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Zpráva představenstva společnosti  

za první čtvrtletí končící dnem 31. března 2013 

 
(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 předpo-

kládané 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 instalova-

ném výkonu 4,4 MWp.  
 

Základní údaje o emitentovi a jeho akciích 

Název emise:    E4U a. s. 

ISIN/BIC kód:   CZ0005123620 / BAAEFORU 

Obchodovatelnost v ČR:   volný regulovaný trh Burzy cenných papírů Praha 

                             RM-Systém 

Investor relations:   tel: 222 742 940, e-mail: info@e4u.cz, www.e4u.cz 
 

Aktuální akcionářská struktura 

Celkový objem akcií v emisi:   2 391 640 akcií 

- z  toho rozptýlené vlastnictví:  1 171 900 akcií (49%) 

- hlavní akcionář:   1 219 740 akcií (51%)  

Jméno hlavního akcionáře:   E4U FINANCE s. r. o. 

 

 

 

 

Shrnutí výsledků hospodaření ovládané společnosti SANERGIE a. s. 

Základem činnosti společnosti je provozování výroben obnovitelných zdrojů energie a prodej této energie. 

Současné portfolio sestává ze dvou výroben FVE Dubňany a FVE Ratíškovice, každá o instalovaném výkonu 2,2 

MWp. Společnost sama nemá žádný vlastní vývoj technologií. Jak je vidět z níže uvedeného přehledu, je celková 

výroba během prvních čtyřech měsíců roku 2013 výrazně slabší než ve srovnatelném období let minulých. Tato 

skutečnost je dána pozdějším příchodem slunných dní v roce 2013. Výroba v období leden až duben tvoří 

zpravidla méně než 30% celkové roční výroby. V období leden-duben 2013 je výroba přibližně na 84% ve 

srovnání s obdobím leden-duben 2010, na 72% v porovnání se stejným obdobím roku 2011 a na 70% 

v porovnání s rokem 2012. 
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Mateřská společnost E4U a. s. je od 25.8.2011 obchodována na volném regulovaném trhu cenných papírů, 

konkrétně na Burze cenných papírů Praha. Proto ji dle zákona o účetnictví vzniká povinnost vést účetnictví 

v souladu s mezinárodními účetními standardy IFRS. Příjmy mateřské společnosti E4U a. s. jsou tvořeny zisky  

ovládané společnosti SANERGIE a. s., které jsou vypláceny zpravidla ve čtvrtém čtvrtletí. Během prvního až 

třetího čtvrtletí nemá mateřská společnost žádné příjmy. E4U a. s. nesestavuje ke dni 31.3.2013 konsolidovanou 

závěrku dle IFRS. 

 

Veškeré operativní příjmy plynoucí z provozu předmětných elektráren jsou tvořeny dceřinou společností 

SANERGIE a. s. Dceřiná společnost SANERGIE a. s. i nadále vede účetnictví dle českých účetních standardů. 

Účetní období společnosti SANERGIE a. s. je od 1.10. do 30.9. Společnost SANERGIE a. s. v období 

1.10.2012-31.3.2013 vykazuje průběžnou ztrátu ve výši 1,17 mil. CZK. Výkaz zisku a ztrát je následující: 

 

Výkony   16.942 

Výkonová spotřeba 15.303 

Přidaná hodnota 1.639 

Osobní náklady  592 

Daně a poplatky 2.100 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 355 

Ostatní provozní výnosy 556 

Ostatní provozní náklady 412 

Provozní výsledek hospodaření -1.264 

Finanční výsledek hospodaření 91 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost  -1.173 

Výsledek hospodaření za účetní období -1.173 

 

 

V 1. čtvrtletí 2013 nedošlo k žádným významným událostem nebo transakcím, které by měly významný vliv na 

běžný provoz společnosti. Většiny energetických zisků je docilováno v letních měsících.  

 

 

MWh 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 

měsíc 
FVE 
Dubňany FVE Ratíškovice 

FVE 
Dubňany FVE Ratíškovice 

FVE 
Dubňany FVE Ratíškovice 

FVE 
Dubňany FVE Ratíškovice 

leden 49,252 46,063 63,387 64,893 91,860 91,249 48,244 46,391 

únor 99,950 102,941 152,569 156,559 146,123 151,696 79,241 77,279 

březen 219,111 229,819 258,716 276,828 250,328 264,076 166,954 168,424 

duben 279,222 294,888 270,157 288,479 278,517 297,554 254,340 272,226 

květen 211,589 222,375 342,423 373,271 331,763 352,588     

červen 282,728 310,904 302,370 315,381 276,318 291,480     

červenec 299,823 331,336 247,051 259,879 285,669 298,641     

srpen 264,449 281,858 315,198 325,373 307,106 326,682     

září 205,462 211,971 270,571 282,611 249,300 248,343     

říjen 166,518 171,702 165,531 166,039 174,961 166,643     

listopad 76,331 81,810 102,851 112,045 65,539 67,213     

prosinec 30,988 32,810 49,359 50,729 61,740 61,281     

Součet 2185,423 2318,477 2540,183 2672,087 2519,224 2617,446 548,779 564,320 
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Rozdělení výnosů 

Dne 17.4.2013 se konala valná hromada společnosti, která rozhodla o rozdělení zisku společnosti a též o 

splátkovém kalendáři dividend, které budou vyplaceny v roce 2013. Podrobnosti o rozdělení zisku byly 

zveřejněny v rámci výroční zprávy společnosti.  

 

Dividenda v celkové výši 5,60 Kč/akcii bude vyplacena ve dvou splátkách:  

- 2,80 Kč bude vyplaceno dne 31. května 2013, rozhodným dnem pro uplatnění práva na tuto výplatu je 

24. květen 2013. 

 

- 2,80 Kč bude vyplaceno dne 29. listopadu 2013, rozhodným dnem pro uplatnění práva na tuto výplatu 

je 22. listopad 2013. 

 

Administrátorem dividend je stejně jako v minulých letech společnost Centrální depozitář cenných papírů, a. s. 

Výplata dividend probíhá bezhotovostně.  

 

 

 

 

Dubňany, 18.5.2013 

 

 

 
 

 

Ing. Petr Bína     Ing. Aleš Jelínek, CFA 

předseda představenstva    člen představenstva 
 

 

 


