Zpráva představenstva společnosti
za třetí čtvrtletí končící dnem 30. září 2014
(mezitímní zpráva)
Předmět činnosti
Spravujeme majetek akcionářů prostřednictvím investování do lukrativních a dlouhodobě výnosných projektů,
do projektů se stabilními a do značné míry predikovatelnými budoucími zisky a cash flow. Akcie společnosti
E4U a. s. jsou investičním nástrojem, který přináší akcionářům dlouhodobě stabilní dividendový výnos v předpokládané výši 6–8 % ročně (vztaženo k původní upisovací ceně 80 CZK). Zaměřujeme se především na výrobny
energie z obnovitelných zdrojů, tedy na zelenou energii.
Společnost E4U a. s. vznikla v srpnu 2010, její historie však sahá do roku 2006, kdy byla založena společnost
SANERGIE a. s., jejíž akcie tvoří základ majetku společnosti E4U a. s.. Prostřednictvím dceřiné společnosti
SANERGIE a. s. v současné době provozujeme dva solární parky v oblasti jižní Moravy o celkovém instalovaném výkonu 4,4 MWp. Snahou společnosti je v budoucnu rozšířit portfolio o projekty podobného typu.

Základní údaje o emitentovi a jeho akciích
Název emise:
ISIN/BIC kód:
Obchodovatelnost v ČR:
Obchodobvatelnost v zahraničí:
Investor relations:

E4U a. s.
CZ0005123620 / BAAEFORU
volný regulovaný trh Burzy cenných papírů Praha
RM-Systém
Börse Stuttgart, Německo
tel: 222 742 940, e-mail: info@e4u.cz, www.e4u.cz

Aktuální akcionářská struktura k 30. 9.2014
Celkový objem akcií v emisi:
- z toho rozptýlené vlastnictví:
- hlavní akcionář:
Jméno hlavního akcionáře:

2 391 640 akcií
1 171 900 akcií (49%)
1 219 740 akcií (51%)
E4U FINANCE s.r.o.

Shrnutí výsledků hospodaření
Obě výrobny, FVE Ratíškovice a FVE Dubňany byly po celé období třetího čtvrtletí roku 2014 plně v provozu,
výrobny byly po celé toto období provozovány prostřednictvím dceřiné společnosti SANERGIE a. s.
Níže uvedený přehled udává výrobu (v MWh) v jednotlivých čtvrtletích let 2010-2014. I když je samotné období
třetího čtvrtletí výrobně poněkud slabší (dokonce historicky nejslabší), je celková výroba prvních třech čtvrtletí
roku 2014 ve výši 4.155 MWh přibližně na úrovni pětiletého průměru let 2010-2014 (přesněji vyjádřeno 1,6%
pod pětiletým průměrem). Výrobně tak nedochází v roce 2014 k žádnému výraznému překvapení.
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MWh

2010

2011

2012

2013

2014

1. čtvrtletí:

747,1

973

995,3

586,5

909,4

2. čtvrtletí:

1601,7

1892,1

1828,2

1582

1720,8

3. čtvrtletí:

1594,9

1700,7

1715,7

1742,8

1524,6

4. čtvrtletí:

560,2

646,6

597,4

621,7

4503,9

5212,3

5136,7

4533

Součet:

V době sestavování této zprávy je již znám objem výroby za říjen 2014, který činí 135,8 MWh za FVE Dubňany
a 147,5 MWh za FVE Ratíškovice.
Od srpna 2011 vede společnost E4U a. s. účetnictví dle mezinárodních účetních standardů IFRS. Příjmy
mateřské společnosti E4U a. s. jsou tvořeny výhradně dividendou vyplácenou dceřinou společností SANERGIE
a. s. Dceřiná společnost rozděluje zisk formou dividend zpravidla v posledním čtvrtletí kalendářního roku,
v třetím čtvrtletí roku 2014 nemá tedy mateřská společnost E4U a. s. žádný výnosy. K 30.9.2014 též emitent
nesestavuje žádné konsolidované výkazy. Z tohoto důvodu lze posoudit hospodářskou situaci společnosti
k 30.9.2014 výhradně pohledem na výkony dceřiné společnosti SANERGIE a. s. Tato vede účetnictví dle
českých účetních standardů, výkaz zisku a ztrát v období 1.10.2013 – 30.9.2014 je následující:

Výsledovka společnosti SANERGIE a. s. v tis. CZK (1.10.2013 – 30.9.2014)
Výkony

70.135

Výkonová spotřeba

41.223

Přidaná hodnota

28.912

Osobní náklady

1.227

Daně a poplatky

1.136

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Provozní výsledek hospodaření
Finanční výsledek hospodaření

835
6
1.076
24.644
478

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

25.122

Výsledek hospodaření před zdaněním

25.122

Na první pohled je patrné, že zisk SANERGIE a. s. před zdaněním ve výši 25,1 mil. CZK je více než
dvojnásobný ve srovnání s obdobím předcházejícím. Tato skutečnost je dána především tím, že
A. výroba období roku 2014 nebyla již zatížena srážkovou daní (díky skutečnosti, že se jedná o výrobny
připojené v letech 2008 a 2009, tato skutečnost má největší vliv),
B. projevil se naplno efekt snížených úrokových sazeb u cizího financování (podrobnosti o refinancování
byly již popsány v minulých zprávách),
C. samotná výroba je o něco vyšší než v období předcházejícím
Vše nasvědčuje tomu, že za období roku 2014 bude moci společnost vytvořit opět rezervy v rozumné výši.
Stejně jako v minulosti lze riziko tohoto sektoru spatřovat především v dalším politickém vývoji.

Finanční kalendář – výplata dividend
V posledním čtvrtletí roku 2014 dojde k výplatě druhé části dividendy ve výši 2,80 CZK/akcii, v souladu
s usnesením valné hromady z května 2014. Podrobnosti viz níže.
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Finanční kalendář 2014
7. 5. 2014
14.5. 2014
23. 5. 2014
30. 5. 2014
21.11. 2014
28.11. 2014

rozhodný den pro účast na valné hromadě
konání valné hromady
rozhodný den pro výplatu první části dividendy (polovina)
výplata první části dividendy
rozhodný den pro výplatu druhé části dividendy
výplata druhé části dividendy

Dubňany, 17.11.2014

Ing. Petr Bína
předseda představenstva
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Ing. Aleš Jelínek, CFA
člen představenstva
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