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Obecné informace
1. Popis účetní jednotky
Název:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

BGS Energy Plus a.s.
Zámecká 7
582 91 Světlá nad Sázavou
akciová společnost
28089880

Předmět podnikání:
- 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
Společnosti BGS Energy Plus a.s. (dále jen „společnost“) vznikla zapsáním do obchodního rejstříku dne
24. září 2008

2. Identifikace skupiny
Skupina BGS zahrnuje níže uvedené společnosti:
Energy produkt
plus, s.r.o.
BGS Biogas, a.s.
BGS Polsko s.r.o.

Světlá nad
Sázavou
Světlá nad
Sázavou
Světlá nad
Sázavou

Závidkovice 54

58291

Závidkovice 54

58291

Zámecká 7

58291

IČO:
26011921
IČO:
27833518
IČO:
08138141

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19923
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2860
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 43833

Smluvní účasti v jednotkách skupiny
Společnosti ve skupině BGS mají mezi sebou uzavřené smlouvy plynoucí z obchodního styku, nájemní
smlouvy, půjčky (ty jsou evidovány v rámci účetnictví).
3. Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období
V roce 2020 nedošlo k žádné změně, které byly příčinou pro změnu v obchodním rejstříku.
Druh změny (dodatku)

Datum změny

---

---

4. Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém
účetním období
Společnost tvoří holdingová struktura a každá jednotlivá společnost skupiny má vlastní organizační strukturu.
Dle stanov rozhoduje:
valná hromada - nejvyšší orgán společnosti
představenstvo
dozorčí rada

5. Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni
Složení představenstva BGS Energy Plus a.s.:
Radim Hrůza
Složení dozorčí rady BGS Energy Plus a.s.:

člen představenstva

Rostislav Kotlas
člen dozorčí rady
Způsob jednání:
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně v celém rozsahu.

6. Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20 %
Jméno fyzické osoby, název právnické osoby
Mgr. Viktor Kaplan, bytem Ohradní 1335/5, 140 00 Praha 4
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7. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech vyšší
než 20 %
Obchodní firma

Podíl
%

Sídlo

Energy produkt
plus, s. r. o.

100%

Světlá nad
Sázavou

Závidkovice
54

58291 IČO:
26011921

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19923

BGS Polsko
s.r.o.

100%

Světlá nad
Sázavou

Zámecká 7

58291 IČO:
08138141

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 43833

8. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady (v tis. Kč)
2020
celkem
0
0
0

Průměrný počet zaměstnanců
Mzdové náklady
Náklady na pojistné soc. a zdrav. zabezpečení

9. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění
Nebyl stanoven způsob odměňování členů představenstva a dozorčí rady.

4

z toho řídících
0
0
0

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování v předkládané účetní závěrce jsou
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. a vyhláškou č 500/2002 Sb.
Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni 31.12.2020 za kalendářní rok.
1. Způsob ocenění majetku
1.1 Ocenění a způsob účtování zásob
Účtování zásob
Nakupované a vytvořené zásoby nejsou
1.2 Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku vytvořeného vlastní činností není
1.3 Ocenění cenných papírů a majetkových podílů
Majetkové účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem se oceňují pořizovací cenou (zahrnují cenu pořízení a
náklady související s pořízením) /ekvivalencí, přecenění se účtuje do vlastního kapitálu jako oceňovací rozdíly z
přecenění majetku a závazků.
Ekvivalencí se rozumí pořizovací cena účasti upravená na hodnotu odpovídající míře účasti společnosti na
vlastním kapitálu.
1.4 Ocenění příchovků a přírůstků zvířat
Příchovky a přírůstky zvířat nejsou
2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
Firma nevlastní majetek, kde by měla být uplatněna reprodukční pořizovací cena.
3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k změnám v oceňování zásob, v odepisování a
způsobu účtování k žádným změnám nedošlo.
4. Opravné položky k dlouhodobému majetku
Opravné položky byly tvořeny.
5. Odpisování
Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interní směrnici
v souladu s § 28 odst. 2 zákona o účetnictví. Sazby účetních odpisů jsou stanoveny samostatně podle
předpokládané životnosti skupin předmětů roční procentní sazbou. Účetní a daňové odpisy se nerovnají.
Základní principy účetního odpisového plánu:
Účetní jednotka uplatňuje časovou metodu účetního odepisování, a to vždy s odpisem až do nulové účetní
zůstatkové hodnoty. Účetní odepisování je časově rovnoměrné s měsíčním zúčtováním odpisů, a to od
následujícího měsíce po zařazení předmětu.
Předpokládaná životnost je u základních skupin dlouhodobého hmotného majetku stanovena následovně:
Nehmotný dlouhodobý majetek 5 let
Hmotný dlouhodobý majetek
budovy
20-50 let
stavby
20-50 let
stroje a zařízení
2-10 let
dopravní prostředky
5 let
6. Přepočet cizích měn na českou měnu
Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost aktuální denní kurz vyhlášený ČNB.
7. Ocenění majetku reálnou hodnotou
Ve sledovaném účetním období nepoužívala účetní jednotka ocenění reálnou hodnotou
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Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace účetní jednotky
1.1 Doměrky splatné daně ze zisku za minulá účetní období
Daňové doměrky za minulá účetní období nebyly uplatněny.
1.2 Dlouhodobé a krátkodobé bankovní úvěry (v tis. Kč)
Dlouhodobé
Poskytovatel
---

Specifikace
---

Úvěr celkem Splaceno v roce 2020
-----

---

Zůstatek jistiny
---

1.3 Rozpis odložené daně (v Kč)
Jednotka neúčtuje o odložené dani
1.4 Rozpis přijatých dotací (v tis. Kč)
Účel dotace

Poskytovatel
---

---

Částka
---

1.5 Rozpis mank a přebytků u zásob
Manka ani přebytky u zásob nebyly zjištěny.

2. Významné události po datu účetní závěrky
Po datu účetní závěrky nedošlo k žádné významné změně.

3. Doplňující informace o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku
3.1 Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku (v tis. Kč)
Skupina majetku

Zůstatková cena

Přírůstky

Úbytky

Pozemky (031)

Pořizovací cena Korekce (08,09)
0

0

0

0

0

Stavby (021)

0

0

0

0

0

Samost. mov. věci, soubory mov. věcí (022)

0

0

0

0

0

Základní stádo (026)

0

0

0

0

0

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (027)

0

0

0

0

0

Nedokončený DHM (042)
Pokytnuté zálohy na DHM (052)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Celkem

0

0

0

0

0

Oprávky (07)
0

Zůstatková cena
0

Přírůstky
0

Úbytky
0

3.2 Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku
Skupina majetku
Zřizovací výdaje (011)

Pořizovací cena
0

3.3 Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu (v tis. Kč)
Společnost nemá majetek pořízený formou finančního pronájmu
Zah.
-

Doba trvání
-

Název majetku
-

Poskytovatel
-

Základ
-

Splaceno
-

Zůstatek
-

3.4 Nejdůležitější přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku
V roce 2020 nedošlo k přírůstku ani k úbytku DHM.
3.5 Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze
Drobný majetek, který se nepovažuje za dlouhodobý, je uveden v operativní evidenci. Ostatní majetek je
uveden v rozvaze.
3.6 Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem (v tis. Kč)
V roce 2020 nebyl hmotný majetek zatížen zástavním právem.
Název majetku
---

Forma zajištění
---

Běžné období
Účel
---

Doba
---

Závazek
---

3.7 Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním oceněním
V roce 2020 nebyly zjištěny u žádného jednotlivého majetku podstatné rozdíly mezi hodnotou účetní a tržní.
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3.8 Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti (v tis. Kč)
Firma vlastní akcie jiné akciové společnosti nebo majetkové podíly. K 31.12.2020 účetní jednotka provedla
ocenění majetkových podílů ekvivalencí EH
Majetkové účasti v tis. Kč
Sídlo
VK spol.
Závidkovice 54, Světlá n. Sáz.
2195
Zámecká 7, Světlá n. Sázavou
229

Název společnosti
Energy produkt plus, s. r. o.
BGS Polsko s.r.o.

Podíl
9459
10

v%
100
100

Podíl na VK
2195
229

Ocenění EH
-7264
219

4. Vlastní kapitál
Záporný vlastní kapitál je zčásti tvořen vnitroskupinovými dluhy. Se skupinovými i mimoskupinovými věřiteli je
předjednáno, že – nedojde-li při splatnosti k úhradě jejich pohledávek – budou tyto pohledávky kapitalizovány,
tedy příslušní věřitelé buď obdrží namísto svých pohledávek majetkovou účast na účetní jednotce, nebo bude
hodnota jejich existujících majetkových účastí zvýšena tím, že kapitalizací dojde ke snížení zadlužení účetní
jednotky. Z toho důvodu není dle našeho názoru namístě hovořit o předlužení účetní jednotky, neboť lze se
zřetelem k výše uvedenému důvodně předpokládat, že účetní jednotka bude moci ve správě svého majetku
nebo v provozu svého závodu pokračovat.
4.1 Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu (v tis. Kč)
běžné období
15209
29705
505
-199127
-870
-5802
-160281

základní kapitál
kapitálové fondy
zákonný rezervní fond
výsledek hospodaření minulých let
jiný výsledek hospodaření
hospodářský výsledek běžného úč. období
vlastní kapitál

předchozí období
15209
29505
505
-170486
-771
-29412
-154679

4.2 Rozdělení zisku (úhrada ztráty) minulého účetního období (v tis. Kč)
Položka
Výsledek hospodaření ( + zisk, - ztráta)
Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu
Tvorba (+) nebo čerpání (-) statutárních fondů
Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let
Tvorba (+) nebo úhrada (-) neuhrazené ztráty minulých let

Částka
-29412
-29412

4.3. Návrh na rozdělení zisku (úhradu ztráty) běžného účetního období (v tis. Kč)
Položka
Výsledek hospodaření ( + zisk, - ztráta)
Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu
Tvorba (+) nebo čerpání (-) statutárních fondů
Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let
Tvorba (+) nebo úhrada (-) neuhrazené ztráty minulých let

Částka
-5802
-5802

4.4. Základní kapitál (v tis. Kč)
Druh akcií
akcie na jméno

Počet akcií
15 209 000 ks

Nominální hodnota
0,001

Celková hodnota
15 209

5. Pohledávky a závazky (v tis. Kč)
5.1. Pohledávky běžné období
Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o příslušné opravné položky
k pochybným a nedobytným částkám.
Celkem
do splatnosti
do 30 dnů
30 > 90 dnů
90 > 180 dnů
180 > 360 dnů

360 dnů a >

Z obchodního styku
351
28
0
210
0
113
0

Ostatní pohledávky
Stát – daňová pohledávka
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Jiné pohledávky
Ostatní
Registrované dluhové cenné papíry
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30
735
959
1840

Pohledávky minulé období
Celkem
do splatnosti
do 30 dnů
30 > 90 dnů
90 > 180 dnů
180 > 360 dnů

360 dnů a >

Z obchodního styku
703
386
0
15
36
195
71

Ostatní pohledávky
Stát – daňová pohledávka
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Jiné pohledávky
Ostatní
Registrované dluhové cenné papíry

běžné období
2975
0

Dlouhodobé pohledávky
Dohadné účty
Jiné pohledávky

0
725
912
1840

předchozí období
3759
0

Účetní jednotka eviduje opravné položky k následujícím aktivům
Druhy majetku
Pohledávky po lhůtě splatnosti nad 365 dnů
Jiné pohledávky 378
Dohadné položky 388
Opravná položka k dlouh.fin. majetku 053
Opr.pol. ke krátk.fin.maj.-akcie 253

Výše OP v %
100%
100%
100%
100%
100%

Hodnota v tis. Kč
56
959
1574
1609
1840

Zdroj informací
posouzení nedobytnosti
posouzení nedobytnosti
míra ohrožení
míra ohrožení
míra ohrožení

5.2 Závazky běžné období
Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.
Celkem
do splatnosti
do 30 dnů
30 > 90 dnů
90 > 180 dnů
180 > 360 dnů

360 dnů a >

Z obchodního styku
1520
111
0
114
0
0
1295

Ostatní závazky
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze soc. zab. a zdrav poj.
Stát daňové závazky a dotace
Jiné závazky
Krátkodobé finanční výpomoci
Dohadné účty pasivní

0
0
165
0
91546
0

Závazky minulé období
Celkem
do splatnosti
do 30 dnů
30 > 90 dnů
90 > 180 dnů
180 > 360 dnů

360 dnů a >

Z obchodního styku
1551
111
0
0
173
565
702

Ostatní závazky
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze soc. zab. a zdrav poj.
Stát daňové závazky a dotace
Jiné závazky
Krátkodobé finanční výpomoci
Dohadné účty pasivní

běžné období
833
500
59571

Dlouhodobé závazky
Dluhopisy
Dohadné účty
Jiné závazky

0
0
0
0
103822
0

předchozí období
833
500
66956

5.3 Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině
Závazky a pohledávky k podnikům Agromilk, družstvo vlastníků, Agroprodukt plus a.s., BPS Lhota s.r.o., KYLD
CZ s.r.o., PODHRADÍ, s.r.o., BGS Servisní s.r.o.
5.4 Závazky a pohledávky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze
Společnost neeviduje tento druh pohledávky a závazku.
5.4.1

Existence pohledávky neuvedené v rozvaze

Společnost eviduje pohledávku z titulu regresu (po použití ručení) za bývalým členem dozorčí rady společnosti
(či jeho spřízněných osob) a dále pohledávku z titulu náhrady škody způsobenou porušením péče řádného
hospodáře za bývalým předsedou představenstva.
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5.4.2 Existence zajištění souvisejících s provozem společností ve skupině
Společnost poskytuje ručení BOS Bank Polska za financování projektu bioplynové stanice Przykona 1.900 kW,
kde investorem je společnosti Bioelektrownia Przykona Sp. zoo, Polsko, která je dceřinou společností Volta
Europe BGS Sp.zoo, patřící do skupiny BGS Energy Plus a.s. Vzhledem k tomu, že je vedení společnosti
s ohledem na stávající vědomosti a na komerční okolnosti případu přesvědčeno, že k tomuto titulu v budoucnu
nenastane plnění, účetní závěrka neobsahuje k tomuto titulu žádné úpravy.
5.4.3 Existence zajištění souvisejících s financováním
Společnosti ze skupiny BGS si vzájemně poskytují standardní majetkové zajištění pro financující banky Moneta
Money Bank a.s. a Sberbank a.s. a právnické osoby v souvislosti s investičními úvěry.
5.5 Další významné potenciální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva
Tento typ závazků společnost nemá.

6. Rezervy (v tis. Kč)
Společnost v roce 2020 netvořila žádné rezervy.
Druh rezervy
Zákonné a ost. rezervy
Rezerva na daň z příjmů
Celkem

Zůstatek k 1.1.
0
0
0

Tvorba
0
0
0

Zrušení
0
0
0

Zůstatek k 31.12
0
0
0

7. Výnosy z běžné činnosti (v tis. Kč)
Výnosy
Tržby z prodeje služeb
Výnosy z odepsaných pohledávek
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Ostatní výnosy
Celkem

minulé období
1075
8
127
568
1778

běžné období
205
0
0
47
252

Výnosy z běžné činnosti byly ve sledovaném období rozděleny na tržby z prodeje služeb a ostatní výnosy, které
zahrnují především úroky.

8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj
BGS Energy Plus a.s. v roce 2020 přímo nevynakládal prostředky na výzkum a vývoj, nepřímo podporoval
výzkum a vývoj účastnickými poplatky za účast na různých seminářích, konferencích a školeních. Tyto náklady
jsou však zanedbatelné.

9. Údaje o přeměnách
9.1. Struktura vlastního kapitálu po přeměně společnosti (včetně fondu z přecenění)
K přeměně společnosti nedošlo.
9.2. Další významné údaje vztahující se k přeměně
K přeměně společnosti nedošlo.
Sestaveno dne: 29.4.2021 Sestavil: Rostislav Kotlas Podpis statutárního zástupce:

Radim Hrůza člen představenstva BGS Energy Plus a.s.
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