGP také dokázala odebrat přibližně 90 % surovin z BPS Závidkovice. Družstvo 
vlastníků Petrovec Ovesná Lhota převzala společnost AGP, která vlastní 55 % 
společnosti. BGS Biogas dokončil mnoho projektů a nové jsou zadány na rok 
2011. Celkově se jedná o nejziskovější subjekt holdingu. 
2010 je výrazným milníkem v podnikání BGS Biogas. Společnost získala velké 
množství nových zákazníků a tento vývoj šel ruku v ruce s dalším náborem 
zaměstnanců; zároveň se BGS Biogas zaměřila na zvyšování efektivity dodávek 
tak, že některé technologické komponenty začala vyrábět lokálně. Tím se 
daleko zvýšila její flexibilita, která umožňuje regulovat ceny podle 
konkurence a přitom nadále vyrábět vysoce kvalitní produkty z bioplynu. 
Technologie BGS patří díky vysoké kvalitě a přidané hodnotě k tomu nejlepšímu 
na trhu. Přidanou hodnotu vytváří dlouhá životnost a materiál. V roce 2010 
BGS rovněž investovala do svých zákaznických služeb pořízením speciálního 
vybavení pro špičkové poradenské služby a zajišťování servisu a údržby. 
Servis je i nadále důležitou součástí jejího podnikání – nabídkou 
spolehlivých zákaznických služeb se snažíme udržet kontakt s klienty, kteří 
si již bioplynovou stanici od BGS zakoupili. V prostorách BPS Závidkovice byl 
rovněž vybudován sklad náhradních dílů, který provozuje společnost Energy 
produkt plus s.r.o., člen BGS holdingu.
V roce 2010 BGS Biogas rovněž postavila a prodala bioplynové stanice 
zemědělského typu s akumulovaným výkonem ve wattech 7 826 MWel.
Během stavby BPS se na konci roku 2010 zároveň pracovalo na několika dalších 
projektech, jejichž modernizace by měla být dokončena v roce 2011. Velký 
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rozvoj v oblasti BPS dokládají plány na rok 2011, který by měl být stejně 
úspěšný jako rok 2010. 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za uplynulé účetní období je 1. Ke dni 
sestavení této zprávy Společnost zaměstnává 3 zaměstnance. 

IV. ÚDAJE O MAJETKU A FINANCOVÁNÍ SPOLEČNOSTI 
*************************************************************************************

Finanční situace Společnosti je velice dobrá a vyrovnaná. Společnost 
disponuje zejména vlastními zdroji vytvořenými splacením emisního kurzu na 
úhradu základního kapitálu společníky. 

Společnost vlastní kapitálové investice podřízených společností, žádná další 
zásadní investice nebyla provedena. Investiční celky jsou realizovány 
prostřednictvím podřízených společností, zejména společnostmi Energy produkt 
plus s.r.o. a BGS Biogas, a.s.

Účetní závěrka byla ověřena auditorem Ing. Bohumilem Klapkou, stejně jako 
účetní závěrky podřízených společností, a konsolidovaná účetní závěrka byla 
ověřena auditorem Ing. Jiřím Měchurou. Účetní závěrka a konsolidovaná účetní 
závěrka odpovídají zákonným požadavkům. 

Společnost nemá žádné další pobočky nebo provozovny 

Společnost v rámci činnosti skupiny identifikovala jako potencionální riziko 
omezení zdrojů surovin pro činnost bioplynových stanic. Toto riziko je 
omezováno jednak přípravou a realizací projektu se zemědělskými podniky a 
dále i částečně vlastní zemědělskou produkcí zabezpečovanou společností 
Agroprodukt plus a.s.

V rámci životního prostředí Společnost svým provozem splňuje veškeré 
legislativní limity stanovené pro daný druh výroby. 

V rámci pracovně právních vztahů se Společnost řídí a postupuje dle platných 
předpisů v této oblasti. 

Za účetní rok končící 31. prosincem 2010 Společnost vykázala zisk před 
zdaněním ve výši 3 544 tisíc Kč a konsolidovaný zisk před zdaněním ve výši 
32 533 tisíc Kč. 

V. ÚDAJE O STATUTÁRNÍ A JINÝCH ORGÁNECH SPOLEČNOSTI
*****************************************************************************************************

Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů:
Statutární orgán – představenstvo

Jméno: Aleš Radil
Funkce: předseda představenstva
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Jméno: Radim Hrůza
Funkce: místopředseda představenstva
Jméno: Ing. Jindra Radilová
Funkce: Člen představenstva

Dozorčí orgán – dozorčí rada
Jméno: JUDr. Ing. Zdeněk Radil
Funkce: předseda
Jméno: Ing. Jaromír Peklo, Ph.D, MBA
Funkce: člen
Jméno: Ing. Štěpán Dlouhý
Funkce: člen

VI. ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 
*************************************************************************************

Osoba odpovědná za výroční zprávu  
Jméno: Aleš Radil
Funkce: předseda představenstva

VII. PŘÍLOHY
*************************************************************************************
1. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 6
2. Konsolidovaná účetní závěrka BGS Energy Plus a.s.  18
3. Zpráva auditora s účetní závěrkou 39
4. Prohlášení BGS Energy Plus a.s. o účetních závěrkách a 

auditorovi 42

5. Prohlášení BGS Energy Plus a.s. o dodržení pravidel 
uvedených v Příloze 1 usnesení č. 293/2010 správní 
rady varšavské burzy ze dne 31. března 2010. 
"Osvědčená praxe společností uvedených v NewConnect"

43

Ve Světlé nad Sázavou dne 27. května 2011

podpisový záznam
statutárního orgánu
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1. ZPRÁVA O VZTAZÍCH

mezi propojenými osobami dle § 66a odst. 9 ObchZ

za ovládanou osobu

BGS Energy Plus a.s.

Sídlo: Zámecká 7
Světlá nad Sázavou
582 91

Ve Světlé nad Sázavou dne 11. března 2011
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BGS Energy Plus a.s.
Zámecká 7, Světlá nad Sázavou, PSČ: 582 91, IČ: 280 89 880

Úvod

Tato zpráva byla vypracována na základě povinnosti dle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku (dále jen 
OZ). Popisuje vztahy s propojenými osobami, tj. podle OZ vztahy mezi ovládanou osobou a ovládající 
osobou a  vztahy mezi  ovládanou osobou a ostatními  osobami ovládanými stejnou ovládající  osobou. 
Vztahy jsou popsány způsobem přihlížejícím k nutnosti  vyhovět  § 17–20 OZ, týkající  se obchodního 
tajemství. 

Ovládaná osoba

1. Společnost: BGS Energy Plus a.s.
Sídlo: Zámecká 7, Světlá nad Sázavou, 582 91

Identifikační 
číslo:

280 89 880

00420 974 8
33 530, tel.:

+420 569 452 559

fax.: +420 569 452 559
www: www.bgs-energy.cz

e-mail: info@bgs-energy.cz
Společnost byla zapsaná dne 24. září 2008 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou oddíl B vložka 2840.

2. Zpracoval: Aleš Radil
r.č.: 73 02 02 / 2970

trvalým 
pobytem:

U Stromečku 791, Světlá nad Sázavou, 582 91

00420 974 8
33 530, tel.:

+420 569 452 559

mobil.: +420 776 234 295
fax.: +420 569 452 559

www: www.bgs-energy.cz
e-mail: a.radil@bgs-energy.cz

funkce: předseda představenstva
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BGS Energy Plus a.s.
Zámecká 7, Světlá nad Sázavou, PSČ: 582 91, IČ: 280 89 880

Propojené osoby

Organizační struktura propojených osob

Ovládající osoby I.: osoby přímo ovládající ovládanou sobu
Ovládající osoby II.: osoby ovládající osoby I.

Ovládající osoby III.: osoby ovládající osoby II.

Identifikace ovládajících osob

Ovládající osoby I.
Jméno a příjmení: JUDr. Ing. Zdeněk Radil

adresa: Průhonická 217/31, Praha 10 – Záběhlice, 106 00

Jméno a příjmení: Ing. Jindra Radilová
adresa: Průhonická 217/31, Praha 10 – Záběhlice, 106 00

Jméno a příjmení: Aleš Radil
adresa: U Stromečku 791, Světlá nad Sázavou, 582 91

Jméno a příjmení: Radim Hrůza
adresa: U Stromečku 792, Světlá nad Sázavou, 582 91

Společnost: ---
Sídlo: ---

Identifikační číslo: ---
Společnost byla zapsaná dne 9. února 2002  do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou Rg.c. 558877

Ovládající osoby II.
Jméno a příjmení: ---

adresu: ---

Společnost: Agroprodukt plus a.s.
Sídlo: Zámecká 7, Světlá nad Sázavou, 582 91

Identifikační číslo: 278 33 526
Společnost byla zapsaná dne 31. ledna 2008 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou Rg.B. 2756.

Společnost: ALVE Tech s.r.o.
Sídlo: U Pískovny 112/5, Jihlava, 586 05

Identifikační číslo: 277 37 454
Společnost byla zapsaná dne 17. července 2007 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou Rg.C. 55680.

Společnost: Bioplyn Kačina, s.r.o.
Sídlo: Svatý Mikuláš 138, Svatý Mikuláš. okres Kutná Hora, 284 01

Identifikační číslo: 279 22 928
Společnost byla zapsaná dne 9. července 2007 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Praze pod spisovou značkou Rg.C. 126739.

Společnost: Energy produkt plus s.r.o.
Sídlo: Na Bradle 1118, Světlá nad Sázavou, 582 91

Identifikační číslo: 260 11 921
Společnost byla zapsaná dne 26. června 2004 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou Rg.C. 19923.

Společnost: BGS Biogas, a.s.
Sídlo: Zámecká 7, Světlá nad Sázavou, 582 91

Identifikační číslo: 278 33 518
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BGS Energy Plus a.s.
Zámecká 7, Světlá nad Sázavou, PSČ: 582 91, IČ: 280 89 880

Společnost byla zapsaná dne 31. ledna 2008 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou Rg.B. 2860

Společnost: BGS Solar s.r.o.
Sídlo: Zámecká 7, Světlá nad Sázavou, 582 91

Identifikační číslo: 287 87 030
Společnost byla zapsaná dne 17. února  do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou Rg.C. 27403.

Společnost: Družstvo vlastníků Petrovec
Sídlo: Ovesná Lhota 78, Světlá nad Sázavou, 582 91

Identifikační číslo: 465 06 004
Společnost byla zapsaná dne 7. července 1992 do obchodního rejstříku vedeného 
Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou Rg.C. 164.

Představenstvu nejsou známy další osoby, které dále mohly nepřímo ovládat naši společnost a ke kterým 
naše společnost měla vztah v účetním období 2010 ve smyslu § 66a odst. 9 OZ. 

Představenstvo společnosti  neví  o žádných dalších  osobách,  které  by měly být  za  období roku 2010 
zapsány na seznam propojených osob. 

Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami v posledním 
účetním období a poskytnuté plnění

Smluvní vztahy ke společnosti

Plnění ze smluv uzavřených se společností v předchozích účetních 
obdobích, na jejichž základě došlo v roce 2010 k plnění. 

Právní vztahy mezi propojenými osobami
Označení právního vztahu

 – 
podmínky uzavření 

protiplnění
(ano/ne,

jakého druhu)

vznik 
újmy

(ano/ne)

újma uhrazena 
nebo uzavřena 
smlouva o její 

úhradě 
(ano/ne, 

příp. datum 
uzavření)

Smlouvy o nákupu zboží, materiálu, služeb, jiné 
– NEBYLY
– 
/* smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek 
*/

NE NE X

Smlouvy o prodeji zboží, výrobků, služeb, jiné – 
NEBYLY
– 
/* smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek 
*/

NE NE X

Smlouvy o distribuci dodávek – NEBYLY
– 
/* smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek 
*/

NE NE X

Smlouvy o poskytování technické podpory – 
NEBYLY
– 
/* smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek 
*/

NE NE X

Smlouvy o půjčce – NEBYLY
– 
/* smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek 
*/

NE NE X
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BGS Energy Plus a.s.
Zámecká 7, Světlá nad Sázavou, PSČ: 582 91, IČ: 280 89 880

Smlouvy o poskytování reklamních služeb – 
NEBYLY
– 
/* smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek 
*/

NE NE X

Smlouvy o nájmu či pronájmu – NEBYLY
– 
/* smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek 
*/

NE NE X

Smlouvy o zástavě/zajištění  – NEBYLY
– 
/* smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek 
*/

NE NE X

Smlouvy o používání informačních sítí – 
NEBYLY
– 
/* smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek 
*/

NE NE X

Smlouvy o poskytování manažerských služeb – 
NEBYLY
– 
/* smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek 
*/

NE NE X

Licenční smlouvy – NEBYLY
– 
/* smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek 
*/

NE NE X

Smlouvy o poskytování know-how – NEBYLY
– 
/* smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek 
*/

NE NE X

Pracovní smlouvy – NEBYLY
– 
/* smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek 
*/

NE NE X

Smlouvy uzavřené se společností v účetním období 2010, na jejichž základě 
došlo v roce 2010 k plnění.

Právní vztahy mezi propojenými osobami
Označení právního vztahu

 – 
podmínky uzavření

protiplnění
(ano/ne,

jakého druhu)

vznik 
újmy

(ano/ne)

újma uhrazena 
nebo uzavřena 
smlouva o její 

úhradě
(ano/ne, 

příp. datum 
uzavření)

Smlouvy o nákupu zboží, materiálu, služeb, jiné – 
ANO
– 
smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek

ANO
finanční 

NE X

Smlouvy o prodeji zboží, výrobků, služeb, jiné – 
ANO
– 
smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek

ANO
finanční

NE X

Smlouvy o distribuci dodávek – NEBYLY
– 
/* smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek 
*/

NE NE X
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Smlouvy o poskytování technické podpory – 
NEBYLY
– 
/* smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek 
*/

NE NE X

Smlouvy o půjčce – ANO
– 
smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek

Ano
finanční

NE X

Smlouvy o poskytování reklamních služeb – 
NEBYLY
– 
/* smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek 
*/

NE NE X

Smlouvy o nájmu či pronájmu – NEBYLY
– 
/* smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek 
*/

NE NE X

Smlouvy o zástavě/zajištění  – NEBYLY
– 
/* smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek 
*/

NE NE X

Smlouvy o používání informačních sítí – 
NEBYLY
– 
/* smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek 
*/

NE NE X

Smlouvy o poskytování manažerských služeb – 
NEBYLY
– 
/* smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek 
*/

NE NE X

Licenční smlouvy – NEBYLY
– 
/* smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek 
*/

NE NE X

Smlouvy o poskytování know-how – NEBYLY
– 
/* smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek 
*/

NE NE X

Smlouvy pracovně právní – ANO
– 
smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek 

ANO
finanční

NE X

Smlouvy uzavřené se společností v účetním období 2010, na jejichž základě 
dojde k plnění v budoucích letech.

Právní vztahy mezi propojenými osobami

Označení právního vztahu
 – 

podmínky uzavření

protiplnění
(ano/ne,

jakého druhu)

vznik 
újmy

(ano/ne)

újma uhrazena 
nebo uzavřena 
smlouva o její 

úhradě
(ano/ne, 

příp. datum 
uzavření)

Smlouvy o nákupu zboží, materiálu, služeb, jiné 
– NEBYLY
– 
/* smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek 
*/

NE NE X
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Smlouvy o prodeji zboží, výrobků, služeb, jiné – 
NEBYLY
– 
/* smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek 
*/

NE NE X

Smlouvy o distribuci dodávek – NEBYLY
– 
/* smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek 
*/

NE NE X

Smlouvy o poskytování technické podpory – 
NEBYLY
– 
/* smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek 
*/

NE NE X

Smlouvy o půjčce – NEBYLY
– 
/* smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek 
*/

NE NE X

Smlouvy o poskytování reklamních služeb – 
NEBYLY
– 
/* smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek 
*/

NE NE X

Smlouvy o nájmu či pronájmu – NEBYLY
– 
/* smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek 
*/

NE NE X

Smlouvy o zástavě/zajištění  – NEBYLY
– 
/* smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek 
*/

NE NE X

Smlouvy o používání informačních sítí – 
NEBYLY
– 
/* smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek 
*/

NE NE X

Smlouvy o poskytování manažerských služeb – 
NEBYLY
– 
/* smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek 
*/

NE NE X

Licenční smlouvy – NEBYLY
– 
/* smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek 
*/

NE NE X

Smlouvy o poskytování know-how – NEBYLY
– 
/* smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek 
*/

NE NE X

Pracovní smlouvy – NEBYLY
– 
/* smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek 
*/

NE NE X

-12-



BGS Energy Plus a.s.
Zámecká 7, Světlá nad Sázavou, PSČ: 582 91, IČ: 280 89 880

Jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu  

Plnění ze smluv uzavřených se společností v předchozích účetních 
obdobích, na jejichž základě došlo v roce 2010 k plnění.

Právní úkony učiněné v zájmu propojených osob 
Označení právního úkonu 

– 
podmínky

protiplnění
(ano/ne – jaké)

vznik 
újmy

(ano/ne)

újma uhrazena 
nebo uzavřena 
smlouva o její 

úhradě
(ano/ne, 

příp. datum 
uzavření)

Právní úkony v zájmu výše uvedených osob 
učiněny – NEBYLY
– 
/* smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek 
*/

NE NE X

Právní úkony v zájmu výše uvedených osob 
učiněny – NEBYLY
– 
/* smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek 
*/

NE NE X

Smlouvy uzavřené se společností v účetním období 2010, na jejichž základě 
došlo v roce 2010 k plnění.

Právní úkony učiněné v zájmu propojených osob

Označení právního úkonu
– 

podmínky

protiplnění
(ano/ne – jaké)

vznik 
újmy

(ano/ne)

újma uhrazena 
nebo uzavřena 
smlouva o její 

úhradě
(ano/ne, 

příp. datum 
uzavření)

Právní úkony v zájmu výše uvedených osob 
učiněny – NEBYLY
– 
/* smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek 
*/

NE NE X

Právní úkony v zájmu výše uvedených osob 
učiněny – NEBYLY
– 
/* smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek 
*/

NE NE X

Smlouvy uzavřené se společností v účetním období 2010, na jejichž základě 
dojde k plnění v budoucích letech.

Právní úkony učiněné v zájmu propojených osob
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Označení právního úkonu
– 

podmínky

protiplnění
(ano/ne – jaké)

vznik újmy
(ano/ne)

újma 
uhrazena 

nebo 
uzavřena 

smlouva o 
její úhradě
(ano/ne, 

příp. datum 
uzavření)

Právní úkony v zájmu výše uvedených osob 
učiněny – NEBYLY
– 
/* smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek 
*/

NE NE X

Právní úkony v zájmu výše uvedených osob 
učiněny – NEBYLY
– 
/* smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek 
*/

NE NE X
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Ostatní opatření, která byla v zájmu nebo z podnětu přijata nebo 
uskutečněna ovládanou osobou  

Plnění ze smluv uzavřených se společností v předchozích účetních 
obdobích, na jejichž základě došlo v roce 2010 k plnění.

Opatření přijata / uskutečněna ovládanou osobou 
v zájmu / z podnětu propojených osob

Popis opatření
– 

podmínky

výhody / nevýhody  
(ano/ne – jaké)

vznik 
újmy

(ano/ne)

újma uhrazena 
nebo uzavřena 
smlouva o její 

úhradě
(ano/ne 

příp. datum 
uzavření)

Opatření přijatá nebo uskutečněná v zájmu nebo z 
podnětu výše uvedených osob – NEBYLA 
– 
/* smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek 
*/

NE NE X

Opatření přijatá nebo uskutečněná v zájmu nebo z 
podnětu výše uvedených osob – NEBYLA 
– 
/* smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek 
*/

NE NE X

Smlouvy uzavřené se společností v účetním období 2010, na jejichž základě 
došlo v roce 2010 k plnění.

Opatření přijata/uskutečněna ovládanou osobou v zájmu / z 
podnětu propojených osob

Popis opatření
– 

podmínky

výhody/nevýhody 
(ano/ne – jaké)

vznik újmy
(ano/ne)

újma 
uhrazena 

nebo 
uzavřena 

smlouva o 
její úhradě
(ano/ne, 

příp. datum 
uzavření)

Opatření přijatá nebo uskutečněná v zájmu nebo z podnětu 
výše uvedených osob – NEBYLA 
– 
/* smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek 
*/

NE NE X

Opatření přijatá nebo uskutečněná v zájmu nebo z podnětu 
výše uvedených osob – NEBYLA 
– 
/* smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek 
*/

NE NE X

Smlouvy uzavřené se společností v účetním období 2010, na jejichž základě 
dojde k plnění v budoucích letech.

Opatření přijata/uskutečněna ovládanou osobou v zájmu / 
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z podnětu propojených osob

Popis opatření
– 

podmínky

výhody/nevýhody 
(ano/ne – jaké)

vznik 
újmy

(ano/ne)

újma 
uhrazena 

nebo 
uzavřena 

smlouva o 
její úhradě
(ano/ne, 

příp. datum 
uzavření)

Opatření přijatá nebo uskutečněná v zájmu nebo z podnětu 
výše uvedených osob – NEBYLA 
– 
/* smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek 
*/

NE NE X

Opatření přijatá nebo uskutečněná v zájmu nebo z podnětu 
výše uvedených osob – NEBYLA 
– 
/* smlouvy uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek 
*/

NE NE X
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Celkové hodnocení vztahů mezi propojenými osobami

Celkové hodnocení vztahů mezi propojenými osobami
Prohlašujeme, že jsme do této zprávy o vztazích mezi propojenými osobami dle § 66a odst. 9 
obchodního zákoníku uvedli veškeré, nám k datu podpisu této zprávy známé a v daném období 
uzavřené či uskutečněné smlouvy mezi propojenými osobami, plnění a protiplnění poskytnuté 
propojeným osobám, jiné právní úkony učiněné v zájmu těchto osob, veškerá opatření přijatá 
nebo uskutečněná v zájmu nebo z podnětu těchto osob. 

Prohlášení představenstva společnosti

Čestně prohlašujeme, že výše uvedené údaje v této zprávě jsou úplné, průkazné a správné. 
Ve Světlé nad Sázavou dne 11. března 2011

představenstvo společnosti BGS Energy Plus a.s.

2. Konsolidovaná účetní závěrka BGS Energy Plus a.s.

-17-



BGS Energy Plus a.s.
Zámecká 7, Světlá nad Sázavou, PSČ: 582 91, IČ: 280 89 880

akciová společnost

KONSOLIDOVANÁ
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

SKUPINY BGS Energy Plus GROUP

ke dni 31. 12. 2010

_________________________________________

Světlá nad Sázavou, květen 2011

Obsah:
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Úvod

1.1Předmět konsolidované uzávěrky 

1.2Použité postupy

2. Podklady pro sestavení konsolidované uzávěrky 

3. Konsolidační pravidla

4. Konsolidovaná účetní závěrka

4.1Konsolidovaná rozvaha
4.2Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty
4.3Příloha ke konsolidované účetní závěrce

5. Přehled konsolidačních operací (tabulky)

1. Úvod
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Konsolidovaná  účetní  závěrka  je  z hlediska  historie  účetnictví  novým  prvkem  v oblasti 
modelování a poskytování informací o finanční a celkové ekonomické situaci skupin podniků. 
Její význam i použití se v poslední době podstatně zvýšily spolu s rozvojem mezinárodního 
obchodu, pohybu kapitálu a zakládáním kapitálově propojených skupin podniků.

Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku a příslušné uplatňované metody vyplývají 
z příslušných účetních standardů jednotlivých zemí  a  jsou v jednotlivých zemích upraveny 
různě. 

V rámci  Evropské  unie  je  řešena  otázka  harmonizace  konsolidovaných  účetních  závěrek 
přijetím 7. direktivy rady Evropských společenství z 13. června 1983 založená na článku 54, 
odst.  3,  písm.  g)  smlouvy  o  konsolidované  účetní  závěrce. Dále  otázky  související 
s konsolidací jsou řešeny Mezinárodním účetním standardem č. 27 (IAS 27) „Konsolidované 
finanční výkazy a účtování investic do dceřiných společností“ a Mezinárodní účetní standard 
č. 28 (IAS 28) „Účtování investic do přidružených podniků“. 

V České republice je povinnost sestavení konsolidované účetní závěrky dána § 22 a § 23 
zákona  č.  563/1991  Sb.  o  účetnictví  a  §  62  a  násl.  vyhlášky  č. 500/2002  Sb.,  kterou  se 
provádějí  některá  ustanovení  zákona  č.  563/1991  Sb.  pro  účetní  jednotky,  které  jsou 
podnikateli  účtujícími  v soustavě  podvojného  účetnictví.  Od  1.  ledna  2005  upravuje 
konsolidaci ČÚS (Český účetní standard) 020. 

Základní omezení povinnosti pro podnikatele je dáno limitem velikosti konsolidačního celku. 
Konsolidačním celkem se rozumí mateřský podnik a ty dceřiné a přidružené podniky, které 
nejsou  osvobozeny  z povinnosti  vstupovat  do  konsolidačního  celku.  Konsolidující  účetní 
jednotka je osvobozena od povinnosti konsolidovat, pokud ke konci rozvahového dne účetního 
období, za nějž se konsolidovaná účetní závěrka sestavuje, uvedené účetní jednotky na základě 
svých posledních řádných účetních závěrek nepřekročily nebo nedosáhly alespoň dvou ze tří 
uvedených kritérií: 

1. úhrn rozvah více než 350 000 000 Kč
2. čistý obrat více než 700 000 000 Kč
3. průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 250

1.1 Předmět konsolidované uzávěrky

Předmětem  tohoto  dokumentu  je  zpracování  dobrovolné  konsolidované  účetní  závěrky  za 
skupinu BGS Energy Plus k 31. prosinci 2010.

1.2 Použité postupy

Zpracování konsolidované účetní závěrky bylo provedeno na základě individuálních účetních 
závěrek  společností  tvořících  konsolidační  celek  a  podkladů  o  jejich  vztazích  předaných 
jednotlivými společnostmi v průběhu května 2011. 

Při  zpracování  konsolidované  účetní  závěrky  bylo  postupováno  v souladu  se  zákonem  č. 
563/1991 Sb. o účetnictví a vyhláškou č. 500/2002 Sb. – část pátá, která stanoví postupy pro 
provedení konsolidace účetní závěrky a ČÚS 020. 

Konsolidovaná  účetní  závěrka  byla  sestavena  v tabulkách  obsažených  v přehledu 
konsolidačních  operací.  Veškeré  konsolidační  operace  byly  provedeny podvojnými  zápisy. 
Vlastní konsolidace byla rozdělena do dvou etap:
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• Operace představující konsolidaci kapitálových účastí vzájemných vztahů ovlivňujících rozvahu 
• Operace představující konsolidaci vzájemných vtahů ovlivňujících výkaz zisku a ztráty

Konsolidační celek byl zkonsolidován ve třech stupních – plnou i ekvivalenční metodou 

• I. stupeň 
  - konsolidace dceřiné společnosti V1 (Agroprodukt plus a.s.) a dceřiné společnosti PV1 

(Družstvo vlastníků Petrovec) ve vlastnictví dceřiné společnosti V1
 – ekvivalenční metoda

• II. stupeň  
  - konsolidace dceřiné společnosti S0 (Energy produkt plus s.r.o.) a dceřiné společnosti V1 

(Agroprodukt plus a.s.) ve vlastnictví dceřiné společnosti S0 
 – plná metoda

  - konsolidace dceřiné společnosti S0 (Energy produkt plus s.r.o.) a dceřiné společnosti V2 
(ALVE Tech s.r.o.) ve vlastnictví dceřiné společnosti S0
 – ekvivalenční metoda

  - konsolidace dceřiné společnosti S0 (Energy produkt plus s.r.o.) a dceřiné společnosti V3 
(Bioplyn Kačina, s.r.o.) ve vlastnictví dceřiné společnosti S0
 – ekvivalenční metoda

  - konsolidace dceřiné společnosti S0 (Energy produkt plus s.r.o.) a dceřiné společnosti V4 
(BGS Biogas, a.s.) ve vlastnictví dceřiné společnosti S0
 – ekvivalenční metoda

• III. stupeň  
  - konsolidace mateřské společnosti PC (BGS Energy Plus a.s.) a konsolidované dceřiné 

společnosti S0 (Energy produkt plus s.r.o.) ve vlastnictví mateřské organizace  
 – plná metoda

 - konsolidace mateřské společnosti PC (BGS Energy Plus a.s.) a konsolidované dceřiné 
společnosti S1 (BGS Solar s.r.o.) ve vlastnictví mateřské organizace 
 – plná metoda

Jedná  se  o  2.  rok  konsolidace.  V tabulce  konsolidačních  rozdílů  je  uveden  výpočet 
konsolidačních rozdílů ke dni akvizic. 

Pro každou účetní  jednotku je  vypracována  samostatná  příloha  s postupem konsolidačních 
úprav.  Tyto  pomocné  tabulky  a  postupy  jsou  dále  využívány  při  samotném  postupu 
v konsolidaci rozvahy a výkazu zisku a ztráty.  

Ve  výpočtových tabulkách  pro  zjištění  konsolidované  rozvahy  jsou  uvedeny  údaje 
individuálních  účetních  závěrek  daných  společností  vstupujících  do  konsolidace, 
v následujících  sloupcích  jsou  vyloučeny  cenné  papíry,  menšinové  podíly  a  zaúčtování 
konsolidačního  rozdílu.  Dále  následují  sloupce  vyloučení  vzájemných  vazeb  mezi 
společnostmi.  Takto  je  postupováno  při  konsolidaci  dceřiných  podniků  metodou  plné 
konsolidace. 

Při ekvivalenční metodě byly vyloučeny cenné papíry a vypočtena hodnota cenných papírů 
v ekvivalenci (podíl na vlastním kapitálu přidružených podniků). 
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Při konsolidaci výkazu zisku a ztráty bylo postupováno obdobným způsobem. 

2. Podklady pro sestavení konsolidované uzávěrky
a) Vymezení konsolidačního celku

Jméno Zkratka Sídlo IČ: Podíl  
v % V podniku Metoda

BGS Energy Plus a.s.
MP

Světlá nad 
Sáza
vou

28089880 100,0
S0 – 

Energy produkt  
plus s.r.o.

Plná

100,0 S1 – 
BGS Solar s.r.o. Plná

Energy produkt plus 
s.r.o.

S0
Světlá nad 

Sáza
vou

26011921 100,0
V1 –

Agroprodukt plus 
a.s.

Plná

S0 50,0
V2 –
ALVE Tech s.r.o.      Ekvivalentní 

S0 50,0
V3 –

 Bioplyn Kačina,  
s.r.o.

Ekvivalentní

S0 100,0 V4 –
BGS Biogas, a.s. Plná

BGS Solar s.r.o.
S1 Světlá nad 

Sáza
vou

28787030

Agroprodukt plus a.s.

V1
Světlá nad 

Sáza
vou 27833526 50,0

PV1 –
Družstvo 
vlastníků 
Petrovec

Ekvivalentní

Agroprodukt plus a.s.
V1 Světlá nad 

Sáza
vou

27833526

ALVE Tech s.r.o. V2 Jihlava 27737454

Bioplyn Kačina, s.r.o.
V3 Svatý 

Mikul
áš

27922928

BGS Biogas, a.s.
V4 Světlá nad 

Sáza
vou

27833518

Družstvo vlastníků 
Petrovec

PV1 Ovesná 
Lhota

46506004

Konsolidační celek: I. stupeň: Agroprodukt plus a.s. (dceřiný podnik – V1) – Družstvo vlastníků Petrovec
(dceřiný podnik – PV1)

II. stupeň Energy produkt plus s.r.o. (Dceřiný podnik- S0) – Agroprodukt plus a.s.
(Dceřiný podnik – V1)
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Energy produkt plus s.r.o. (Dceřiný podnik- S0) – ALVE Tech s.r.o.
(Přidružený podnik – V2)

Energy produkt plus s.r.o. (Dceřiný podnik- S0) – Bioplyn Kačina, s.r.o.
(Přidružený podnik – V3)

Energy produkt plus s.r.o. (Dceřiný podnik- S0) – BGS Biogas, a.s. 
(Dceřiný podnik – V4)

 III. stupeň BGS Energy Plus a.s. (Mateřský podnik- MP) – Energy produkt plus s.r.o.
 (Dceřiný podnik –S0)

BGS Energy Plus a.s. (Mateřský podnik- MP) – BGS Solar s.r.o.
 (Dceřiný podnik –S1)

Pro zařazení do konsolidačního celku byl zařazen dceřiný podnik s podílem vyšším než 50 % 
na  základním  kapitálu  podniku,  u  kterého  se  uplatnila  plná  metoda  konsolidace.  Dceřiné 
podniky s podílem 20 % až 50 % byly konsolidovány pomocí ekvivalenční metody. 

b) Konsolidační metody a konsolidační systém

Pro  konsolidaci  dceřiné  společností  se  použila  metoda  plné  konsolidace,  pro  konsolidaci 
přidružených podniků metoda ekvivalence.  Jako systém konsolidace byla  použita  postupná 
konsolidace ve dvou stupních. 

c) Konsolidační rozdíl

Konsolidační rozdíl vyjadřuje rozdíl mezi cenou pořízení podílových cenných papírů a vkladů 
konsolidovaného podniku a  jejich oceněním podle podílové účasti  mateřského podniku na 
skutečné  výši  vlastního  kapitálu  podniku  při  prvním  zařazení  dceřiného  či  přidruženého 
podniku do konsolidačního celku. 

Konsolidační rozdíl se odpisuje do výnosů či nákladů po dobu 20 let. 
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Pravidla sestavení konsolidované účetní závěrky:

Skupiny BGS Energy Plus 

S odkazem na § 22 a  §  23 zákona č.  563/1991 Sb.  o  účetnictví  a  §  62 a  násl.  vyhlášky 
č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro účetní 
jednotky,  které jsou podnikateli  účtujícími v soustavě podvojného účetnictví,  a v souladu s 
Českým  účetním  standardem  020,  tímto  stanovím  níže  uvedená  pravidla  pro  sestavení 
konsolidované účetní závěrky v podmínkách Skupiny BGS Energy Plus:

Preambule
Vymezení konsolidačního celku
Systém konsolidace
Metoda konsolidace
Údaje pro konsolidaci
Termíny konsolidace
Místo sestavení konsolidované účetní závěrky
Obsah přílohy ke konsolidované účetní závěrce

Preambule

Konsolidovaná účetní závěrka

Konsolidovanou účetní závěrkou se rozumí účetní závěrka sestavená a upravená metodami 
konsolidace podle zákona o účetnictví. Tato závěrka informuje o konsolidačním celku skupiny 
podniků, která slučuje stav majetku a závazků a dosažené hospodářské výsledky mateřského 
podniku  s jeho  podílovou  účastí  v ostatních  podnicích,  které  kontroluje  nebo  v nichž  má 
podstatný  vliv.  Konsolidovaná  účetní  závěrka  slouží  k informování  akcionářů  a společníků 
účetní  jednotky,  která  kontroluje  nebo  uplatňuje  podstatný  vliv  na  podnikatelskou  činnost 
jiných  účetních  jednotek.  Neslouží  pro  účely  daňové  ani  pro  účely  rozdělování  výsledků 
hospodaření. 

Konsolidovanou účetní závěrku tvoří:

a) Konsolidovaná rozvaha
b) Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty
c) Příloha ke konsolidované účetní závěrce
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Vymezení konsolidačního celku

 Konsolidační celek tvoří:

• Mateřský podnik: BGS Energy Plus a.s., Světlá nad Sázavou

• Dceřiný podnik:Energy produkt plus s.r.o., Světlá nad Sázavou
100,0 %

• Dceřiný podnik: BGS Solar s.r.o. Světlá nad Sázavou 100,0 %

• Dceřiný podnik: Agroprodukt plus a.s., Světlá nad Sázavou 100,0 %

• Dceřiný podnik: BGS Biogas, a.s. Světlá nad Sázavou 100,0 %

• Přidružený podnik: ALVE Tech s.r.o., Jihlava  50,0 %

• Přidružený podnik: Bioplyn Kačina, s.r.o., Svatý Mikuláš 50,0 %

• Přidružený podnik:Družstvo vlastníků Petrovec, Ovesná Lhota
50,0 %

Rozhodné  výše  účasti  BGS  Energy  Plus  a.s.  a  Energy  produkt  plus  s.r.o.  v dceřiném  a 
přidružených podnicích se stanovují ke dni konsolidace. 

Systém konsolidace

Konsolidace celku, který je definován v bodě II., se provede ve třech stupních. 

V  rámci  I.  fáze  bude  dceřiný  podnik  (Agroprodukt  plus  a.s.)  konsolidován  s  dceřiným 
podnikem Družstvo vlastníků Petrovec.

V  rámci  II.  fáze  bude  dceřiný  podnik  (Energy  produkt  plus  s.r.o.)  konsolidován  s  již 
konsolidovanými výsledky dceřiného podniku Agroprodukt plus a.s. a přidružených podniků 
ALVECH Tech s.r.o., Bioplyn Kačina, s.r.o. a dceřiného podniku BGS Biogas, a.s. 
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Ve III.  fázi  se zkonsoliduje mateřský podnik BGS Energy Plus a.s.  s již  konsolidovanými 
výsledky dceřiného podniku Energy produkt plus s.r.o. a dceřiného podniku BGS Solar s.r.o.

Metoda konsolidace

Při sestavení konsolidované účetní závěrky za konsolidační celek bude použita metoda plné 
konsolidace i metoda ekvivalence. 

Údaje pro konsolidaci
1. Účetní závěrka mateřské společnosti včetně přílohy
2. Účetní  závěrky všech dceřiných a přidružených podniků zahrnutých do konsolidačního 

celku včetně příloh 
3. Hlavní knihy mateřského, dceřiných a přidružených podniků, z kterých lze čerpat údaje pro 

vzájemné  vylučování  vazeb  (nákladů  a  výnosů,  vzájemných  pohledávek  a  závazků, 
vnitroskupinových prodejů zásob, hmotného majetku, výplaty dividend, finanční účasti a 
podílů na vlastním kapitálu dceřiných společností)

4. Roční odpisové plány
5. Aktuální stavy přímých i nepřímých účastí v dceřiných a přidružených podnicích

Pro vyloučení vzájemných vztahů se k uvedeným výkazům předloží tyto informace, čerpané 
z analytické evidence účastníků konsolidace formou tabulkových přehledů.

Termíny konsolidace

Datum účetních závěrek podniků zahrnutých do konsolidačního celku: 31. prosince 2010

Termín sestavení konsolidované účetní závěrky:  27. května 2011

Místo sestavení konsolidované účetní závěrky

Místo sestavení konsolidované účetní závěrky: sídlo mateřské společnosti Světlá nad Sázavou

Obsah přílohy ke konsolidované účetní závěrce

1. Vymezení konsolidačního celku
1.1 a) Identifikace podniků, které tvoří konsolidační celek, včetně velikosti vlivu 

mateřské společnosti v dceřiných podnicích včetně použité metody konsolidace
b) datum účetních závěrek vstupujících do konsolidace
c) název a sídla podniků vyloučených z konsolidace
d) systém konsolidace:

2. Všeobecné informace
2.1 Počty a struktury zaměstnanců včetně mzdových nákladů
2.2 Výše odměn a půjček a ostatních plnění statutárním orgánům 
2.3 Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

3. Společnost měsíčně sestavuje výkazy rozvahy a zisků a ztrát.
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Přidružený podnik – V2
ALVE Tech s.r.o.

Přidružený podnik V4 
BGS Biogas, a.s.

Přidružený podnik V3
Bioplyn Kačina, s.r.o.

Dceřiný podnik – V1
Agroprodukt plus s.r.o.

Dceřiný podnik S0
Energy produkt plus s.r.o.

100,0
%

50,0 %100 % 50 %

 %

Organizační schéma konsolidovaného celku 
k 31. 12. 2010

Mateřský podnik MP
BGS Energy Plus a.s.

100 % 100%

Dceřiný podnik S1
BGS Solar s.r.o.

Přidružený podnik PV1
Družstvo vlastníků 

Petrovec

50,0 %
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BGS Energy Plus GROUP
KONSOLIDOVANÁ  ROZVAHA k  31. 12. 2010

 (v tis. Kč) (v tis. EUR) (v tis. Kč) (v tis. EUR)
Identifikac
e Text 31.12.2010 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2009

 AKTIVA CELKEM 401 580 16 025 129 930 4 947
A Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 0 0
B Dlouhodobý majetek 99 940 3 988 61 397 2 338
    B I.    Dlouhodobý nehmotný majetek 290 12 90 3
    B II.    Dlouhodobý hmotný majetek 105 316 4 203 60 323 2 297
 1. Pozemky 340 14 340 13
 2. Budovy 23 745 948 25 009 952

 
3. Samostatné movité věci a soubory movitých 
věcí 32 182 1 284 25 883 985

 5. Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0
 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 46 391 1 851 6 231 237

 
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek 0 0 0 0

 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 2 658 106 2 860 109
    B III.    Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0
 - skupina 0 0 0 0
 - cizí 0 0 0 0

    B IV.
 Kladný konsolidační rozdíl / Záporný 
konsolidační rozdíl -8 342 -333 -2 441 -93

    B V.  Cenné papíry v ekvivalenci 2 676 107 3 425 130
C Oběžná aktiva 299 665 11 958 66 456 2 530
    C I.    Zásoby 83 158 3 318 13 204 503
    C II.    Dlouhodobé pohledávky 4 486 179 0 0
    C III.    Krátkodobé pohledávky 157 666 6 292 29 942 1 140
    C IV.    Finanční majetek 54 355 2 169 23 310 887
 1. Pokladní hotovost 11 567 462 6 675 254
 2. Účty v bankách 42 788 1 707 16 635 633
 3. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0
D Časové rozlišení aktiv 1 975 79 2 077 79
   0  0
   0  0
 PASIVA CELKEM 401 580 16 025 129 930 4 947
A Vlastní kapitál 76 708 3 061 52 519 2 000
    A I.    Základní kapitál 15 209 607 15 209 579
    Změny základního kapitálu 0 0 0 0
    A II.    Kapitálové vklady 36 750 1 466 36 762 1 400

    A III.
   Rezervní fondy, nedělitelný fond a ost. fondy 
ze zisku 781 31 184 7

    A IV.    Výsledek hospodaření minulých let -183 -7 -2 005 -76

    A V.
   Výsledek hospodaření běžného účetního 
období 24 189 965 2 733 104

1
      Hospodářský výsledek běžného účetního 
období 25 381 1 013 44 2

2       Podíl na HV v ekvivalenci -1 192 -48 2 689 102
    A VI.    Pasivní konsolidační rozdíl 0 0 0 0
    A VII.    Konsolidační rezervní fond -38 -2 -364 -14
B PASIVA 324 872 77 243 77 243 2 941
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    B I.    Rezervy 0 0 0 0
    B II.    Dlouhodobé závazky 19 895 794 15 721 599
    B III.    Krátkodobé závazky 223 237 8 908 18 218 694
    B IV.    Bankovní úvěry a výpomoci 81 740 3 262 43 304 1 649

1. Bankovní úvěry dlouhodobé 32 100 1 281 38 900 1 481
 2. Bankovní úvěry a výpomoci krátkodobé 38 297 1 528 2 155 82
 3. Krátkodobé finanční výpomoci 11 343 453 2 249 86
C Časové rozlišení 0 6 168 6
D Menšinový vlastní kapitál 0 0 0 0
   0  0
    D I.    Menšinový základní kapitál 0 0 0 0
    D II.    Menšinové kapitálové fondy 0 0 0 0
    D III.    Menšinové ziskové fondy vč. nerozd. z. min. let 0 0 0 0
    D IV.    Menšinový HV běžného účetního období 0 0 0 0
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BGS Energy Plus GROUP
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31. 12. 2010

(v tis. Kč) (v tis. EUR) (v tis. Kč) (v tis. EUR)
Identifik
ace Text 31.12.2010 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2009

    I.    Tržby za prodej zboží 0 0 0 0
A    Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 0 0
+ Obchodní marže 0 0 0 0
    II.    Výkony 558 799 22 478 41 083 1 552
B    Výkonová spotřeba 504 937 20 311 21 602 816
+ Přidaná hodnota 53 862 2 167 19 481 736
C    Osobní náklady 17 431 701 12 586 476
 C. 1. Mzdové náklady 12 972 522 9 197 348

 
C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a 
družstva 0 0 0 0

 
C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 3 559 143 2 643 100

 C. 4. Ostatní sociální náklady 900 36 746 28
D    Daně a poplatky 106 4 17 1

E
   Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 5 281 212 1 934 73

    III.
   Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 1 364 55 488 18

F
   Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu 893 36 526 20

  0 0 0 0
G    Změna stavu rezerv a nákladů příštích období 0 0 0 0
    VI.-VII.    Ostatní provozní výnosy 12 303 495 17 808 673
I – J    Ostatní provozní náklady 3 596 145 18 645 705

*
Konsolidovaný provozní výsledek 
hospodaření 40 222 1 618 4 069 154

    XIV.    Finanční výnosy 1 988 80 653 25
Q    Finanční náklady 8 239 331 2 561 97
 z toho úroky 2 734 110 2 329 88
* Konsolidovaný HV z finančních operací -6 251 -251 -1 908 -72
 Daň ze zisku z běžných činností. 8 344 336 2 245 85
    Daň z příjmů za běžnou činnost 8 344 336 2 245 85
R    Odložená daň z příjmů za běžnou činnost 0 0 0 0
** Konsolidovaný HV z běžné činnosti 25 627 1 031 -84 -3
    XVI.    Mimořádné výnosy 0 0 0 0
S    Mimořádné náklady 0 0 0 0
    XVII.    Zúčtování pasivního konsolidačního rozdílu -246 -10 128 5
    Zúčtování aktivního konsolidačního rozdílu 0 0 0 0
    Odložená daň z příjmu 0 0 0 0

**
Konsolidovaný mimořádný výsledek 
hospodaření -246 -10 128 5

***
Konsolidovaný HV za účet. obd. bez podílu 
ekvivalence 25 381 1 021 44 2

21 
z toho: HV běžného období bez menšinových 
podílů 25 381 1 021 44 2

 
          : Menšinový HV běžného účetního 
období 0 0 0 0

*** Úrok ze zisku (ztráty) z vlastního jmění -1 192 -48 2 689 102
**** Konsolidovaný HV před zdaněním 32 523 1 309 4 978 188
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****
Konsolidovaný výsledek hospodaření 
účetního období 24 189 973 2 733 103

Vlastní jmění, čistý obrat, počet zaměstnanců a odměny ve skupině – k 31. 12. 2010
(v tisících Kč)
 vlastní čistý obrat Brutto Počet z toho Pracovníci z toho Odměny 
Podnik jmění (třída 6) AKTIVA zaměstn. řídící Náklady řídící  
Energy produkt plus s.r.o. 11 436 39 669 121 432 23 2 10 675 804 0
Agroprodukt plus a.s. 3 318 13 015 25 959 6 1 1 347 130 0
ALVE Tech s.r.o. -2 195 11 826 19 677 0 0 0 0 0
Bioplyn Kačina, s.r.o. 450 383 565 0 0 0 0 0
BGS Biogas, a.s. 31 968 530 552 258 627 16 2 4 585 548 0

BGS Energy Plus a.s. 50 948 5 988 68 665 0 0 824 0 0

BGS Solar s.r.o. 160 0 1 271 0 0 0 0

Družstvo vlastníků Petrovec 7 098 18 637 26 620 0 0 3 544 0

Celkem 103 183 620 070 522 816 45 5 20 975 1 482 0

Vlastní jmění, čistý obrat, počet zaměstnanců a odměny ve skupině – k 31. 12. 2009
(v tisících Kč)
 vlastní čistý obrat Brutto Počet z toho mzdové z toho Odměny 
Podnik jmění (třída 6) AKTIVA zaměstn. řídící náklady řídící  
Energy produkt plus s.r.o. 12 793 53 984 87 218 24 2 11 299 765 0
Agroprodukt plus a.s. 3 222 13 219 15 361 4 0 758 0 0
ALVE Tech s.r.o. 40 8 259 8 488 0 0 0 0 0
Bioplyn Kačina, s.r.o. 483 78 486 0 0 0 0 0
UTS Biogas, a.s. 7 907 103 825 53 156 10 1 2 978 770 0

BGS Energy Plus a.s. 48 079 2 015 48 713 1 1 529 519 0

Celkem 72 524 181 380 213 422 39 4 15 564 2 054 0

Vlastní jmění, čistý obrat, počet zaměstnanců a odměny ve skupině – k 31. 12. 2010
(v tisících EUR)
 vlastní čistý obrat Brutto Počet z toho Pracovníci z toho Odměny 
Podnik jmění (třída 6) AKTIVA zaměstn. řídící Náklady řídící  
Energy produkt plus s.r.o. 457 1 596 4 846 23 2 430 33 0
Agroprodukt plus a.s. 132 524 1 036 6 1 54 5 0
ALVE Tech s.r.o. -88 475 785 0 0 0 0 0
Bioplyn Kačina, s.r.o. 18 15 22 0 0 0 0 0
BGS Biogas, a.s. 1 276 21 342 10 321 16 2 184 22 0

BGS Energy Plus a.s. 2 033 240 2 740 0 0 33 0 0

BGS Solar s.r.o. 6 0 51 0 0 0 0

Družstvo vlastníků Petrovec 283 750 1 062 0 0 143 0

Celkem 4 117 24 942 20 863 45 5 844 60 0

Vlastní jmění, čistý obrat, počet zaměstnanců a odměny ve skupině – k 31. 12. 2009
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(v tisících EUR)
 vlastní čistý obrat Brutto Počet z toho mzdové z toho Odměny 
Podnik jmění (třída 6) AKTIVA zaměstn. řídící náklady řídící  
Energy produkt plus s.r.o. 483 2 040 3 296 1 0 427 29 0
Agroprodukt plus a.s. 122 499 580 0 0 29 0 0
ALVE Tech s.r.o. 2 312 321 0 0 0 0 0
Bioplyn Kačina, s.r.o. 18 3 18 0 0 0 0 0
UTS Biogas, a.s. 299 3 923 2 009 0 0 113 29 0

BGS Energy Plus a.s. 1 817 76 1 841 0 0 20 20 0

Celkem 2 740 6 854 8 064 1 0 588 78 0
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Příloha ke konsolidované účetní závěrce

Konsolidačního celku BGS Energy Plus GROUP 

ke dni 31. 12. 2010 

1. Vymezení konsolidačního celku
3.1 a) Název a sídlo dceřiných a přidružených podniků zahrnutých do konsolidačního 

celku  s  uvedením  stupně  závislosti  (vlivu)  a  podílu  (účasti)  na  základním 
kapitálu těchto podniků s uvedením použitých konsolidačních metod při jejich 
konsolidaci s případným zdůvodněním volby příslušné konsolidační metody: 
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Jméno Zkratka Sídlo IČ:
Podí
l v  
%

V podniku Metoda

BGS Energy Plus a.s.
MP

Světlá nad 
Sáza
vou

28089880 100,0
S0 – 

Energy produkt  
plus s.r.o.

Plná

100,0 S1 – 
BGS Solar s.r.o. Plná

Energy produkt plus 
s.r.o.

S0
Světlá nad 

Sáza
vou

26011921 100,0
V1 –

Agroprodukt plus 
a.s.

Plná

S0 50,0
V2 –
ALVE Tech s.r.o.      Ekvivalentn

í

S0 50,0
V3 –

 Bioplyn Kačina,  
s.r.o.

Ekvivalentn
í

S0 100,0 V4 –
BGS Biogas, a.s. Plná

BGS Solar s.r.o.
S1 Světlá nad 

Sáza
vou

28787030

Agroprodukt plus a.s.
V1

Světlá nad 
Sáza
vou

27833526 50,0
PV1 –

Družstvo vlastníků 
Petrovec

Ekvivalentn
í

Agroprodukt plus a.s.
V1 Světlá nad 

Sáza
vou

27833526

ALVE Tech s.r.o. V2 Jihlava 27737454

Bioplyn Kačina, s.r.o.
V3 Svatý 

Mikul
áš

27922928

BGS Biogas, a.s.
V4 Světlá nad 

Sáza
vou

27833518

Družstvo vlastníků 
Petrovec

PV1 Ovesná 
Lhota

46506004

Konsolidační celek: I. stupeň: Agroprodukt plus a.s. (dceřiný podnik – V1) – Družstvo vlastníků Petrovec
(dceřiný podnik – PV1)

II. stupeň Energy produkt plus s.r.o. (Dceřiný podnik- S0) – Agroprodukt plus a.s.
(Dceřiný podnik – V1)

Energy produkt plus s.r.o. (Dceřiný podnik- S0) – ALVE Tech s.r.o.
(Přidružený podnik – V2)

Energy produkt plus s.r.o. (Dceřiný podnik- S0) – Bioplyn Kačina, s.r.o.
(Přidružený podnik – V3)
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Energy produkt plus s.r.o. (Dceřiný podnik- S0) – BGS Biogas, a.s. 
(Dceřiný podnik – V4)

 III. stupeň BGS Energy Plus a.s. (Mateřský podnik- MP) – Energy produkt plus s.r.o.
 (Dceřiný podnik –S0)

BGS Energy Plus a.s. (Mateřský podnik- MP) – BGS Solar s.r.o.
 (Dceřiný podnik –S1)

Pro zařazení do konsolidačního celku byl zařazen dceřiný podnik s podílem vyšším než 50 % 
na  základním  kapitálu  podniku,  u  kterého  se  uplatnila  plná  metoda  konsolidace.  U 
přidružených podniků s podílem od 20 % do 50 % se uplatnila metoda ekvivalence. 

e) Datum  účetních  závěrek  podniků  zahrnutých  do  konsolidačního  celku:  31. 
prosince 2010

f) název  a  sídlo  podniků  vyloučených  z  povinnosti  konsolidovat  s uvedením 
důvodů osvobození z povinnosti konsolidace: žádné podniky nebyly z povinnosti  
konsolidovat vyloučeny 

g) Systém konsolidace postupná metoda 

1. Obecné údaje obsažené v příloze

1.1 Průměrný počet zaměstnanců konsolidačního celku během účetního období, za které se 
sestavuje konsolidační účetní závěrka, z toho řídících pracovníků (ředitelé, náměstci, 
vedoucí organizačních složek) s uvedením příslušné výše osobních nákladů:

Průměrný počet zaměstnanců: 45
výše osobních nákladů: 20 975 tis. Kč 

z toho řídících: 5
výše osobních nákladů: 1 482 tis. Kč 

1.2 Výše odměn, záloh a ostatních pohledávek, závazků a ostatních plnění, přijatých či 
poskytnutých záruk, popř. příslibů plnění včetně důchodového zabezpečení, jak v peněžní, 
tak v naturální formě členům statutárních, řídících a dozorčích orgánů včetně bývalých členů 
těchto orgánů:

Výše odměn členům statutárních orgánů: 0 tis. Kč 

1.3 Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
Změny způsobů oceňování, postupů účtování, uspořádání položek konsolidované účetní 
závěrky a obsahové vymezení těchto položek oproti předcházejícímu účetnímu období 
s uvedením důvodů těchto změn a vyčíslením peněžních částek těchto změn ovlivňujících 
výši majetku, závazků a hospodářského výsledku konsolidačního celku: 
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou včetně vedlejších nákladů (clo,  
dopravné).

Zásoby vytvořené vlastní činností jsou oceňovány vnitropodnikovou stálou cenou podle 
plánových kalkulací jednotlivých dceřiných podniků v rámci konsolidačního celku. 
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Změny pořizovacích cen a zůstatkových cen a zůstatkových cen dlouhodobého hmotného 
a nehmotného majetku v porovnání s minulým účetním obdobím v souvislosti s kursovým 
přepočtem účtů dceřiných podniků se sídlem v zahraničí, které vedou účetnictví v cizí měně, 
nejméně podle jednotlivých druhů tohoto majetku:

Jednotlivé podniky konsolidačního celku odepisují dle odpisového plánu. Mateřský podnik 
nemá žádné dceřiné podniky se sídlem v zahraniční. 

Podíl na hospodářském výsledku dceřiného a přidruženého podniku, jehož cenné papíry 
nebo účasti byly pořízeny mateřským podnikem v průběhu účetního období, vztahující se 
k období od pořízení do konce účetního období platného pro mateřský podnik:

Zisky a ztráty z titulu prodeje zásob a dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku mezi 
podniky konsolidačního celku odděleně za jednotlivé podniky: 

2. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát

2.1 Komentář a zdůvodnění ke změně vlastního kapitálu konsolidovaného celku mezi dvěma 
konsolidacemi, zejména v případě změny rozsahu konsolidačního celku a vypořádání cenných 
papírů a vkladů se zpětnou vazbou.

2.2 Komentář k údajům o:
a) pohledávkách a závazcích po lhůtě splatnosti: v rámci konsolidačního celku nejsou žádné 

pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti 
b) pohledávkách a závazcích k podnikům konsolidačního celku s dobou splatnosti nad 5 let: 

mezi podniky konsolidačního celku nejsou pohledávky a závazky s dobou splatnosti delší  
než 5 let 

2.3 Souhrnná  výše  případných  dalších  závazků  (nepeněžních  i  peněžních),  které  nejsou 
sledovány v běžném účetnictví jednotlivých podniků konsolidačního celku a nejsou uvedeny 
v konsolidované rozvaze: další závazky nesledované v účetnictví konsolidačního celku nejsou

Ve Světlé nad Sázavou dne 27. května 2011
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3. Zpráva auditora 

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORAZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti:

BGS Energy Plus a.s.

Zámecká 7, 582 91 Světlá nad Sázavou,  IČ: 28089880

Auditorská firma:   Ing. Jiří Měchura, Neumannova 2044, 256 01 Benešov
Číslo auditorského oprávnění auditora:   1549

Identifikace auditované konsolidované účetní 
závěrky 

Ověřili jsme přiloženou konsolidovanou účetní závěrku skupiny
BGS Energy Plus a.s, Zámecká 7, Světlá nad Sázavou,  IČ: 28089880

 tj. rozvahu k 31. prosinci 2010, výkaz zisku a ztráty za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 a přílohu této 
konsolidované účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. 
Údaje o Skupině BGS Energy Plus a.s.   Zámecká 7, 582 91 Světlá nad Sázavou,  IČ: 28089880  

jsou uvedeny v příloze této konsolidované účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za konsolidovanou účetní závěrku
Za sestavení konsolidované účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy 

odpovídá  statutární  orgán  společnosti  BGS Energy  Plus  a.s.,  Zámecká  7,  582  91  Světlá  nad  Sázavou,   IČ: 

28089880
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Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením 

konsolidované účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, 

zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Odpovědnost auditora: 

Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této konsolidované účetní závěrce. Audit jsme 

provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními 

doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a 

naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje 

významné nesprávnosti. 

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a 

skutečnostech uvedených v konsolidované  účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, 

včetně posouzení rizik, že konsolidovaná účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem 

nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení 

a věrné zobrazení konsolidované účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské 

postupy, nikoliv vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních 

metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace konsolidované účetní 

závěrky. 

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace 

společnosti skupiny BGS Energy Plus a.s.,Zámecká 7, Světlá nad Sázavou,  IČ  28089880 k 31. prosinci 2010 a 

nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 v souladu s českými 

účetními předpisy.  

Vydáváme výrok:
-  bez výhrad  - 

 Za účetní jednotku:
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                                                         Aleš Radil

                                                         předseda představenstva

 

Datum vydání zprávy:                                          

V Benešově dne 8. června 2010                                                                  Ing. Jiří Měchura
                                                                      auditor

4. Prohlášení představenstva o účetní závěrce a zprávě o činnosti 
společnosti 

Prohlášení představenstva o spolehlivosti vypracované účetní závěrky za rok 2010 a zprávě o 
činnosti společnosti.
Představenstvo prohlašuje dle svého nejlepšího vědomi, že roční účetní závěrka a odpovídající data byly 
vypracovány v souladu s místními právními předpisy platnými pro společnost v České republice a dále 
prohlašuje, že tato finanční závěrka podává věrný a poctivý obraz o majetku a ekonomické situaci 
společnosti a jejím hospodářském výsledku a že zpráva o Zprávě představenstva podává poctivý obraz o 
stavu subjektu, který ji vydal, a to včetně popisu základních rizik.

Prohlášení představenstva o auditorovi 

Prohlášení představenstva o subjektu oprávněném provést audit roční účetní závěrky za rok 2010.
Představenstvo prohlašuje, že subjekt oprávněný provádět audity účetních závěrek, který provedl audit 
roční účetní závěrky, byl vybrán v souladu s právními předpisy a že tento subjekt a jeho autorizovaní 

-39-



BGS Energy Plus a.s.
Zámecká 7, Světlá nad Sázavou, PSČ: 582 91, IČ: 280 89 880

auditoři, kteří audit prováděli, splňovali příslušné podmínky, aby mohli vyjádřit svůj nestranný a 
nezávislý názor na provedený audit v souladu s příslušnými předpisy místního práva. 
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