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Základní identifikační údaje společnosti

Obchodní jméno: EPS ČR s.r.o.

Sídlo: 140 00  Praha 4, Nuselská 39

Identifikační číslo: 49 68 54 90

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Základní jmění: 1 480 000,- Kč

Základní jmění bylo splaceno: při založení společnosti

Společníci: Energy Performance Services, Inc.
2003 Renaissance Boulevard

King of Prussia  PA 19406, USA

Ivo Slavotínek

Den zápisu do OR: 6. října 1993

Kontaktní adresa:

EPS ČR s.r.o.

Nuselská 39

140 00 Praha 4 - Nusle

telefon: 02 / 691 33 41-6

fax: 02 / 691 33 40

e-mail: eps@eps.cz

http://www.eps.cz
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Úvodní slovo ředitele a jednatele společnosti

Naše společnost v roce 1997 dokázala udržet a posílit své postavení na trhu i přes velmi nepříznivý vývoj
celé české ekonomiky, který negativně zasáhl zejména oblast investiční výstavby ve všech sektorech
ekonomiky.  Ani skokové zvýšení úrokových sazeb a devalvace koruny, které mají přímý vliv na investice,
negativně neovlivnily hospodaření společnosti v uplynulém roce.  Naopak, ve srovnání s předchozím rokem
se obrat společnosti zvýšil třikrát.

Tato skutečnost svědčí o tom, že projekty realizované metodou EPC tak, jak je nabízí naše společnost,
přicházejí na domácí scénu ve správný čas a naše služby jsou pro zákazníky výhodné. Snižování provozních
nákladů a modernizace infrastruktury jsou nezbytnou podmínkou stabilizace každého subjektu na trhu.

V roce 1997 jsme své služby rozšířili o projekty realizované v komunálním sektoru.  Podařilo se nám
dokončit první projekt v tomto sektoru - modernizaci centrálního zásobování města Vrchlabí teplem.
Přestože se jednalo o projekt s celkovými realizačními náklady nižšími než 100 mil. Kč, byla na jeho
financování použita metoda projektového financování.

Stali jsme se partnery ČSOB pro hodnocení energetických projektů financovaných z Fondu Phare ESF pro
úspory energie.  V rámci tohoto Fondu jsme sami připravili několik projektů k realizaci.

Získané zkušenosti při uplatňování metody EPC vedly k tomu, že jsme byli přizváni do týmu, který připravuje
zavedení metody EPC ve veřejném sektoru, který je připravován pod vedením MPO za účasti MF, ČEA, HK
ČR, SEVEn a dalších organizací a expertů.

Svými dosavadními úspěchy v realizaci projektů získala naše společnost i významnou úlohu v rámci
mezinárodní skupiny EPS, kdy jí byla svěřena odpovědnost za uskutečňování strategie EPS ve Střední a
Východní Evropě.  Rovněž jsme se významně podíleli na řízení velkého průmyslového projektu v Rusku.
Své zkušenosti poskytujeme jednotlivým sesterským společnostem v Evropě, zejména společnosti na
Slovensku.  Dále jsme participovali na přípravě nových strategických plánů společnosti v jednotlivých zemích
a různých sektorech ekonomiky.

Dobré výsledky uplynulého roku jsou příslibem do dalších let, kdy se bude jistě více uplatňovat zkušenost
nabytá v dosavadních nelehkých, a přesto pro naši společnost úspěšných letech.

Věříme, že naši zákazníci byli s našimi službami spokojeni i přes některé problémy, které se vždy při realizaci
složitých projektů vyskytnou.  Chtěl bych také poděkovat všem našim spolupracovníkům, dodavatelům a
partnerům, kteří společně s námi na jednotlivých projektech pracovali a dovedli je k úspěšnému dokončení.

Ivo Slavotínek

ředitel a jednatel společnosti
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Informace o společnosti

EPS ČR s.r.o. (EPS ČR) vznikla v říjnu 1993 jako dceřinná společnost Energy Performance Services, Inc.
(EPS) se sídlem v Pennsylvanii,  USA.  Majoritním vlastníkem mateřské společnosti EPS, Inc. je PECO
Energy Company. PECO je významným výrobcem a dodavatelem elektřiny a zemního plynu ve východní
části státu Pennsylvania s ročním obratem přesahujícím 4 mld. USD.  PECO prostřednictvím EPS a jejich
dceřiných společností podporuje efektivní hospodaření s energií a to nejenom na území svého sídla, ale i v
dalších státech celého světa.

V uplynulých letech EPS založila své dceřiné společnosti v několika evropských zemí.  Jedná se o Polsko,
Slovensko a Portugalsko.  V dalších zemích, mezi něž patří Rumunsko, Maďarsko a Rusko, jsou
připravovány nové projekty.  EPS ČR je přímo zodpovědná za řízení sesterské organizace na Slovensku a
koordinaci realizace projektů v Rusku.  Dále poskytujeme své služby ostatním sesterským společnostem v
Evropě.

EPS ČR patří ke společnostem označovaným termínem ESCO (Energy Service Company), což v češtině
znamená “Firma Energetických Služeb” (FES) nebo “Podnik Energetických Služeb” (PES).  Jsme nezávislou
společností poskytující komplexní služby, které vedou k trvalému snižování provozních nákladů u
jednotlivých zákazníků, zejména jejich nákladů na energii, metodou Energy Performance Contracting (EPC).

Skupina EPS, do které naše společnost patří, má dlouholeté zkušenosti s realizací projektů metodou EPC.
Ve Spojených státech se od počátku 80. let podílela na vytváření trhu pro EPC a uskutečnila řadu složitých a
rozsáhlých projektů financovaných netradičním způsobem.  EPS disponuje potřebným know-how,
dlouholetými zkušenostmi i dostatečně silným kapitálovým zázemím nezbytným pro realizaci těchto projektů.

Jsme jednou z mála společností, která realizovala projekty metodou EPC v naší republice.  Od roku založení
společnosti, jsme dokončili nebo dokončujeme projekty v celkové hodnotě vyšší než 350 mil. Kč.  Roční
úspory dosažené těmito projekty překračují 90 mil. Kč.

Za dobu svého působení jsme se stali respektovanou společností, která se podílí na přípravě programů
podporujících efektivní hospodaření s energií, včetně metody EPC.  Jedná se o programy připravované
Českou energetickou agenturou (ČEA), MPO ČR, PMU Phare, SEVEn (Středisko pro efektivní využívání
energie), HK ČR (Hospodářská komora České republiky), AEM (Asociace energetických manažerů) a
dalšími institucemi.

Námi zpracované projekty jsou úspěšně hodnoceny Českou energetickou agenturou, která řadě z nich
udělila podporu v rámci státních programů snižování spotřeby paliv a energie.  Rovněž patří mezi ty, jejichž
energetické audity jsou akceptované ČEA při schvalování projektů v rámci státních programů podpory
energetických úspor.

Jsme smluvním partnerem ČSOB pro technicko-ekonomické hodnocení projektů ucházejících se o
financovaní z Fondu PHARE ESF pro úspory energie, který tato banka spravuje.
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Profil společnosti

Naše společnost poskytuje komplexní služby vedoucí ke snižování provozních nákladů, zejména nákladů na
energii, metodou Energy Performance Contracting (EPC). EPC je produkt, který zákazníkovi zaručuje
dosažení garantovaných ekonomických přínosů a snižuje jeho rizika při modernizaci, rekonstrukci anebo
instalaci opatření na snižování nákladů. EPC tak přispívá k nezbytné restrukturalizaci výrobních činností,
zvýšení kvality produkce a konkurenceschopnosti a omezení negativních vlivů na životního prostředí.

Hlavním předmětem podnikání naší společnosti je modernizace a rekonstrukce energetických a
technologických systémů metodou EPC.  Jedná se o veškeré služby a činnosti zahrnující návrh a realizaci
projektů, jejichž cílem je významné snížení provozních nákladů spojených se spotřebou a užitím jednotlivých
forem energie.

Zákazníkům z průmyslu, komunálního a veřejného sektoru nabízíme své zkušenosti při:

•  dlouhodobém snižování provozních nákladů,

•  výstavbě nových zdrojů energie na klíč,

•  modernizaci a zvyšování účinnosti stávajících zdrojů energie.

EPS se, na rozdíl od jiných společností obdobného charakteru, nejvíce zaměřuje na průmyslový sektor a
systémy CZT.  Podnikání v těchto dvou oblastech je strategickým cílem naší společnosti.

Průmysl a průmyslová energetika
V průmyslu  je předmětem našich projektů zejména optimalizace zásobování energií ve všech formách.
Jedná se především o rekonstrukce stávajících energetických zdrojů, přechod na jiná paliva či výstavbu
nových zdrojů včetně kogenerace.  Dále se zabýváme snižováním provozních nákladů v jednotlivých
technologických procesech.  Obvykle se jedná o minimalizaci nákladů při provozování soustav chlazení či
ohřevu, vodního hospodářství, stlačeného vzduchu, ve spotřebě elektrické energie a ve všech ostatních
provozních souborech.

Přínosem takového komplexního přístupu je dosažení celkově vyššího efektu v porovnání s realizací
samostatných systémů. Důležitým aspektem našeho přístupu je rovněž to, že před zahájením investování do
zdroje energie hledáme případné možnosti snížení spotřeby energie. Tím zpravidla dosáhneme celkového
snížení nákladů na realizaci projektu a optimální výše provozních nákladů.

Modernizace soustav CZT
V sektoru centralizovaného zásobování teplem jsou typickým partnerem pro uzavření smlouvy metodou EPC
města, která vlastní případně provozují soustavy CZT.  Vhodným okamžikem pro navázání obchodního
vztahu je nutnost zásadní změny technického řešení stávající soustavy, často z důvodu nesplnění
požadovaných parametrů soustavy (emisní limity, kapacita výroby, vysoké provozní náklady - nadměrné
ztráty).  Městům v tomto případě nabízíme kompletní technické řešení včetně optimalizace budoucích
dodávek energie s ohledem na předpokládaný vývoj v oblasti cen energie a tím vyvolaných změn na straně
odběratelů energie.  Součástí naší nabídky může být i návrh na vytvoření nové společnosti pro provoz
soustavy CZT a samozřejmostí je návrh vhodného financování  včetně použití metody projektového
financování projektů.

Veřejný sektor
V této oblasti se v současné době zaměřujeme na projekty EPC ve školních objektech, zejména základního
a středního školství.  V těchto objektech se jedná převážně o celkovou rekonstrukci systému zásobování
teplem a TUV doplněnou o řešení problémů i v ostatních oblastech spotřeby energie (osvětlení, ventilace).

Vedle školních objektů máme zájem o realizaci projektů EPC i v dalších veřejných budovách a objektech,
zejména v administrativních budovách s větší spotřebou energie (správní budovy, komerční objekty, hotely).

Do oblasti veřejných projektů vhodných k realizaci metodou EPC řadíme dále modernizaci soustav veřejného
osvětlení ve městech, která spočívá zejména ve výměně energeticky neúčinných svítidel a světelných zdrojů
za vysoce efektivní a bezpečnější doplněnou o moderní způsob řízení soustavy veřejného osvětlení.
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Výsledky roku 1997

Dokončené projekty v Masarykově městské nemocnici v Jilemnici a Fakultní nemocnici Na Bulovce v Praze
dosáhly úspor, které významně překročily očekávané hodnoty.

Nejvýznamnějším projektem byla realizace projektu CZT ve městě Vrchlabí.  Podařilo se nám ve spolupráci
s našimi dodavateli ve velmi krátké době uskutečnit celkovou modernizaci systému zásobování města.
Tento projekt byl významný tím, že byl financován metodou projektového financování.

Dále úspěšně pokračovala výstavba projektu v akciové společnosti SETUZA v Ústí nad Labem.  Nově
odsouhlasený harmonogram prací je dodržován a předpokládané ukončení celé stavby v září roku 1998
bude dodrženo.

Byla zahájena instalace opatření v Moravských šamotových a lupkových závodech v závodě Dinaska
Svitavy.  Tento projekt postupuje v souladu s odsouhlaseným harmonogramem výstavby a bude dokončen
na jaře roku 1998.

Postavení a zkušenosti naší společnosti významně přispěly k tomu, že oba nově zahájené projekty získaly
finanční podporu od České energetické agentury.

Zahájili jsme práce na řadě nových projektů, jedním z nich byla příprava projektu energetických úspor ve
vybraných městských objektech v Jablonci nad Nisou, převážně se jedná o školní objekty.

Dále byla uzavřena smlouva na realizaci úsporných opatření se Spolkem pro chemickou a hutní výrobu, a.s.
v Ústí nad Labem (Spolchemie).  Smlouvy na vývoj projektu jsme uzavřeli s Válcovnami plechu a.s. Frýdek-
Místek, VULKAN a.s. v Hrádku nad Nisou.  Pokračovaly práce na přípravě dalších projektů v SETUZE.

Na základě našich znalostí a praktických zkušeností s metodou EPC jsme byli vybráni jako jedna z firem,
která spolupracuje s ČSOB při vyhodnocování projektů požadujících financování z Fondu PHARE ESF pro
úspory energie.

Jako každý rok jsme uskutečnili řadu předběžných technických analýz menších projektů, které by však
nepřinesly očekávaný potenciál úspor pro aplikaci metody EPC a proto byly ukončeny.

Výsledky projektů a další zkušenosti potvrdily správnost naší strategie soustředit se na sektor průmyslu a
průmyslové a komunální energetiky.

Fakultní nemocnice v Praze Na Bulovce
byla prvním projektem, který společnost
EPS ČR s.r.o. realizovala metodou EPC.
Celkové náklady projektu představovaly
72 mil. Kč.  Tento projekt znamená pro
nemocnici roční snížení nákladů ve výši
okolo 25 mil. Kč.

Největším projektem, který EPS ČR
realizuje, je rekonstrukce chladicího
centra v podniku SETUZA a.s. v Ústí
nad Labem.

Projekt bude dokončen v roce 1998.
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Dosažené úspory v realizovaných projektech v roce 1997

Fakultní nemocnice Na Bulovce (FNB)

Měsíční úspory
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Celkové roční úspory v FNB v roce 1997 dosáhly 24,848 mil. Kč.

Masarykova městská nemocnice v Jilemnici (MMN)

Měsíční úspory
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Celkové roční úspory v MMN v roce 1997 dosáhly 6,432 mil. Kč.
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Finanční část - poznámky k finančním výkazům

Oproti roku 1996 došlo k trojnásobnému nárůstu tržeb za poskytované služby, neboť :
•  byla zahájena realizace projektu snižování nákladů v Moravských šamotových a lupkových závodech

a.s. ve Velkých Opatovicích (MŠLZ) v závodě Dinaska Svitavy,
•  byl dokončen projekt Modernizace centrálního zásobování teplem ve městě Vrchlabí,
•  dále pokračovala výstavba projektu modernizace chlazení technologických procesů v akciové

společnosti SETUZA Ústí nad Labem,
•  projekty dokončené v předcházejících letech začaly přinášet úspory. Jedná se o Masarykovu

městskou nemocnici v Jilemnici a Fakultní nemocnici Na Bulovce v Praze.

Finanční výkazy odrážejí specifika předmětu podnikání naší společnosti, kdy příprava projektu je
financována z provozního kapitálu naší společnosti. Vlastní příjmy potom získáváme až po odsouhlasení
rozsahu realizovaného projektu a zajištění jeho financování projektu. Složitost projektu tak může vést ke
zpoždění inkasa nákladů vynaložených v období jeho vývoje.  Jedná se například o projekty v SETUZE,
MŠLZ a dalších rozpracovaných zakázkách.

S růstem tržeb došlo také k růstu přímých nákladů spojených s realizací projektů.  Jejich nárůst není lineárně
závislý na růstu tržeb, což se příznivě projevilo na poklesu režijních nákladů k celkovému obratu společnosti.

Vzhledem k tomu, že naše společnost je dcerou americké firmy, je nutné metodu účtování pro potřeby
konsolidace co nejvíce přizpůsobit účetním přístupům používaným ve Spojených státech (US GAAP).
Jedním z hlavních rozdílů v tomto účtování je, že se již při výstavbě, tj. v době kdy projekt není dokončen
resp. není dokončena žádná jeho část, průběžně účtuje zisk.  Avšak podle českých účetních postupů se zisk
neúčtuje do doby, než je ukončeno celé dílo nebo jeho některá samostatná část.  Proto bylo nutné
zaúčtovaný zisk u nedokončených projektů na konci roku z výnosů vyloučit, což způsobilo negativní provozní
hospodářský výsledek.  Pro srovnání proto uvádíme hospodářské výsledky roku 1997 podle českých a
amerických účetních standardů.

Zvýšení obratu se také promítlo do celkových aktiv a pasiv. Vzhledem k tomu, že projekty jsou účtovány
zálohově, došlo k velkému růstu krátkodobých závazků a pohledávek. Přijaté i poskytnuté zálohy jsou pak
dohadně účtovány do nákladů a výnosů, proto došlo k velkému nárůstu dohadných účtů aktivních a
pasivních.

Dalším důvodem vzniklé ztráty je vytvoření rezervy na kursové ztráty, která představuje naše závazky vůči
mateřské firmě v US dolarech.  Protože v roce 1997 došlo k velkému nárůstu kurzu amerického dolaru vůči
koruně, je tato rezerva významná.  Vzhledem k tomu, že naše společnost poskytuje své služby
skupině, které jsou účtovány v USD, nemají pohyby kurzu ve vztahu k závazkům vůči EPS, Inc.
významný vliv na hospodaření společnosti.  Předpokládáme, že závazek vůči mateřské společnosti
bude uhrazen v průběhu roku 1998.
Konečně se do celkové ztráty promítly odpisy pohledávek. Tento odpis byl vytvořen hlavně na pohledávky za
Masarykovou městskou nemocnicí.  Toto je důsledkem současného špatného finančního stavu
zdravotnictví, proto jsme byli nuceni tento odpis vytvořit.  Avšak již v průběhu prvního čtvrtletí roku 1998
došlo k částečnému rozpuštění odpisu, neboť byla část pohledávky uhrazena.  Vysoká pohledávka ke konci
roku 1997 za FN Na Bulovce byla rovněž uhrazena v prvním čtvrtletí roku 1998.
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Rozvaha
k 31.12.1997

AKTIVA 31.12.1997

v tis. Kč

31.12.1996

v tis. Kč

Pohledávky za upsané vlastní jmění - -

Stálá aktiva 1 357 644

Nehmotný investiční majetek 470 105

Hmotný investiční majetek 887 539

Finanční investice - -

Oběžná aktiva 58 295 26 892

Zásoby 6 086 2 044

Dlouhodobé pohledávky - -

Krátkodobé pohledávky 34 983 9 838

Finanční majetek 17 226 15 010

Ostatní aktiva 51 753 26 725

Časové rozlišení 949 235

Dohadné účty aktivní 50 804 26 490

Aktiva celkem 111 405 54 261

PASIVA 31.12.1997

v tis. Kč

31.12.1996

v tis. Kč

Vlastní jmění -1 741 1 000

Základní jmění 1 480 1 480

Kapitálové fondy 1 1

Fondy ze zisku - -

Hospodářský výsledek minulých let -482 -4 091

Hospodářský výsledek účetního období -2 740 3 610

Cizí zdroje 79 003 43 335

Zákonné rezervy 887 -

Dlouhodobé závazky - -

Krátkodobé závazky 78 116 43 335

Bankovní úvěry a výpomoci - -

Ostatní pasiva 34 143 9 926

Časové rozlišení - 331

Dohadné účty pasivní 34 143 9 595

Pasiva celkem 111 405 54 261
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Výkaz zisků a ztrát
k 31.12.1997

31.12.1997

v tis. Kč

31.12.1996

v tis. Kč

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 145 806 52 640

Změna stavu vnitropodnikových zásob vl. výroby 4 042 2 044

Výkonová spotřeba 146 063 47 128

Osobní náklady 4 988 3 690

Daně a poplatky 69 74

Odpisy hmotného a nehmotného investičního maj. 873 538

Tržby z prodeje investičního majetku 137 -

Zůstatková cena prodaného investičního majetku 3 -

Zúčtování opravných položek do provozních
nákladů

683 -

Ostatní provozní výnosy 106 -

Ostatní provozní náklady 157 26

Provozní hospodářský výsledek -2 745 3 228

Tvorba rezerv na finanční náklady 887 -

Výnosové úroky 560 241

Nákladové úroky - 63

Ostatní finanční výnosy 87 124

Ostatní finanční náklady 80 55

Hospodářský výsledek z finanční operací -320 247

Daň z příjmů za běžnou činnost - -

Hospodářský výsledek za běžnou činnost -3 065 3 475

Mimořádné výnosy 555 135

Mimořádné náklady 230 -

Mimořádný hospodářský výsledek 325 135

Hospodářský výsledek za účetní období -2 740 3 610
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Přehled o peněžních tocích
k 31.12.1997

ukazatel běžné období

v tis. Kč

minulé období

v tis. Kč

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na
začátku účetního období

15 010 2 814

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním -3 065 3 475

Úpravy o nepeněžní operace 942 -45 944

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,
změnami provozního kapitálu a mimořádnými položkami

-2 123 -42 469

Změna potřeby provozního kapitálu 4 915 53 703

Čistý peněžní tok z provozní  činnosti před zdaněním a
mimořádnými položkami

2 792 11 234

Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků - -63

Přijaté úroky 556 241

Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy 321 135

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 3 669 11 547

Peněžní toky z investiční činnosti
Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -1 590 -301

Příjmy z prodeje stálých aktiv 137 -

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -1 453 -301

Peněžní toky z finančních činností
Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky - 950

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti - 950

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 2 216 12 196

Stav peněžních prostředků  peněžních ekvivalentů na konci
období

17 226 15 010

Příloha k účetní závěrce je samostatnou přílohou k výroční zprávě.
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Rozvaha podle US GAAP
k 31.12. 1997

Aktiva XII.1997

v tis. Kč

XII.1996

v tis. Kč

Běžná aktiva 40 043 20 419

Peněžní prostředky 17 226 15 010

Pohledávky z obchodního styku 12 398 3 042

Nedokončená výroba 10 005 2 044

Ostatní běžná aktiva 414 323

Investiční majetek 1 357 644

Investiční majetek 3 434 1 992

Oprávky k investičnímu majetku -2 077 -1 348

Celkem aktiva 41 400 21 063

Pasiva XII.1997

v tis. Kč

XII.1996

v tis. Kč

Běžná pasiva 36 340 20 064

Závazky z obchodního styku 20 051 1 685

Daňový závazek 2 288 -

Závazky k podnikům ve skupině 4 849 9 288

Výnosy příštích období 3 868 5 192

Ostatní běžná pasiva 5 284 3 899

Základní jmění 1 481 1 481

Základní jmění 1 480 1 480

Kapitálové fondy 1 1

Hospodářský výsledek minulých let -482 -4 092

Čistý zisk/ztráta 4 061 3 610

Hospodářský výsledek účetního období 3 579 -482

Celkem pasiva 41 400 21 063
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Výkaz zisků a ztrát podle US GAAP
k 31.12. 1997

XII.1997

v tis. Kč

XII.1996

v tis. Kč

Výnosy 162 826 54 684

EPC - Audit 1 483 3 254

EPC - Výstavba 156 119 44 765

EPC - Závislý servisní poplatek 3 400 4 933

Konzultace 1 824 1 732

Náklady projektů 148 909 45 742

EPC - Audit 2 181 1 833

EPC - Výstavba 143 134 39 814

EPC - Závislý servisní poplatek 2 223 3 763

Konzultace 1 371 332

Čisté režijní náklady 8 072 5 596

Mzdové náklady 4 779 3 680

Konzultační služby 892 975

Odborné služby 576 561

Cestovní náklady a výdaje na reprezentaci 1 582 1 247

Náklady spojené s pronájmem kanceláří 1 371 876

Kancelářský materiál 510 412

Ostatní služby 1 396 111

Odpisy 873 538

Alokace režijních nákladů na prodané služby -3 907 -2 804

Jiné výnosy 504 264

Zisk/ztráta před zdaněním 6 049 3 610

Daň z příjmu 2 288 -

Čistý zisk/ztráta 4 061 3 610


