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Ukazatel (v tisících Kč) 2015 2014(*) 2013

Výkony a prodej zboží   817 374   587 612   1 207 045

Z toho: Tržby 894 077 618 666 1 037 632

Výkonová spotřeba 721 101 486 430 991 395

Přidaná hodnota 96 273 101 182 215 650

Čistý zisk 25 591 4 479 49 597

Aktiva celkem 1 210 126 855 534 1 176 761

Oběžná aktiva 993 007 619 435 921 608

Cizí zdroje 431 166 229 015 476 525

Vlastní kapitál 634 387 608 732 620 899

VYBRANÉ 
FINANČNÍ UKAZATELE
(pouze EKOL, spol. s r.o.)

Vývoj  základních ukazatelů ve 24 ti leté historii společnosti 
(konsolidované údaje)

Ukazatel (v tisících Kč) 1996 2001 2008 2015

Počet zaměstnanců 48   129 246 299

Obrat 218 749 737 501 1 063 427   1 024 401

Zisk 23 044 79 837 30 575 15 209

Vlastní kapitál 34 827 258 536 519 160   875 957

Aktiva celkem 114 448 581 504 1 108 466 1 437 712

1.

(*) v údajích za rok 2014 byly zohledněny opravy chyb minulých let provedené v roce 2015.
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KOMENTÁŘ 
GENERÁLNÍHO
MANAŽERA

2.

v roce 2015 se uskutečnil 
vstup strategického partne-
ra, firmy ShaanGu, do spo-
lečnosti EKOL, a to převzetím 
podílu ve výši 75 % společ-
nosti. Tímto vstupem se za-
čínají objevovat možnosti 
podílet se na dodávkách na 
čínský trh. Prozatím to jsou 
tři kusy parních turbín pro 
pohon kompresorů, ale oče-
kává se i možnost podílu 
na servisu, rekonstrukcích  
a modernizacích parních tur-
bín v Číně.

V roce 2015 začala firma  
s programem UNIFIKACE 
parních turbín pro mecha-
nické pohony, konkrétně do 
výkonu 70 MW. Záměrem je 
vytvořit řadu parních turbín, 
které budou dodávány pře-
devším do Číny. V Evropě 
bohužel trh s výrobky v ener-

getickém strojírenství nadále 
stagnuje. V oblasti parních 
turbín se přibrzdil i tradičně 
dobrý trh v Polsku. V přípa-
dě průmyslových kotlů se 
dokončovaly zakázky  za-
měřené na snižování emisí, 
zejména v Rumunsku a ČR. 
Firma se soustředila na EPC 
projekty v oblasti energetiky, 
a to zejména na spalování 
biomasy. Zde došlo k prodlu-
žování rozhodnutí investorů 
o zahájení investic, ale nyní 
se obnovil trh v Chorvatsku, 
kde předpokládáme realiza-
ci alespoň jedné biomasové 
elektrárny. Také se otvírá trh 
v Polsku, kde rozvoj podpo-
ruje nová legislativa. Rozšiřu-
jí obchodní aktivity na Ukraji-
ně a do Jižní Ameriky.

V roce 2015 se nepodařilo 
splnit plánovaný obrat, ani 

zisk. Přesto firma skončila v 
kladném hospodářském vý-
sledku. Nadále je třeba po-
kračovat ve snižování výrob-
ních nákladů, a to ve všech 
sférách, jak předvýrobních, 
tak výrobních. To stejné platí 
pro obchodní činnost, kde je 
nutno více iniciativy a agresi-
vity.

Děkuji všem obchodním 
partnerům a také zaměst-
nancům za spolupráci v mi-
nulém roce. Přeji všem úspě-
chy v osobním i profesním 
životě.

 
Ing. Jaromír Kříž  

Generální manažer

Vážené dámy, vážení pánové,
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VÝVOJ V LETECH 
2005 – 2015 
(pouze EKOL, spol. s r.o.)

Počet zaměstnanců v osobách průměrný

Zásoby včetně nedokončené výroby (v tis. Kč)

3.

2005

2005

2006

2006

2007

2007

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

103 011

150

214 972

159

74 594

135

216 149

105

114 086

119

188 203

130

262 135

140

75 271

161

235 914

167

189 380

163

120 161

163
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Vlastní kapitál (v tis. Kč)

Výkony a prodej zboží (v tis. Kč)

2005

2005

2006

2006

2007

2007

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

440 741

791 369

483 707

697 444

408 422

509 347

498 573

828 540

505 360

739 807

513 381

682 083

519 238

839 870

619 540

1 354 721

620 899

1 207 045

608 732

587 612

634 387

817 374
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KOMENTÁŘ 
FINANČNÍHO
ŘEDITELE

4.

rok 2015 je pro skupinu 
EKOL historickým milníkem, 
ve kterém se z ryze české 
společnosti stala společnost 
s většinovým zahraničním 
vlastníkem. K polovině roku 
se tento dlouhodobý proces 
završil a došlo k formálnímu 
převzetí skupiny EKOL čín-
skou společností ShaanGu. 

Uplynulý rok je ale také 
obdobím nesplněných fi-
nančních očekávání. Obrat 
společnosti je sice vyšší než  
v minulém období, stále ale 
nedosahuje úrovně let 2012 
či 2013. I přesto, že jsme do-
sáhli vyššího obratu a nižší 
absolutní hodnoty režijních 
nákladů, stále je jejich po-
měr vysoký. Výsledek hos-
podaření je kladný, ale toto 
je způsobeno daňovým efek-
tem uplatněného výzkumu  
a vývoje za období 2011-
2013, který se zpětně proje-
vil v tomto roce. Bez tohoto 

vlivu je společnost v hluboké 
ztrátě, která je způsobena 
především těmito faktory:

 � pokračujícím válečným 
stavem v zemích, kam se v 
minulosti soustředily dodáv-
ky firmy a nenahrazení toho-
to výpadku novými trhy,

 � neschopností dodržet 
plánované kalkulace zaká-
zek díky interním (výrobní i 
předvýrobní efektivita práce, 
plánování, technické změny) 
i externím faktorům (tržní 
změny, vysoce konkurenční 
prostředí s cenou jako často 
i jediným rozhodujícím fak-
torem bez vlivu kvality do-
dávky),

 � nižší podporou exportu 
ze strany státu, restrikcemi 
a nemožností exportního fi-
nancování v zemích jako je 
Ukrajina, Rusko či Irán,

 � vícenáklady spojenými se 
vstupem nového vlastníka.

Externí vlivy většinou nemů-
žeme přímo ovlivnit, takže 
nezbývá než se jim přizpů-
sobit a využít příležitosti lépe 
než naše konkurence. V in-
terních oblastech máme stá-
le na čem pracovat. 

Očekávání do budoucna jsou 

nemalá, nicméně reálná. 
Jedním z klíčových faktorů 
úspěchu bude zcela jistě in-
tegrace s naším strategickým 
partnerem. EKOL i ShaanGu 
chtějí nadále rozvíjet své ak-
tivity, navzájem si doplňovat 
portfolio produktů a těžit ze 
své spolupráce při obsazo-
vání nových teritorií světové-
ho trhu. Jedním z cílů a pro-
středků ke zlepšení stávající 
finanční situace společnosti 
je snaha o rozšíření dodávek 
EPC projektů po celém světě.

Vážení obchodní partneři, 
chci Vám jménem naší spo-
lečnosti poděkovat za spo-
lupráci v uplynulých letech 
a přeji Vám i nám, abychom 
měli i nadále možnost vzá-
jemné kooperace na Vašich 
investičních projektech.

Závěrem mého komentáře 
bych chtěl upřímně podě-
kovat všem pracovníkům 
skupiny EKOL za jejich od-
vedenou práci a popřát jim  
v osobním i pracovním živo-
tě mnoho úspěchů.

 
 
 
 
 

Ing. Václav Heža 
Finanční ředitel

Vážení obchodní partneři,
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VEDOUCÍ
PRACOVNÍCI
SPOLEČNOSTI

5.

Ing. Jan Saňka Ing. Martin Fotr Ing. Vratislav Goj

Ing. Zdeno Pozorčiak Václav Janištin Ing. Miloš Vavřička

Ing. Bohumil Krška Ing. Jiří BedáňIng. Zdeněk Smejkal
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ORGANIZAČNÍ
STRUKTURA
SPOLEČNOSTI

6.

Technický úsek
Ing. Jan Saňka

– ředitel –

Divize obchod parních turbin
Ing. Jiří Bedáň

– ředitel –

EKOL ENERGO s. r. o.
Brno

– 100% podíl –

Divize spalovacích turbin
Václav Janištin

– ředitel –

AEZ, s. r. o.
Brno

– 100% podíl –

EKOL GmbH *
Berlín

– 70% podíl –
Divize technických služeb

Ing. Bohumil Krška
– ředitel –

ETE OOO *
S. Peterburg, Rusko

– 33% podíl –

Divize kotle
Ing. Miloš Vavřička

– ředitel –

EKOL TURBO a. s.
Brno

– 100% podíl –

POWER ELECTRIC
Bielsko Biala, Polsko

– 51% podíl –

BIOVAL Rumunsko **  
Valea lui Mihaj, Rumunsko

–99,9% podíl –

Divize automatizace řízení
Ing. Zdeněk Smejkal

– ředitel –

EKOL, spol. s r. o. Martin
Martin

– 100% podíl –

Finanční úsek
Ing. Václav Heža 
– finanční ředitel –
Ing. Martin Fotr
– hlavní ekonom –

Divize Dceřinné společnosti

VEDENÍ SPOLEČNOSTI EKOL, spol. s. r. o.
Ing. Jaromír Kříž  – generální manažer

prof. Ing. Stanislav Veselý, CSc. – jednatel
Jiang Guodong – jednatel

(*) není součástí konsolidovaného celku  
z důvodu nemožnosti uplatnění

(**) není součástí konsolidovaného celku, 
určeno k prodeji 

V roce 2001 byla zřízena stálá provozovna 
v Kazachstánu. Vedoucím provozovny je  
Ing. Stanislav Parýzek.
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PROFIL
FIRMY EKOL, spol. s r.o.7.

V rámci realizací projektů 
energetických a tepláren-
ských celků EKOL a také při 
samostatných kusových do-
dávkách jsou spalovací turbí-
ny nakupovány u světových 
výrobců turbín. Zákazníkovi 
jsou tyto spalovací turbíny 
dodávány na rámu s na-
montovaným protihlukovým 
krytem. Součástí dodávky je 
také projekt, montáž a uve-
dení turbín do provozu. Pro 
zabezpečení dodávky vzdu-
chu do technologie v chemic-
kých závodech nabízí společ-
nost EKOL plynovou turbínu 
EGT 700-8,5 vlastní konstruk-
ce a výroby.

I. SPALOVACÍ TURBÍNY

Opravy a modernizace spalovacích turbín:

 J zvýšení termické účinnosti a výkonu:

 � Instalace trubkových regeneračních výměníků spaliny-vzduch
 � rekonstrukce rotorů a nosičů lopatek turbín

 J zvýšení bezpečnosti a snížení energetické náročnosti provozu:
 � instalace systému elektronické regulace
 � optimalizace systémů chlazení mazacího oleje
 � optimalizace systémů čerpání ucpávkového oleje

 J ochrana životního prostředí:
 � podstatné snížení emisí NOx a CO rekonstrukcí hořáků spalovacích komor
 � dodávka systému elektrického startovacího zařízení (úplné odstranění emisí metanu)
 � výrazné omezení úniků olejových par rekonstrukcí olejového systému
 � snížení hlukových emisí instalací tlumičů hluku a protihlukových krytů
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 J výroba náhradních dílů pro 
opravy a rekonstrukce star-
ších typů turbín

 J návrhy a výroba příslušenství 
turbín (sací a výfukové trakty, 
spalovací komory, regenerač-
ní výměníky, řídící systémy, 
olejové systémy apod.)

 J dodávky systémů přípravy  
a regulace množství paliva 
pro spalovací turbíny

Náhradní díly a příslušenství spalovacích turbín:

Technická pomoc, přístup k zákazníkovi

II. PARNÍ TURBÍNY7.1.

Dodávky nových parních tur-
bin vlastní konstrukce včetně 
příslušenství, nebo celé stro-
jovny dle přání zákazníka. 
Spolupráce se zákazníkem 
již při tvorbě projektu, op-
timalizace výpočtu velikosti  
a typu turbíny v závislosti na 
podmínkách zákazníka.

Naším cílem je nejen realizo-
vat projekty na základě po-
žadavku zákazníka, ale také 
aktivně spolupracovat se zá-
kazníkem již v rámci nabídky. 
Zákazníkovi se snažíme na-
bídnout takové řešení, které 
zajistí co nejekonomičtější 
provozování. 

Na základě požadavku zákaz-
níka tedy nabízíme technické 
řešení, kde optimalizujeme 
parametry, druh turbiny, vý-
kon a způsob provozu. Opti-
malizaci provádíme v návaz-
nosti na ostatní technologie, 
především na zdroj páry 

(parní kotel), potřeby dodáv-
ky tepla a dodávky elektřiny. 
V souvislosti s technickým 
řešením posuzujeme i eko-
nomiku projektu.
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Parní turbíny - výkonová řada do 60 MW pro pohon generátoru 
Dodáváme soustrojí jak s protitlakovými tak 
s kondenzačními turbínami. Potřeba odběru 
páry je realizována buď regulovaným nebo 
neregulovaným odběrem dle konkrétního 
požadavku zákazníka.

U menších výkonů pracují turbíny v otáčkách 
až 10 000 min-1 a je použito převodovky.  
U největších výkonů je turbína spojená pří-
mo s dvoupólovým generátorem.

Parní turbíny - výkonová řada do 60 MW pro mechanické pohony
Koncepce turbín pro pohon kompresorů, 
čerpadel apod. vychází z ověřených řešení 
parních turbín. Otáčky stroje jsou stanove-
ny s ohledem na potřeby hnaného stroje.  

Rozsah dodávky odpovídá přání zákazníka 
a to od dodávky samostatného turbínového 
zařízení až po dodávku kompletního funkč-
ního celku. 

Dodávky náhradních dílů
Zajišťujeme dodávku náhradních dílů v roz-
sahu pokrývajícím celou potřebu energetic-
kého zařízení s parními turbínami. Přede-
vším dodáváme náhradní lopatky parních 

turbín (rotorové a statorové); ložiska radiální 
i axiální; díly regulace; díly olejového systé-
mu apod.

Revize, posouzení stavu zařízení, stanovení životnosti stroje
Zajišťujeme úplné revize turbínového zaří-
zení a to od demontáže soustrojí, jeho pro-
měření, posouzení stavu zařízení, stanovení 
revizního nálezu, zajištění potřebných ná-

hradních dílů, provedení oprav vyplývajících 
z revizního nálezu, zpětnou montáž a zpětné 
uvedení revidovaného soustrojí do provozu.

Opravy
Zajišťujeme opravy parních turbin vlastní vý-
roby i od jiných výrobců. Opravy jak pláno-
vané, tak havarijní situace. Rozsah oprav je 
od běžných, spojených například s diagnos-

tikou, tak až po generální opravy. Opravy 
provádíme také na všech souvisejících zaří-
zeních turbin.

Rekonstrukce parních turbín na nové provozní parametry 
Při požadavku provozovatele na změnu pro-
vozních parametrů turbíny provádíme úpra-
vu turbíny, která zahrnuje výpočet, obvykle 
následuje konstrukční řešení nového lopat-
kování a úpravu průtočného kanálu turbíny  

s optimalizací na nově definované paramet-
ry. Například se jedná u zvýšení hltnosti stro-
je, zvýšení nebo snížení tlaku v odběru, zvý-
šení nebo snížení množství páry do odběru 
a podobně.

Modernizace
Provádíme modernizaci turbínového zaříze-
ní, které přibližují technickou úroveň turbí-
nového zařízení současnému stavu techniky 

(od náhrady jednotlivých komponent, přes 
zvýšení účinnosti až po přizpůsobení poža-
davkům plně automatického provozu).

Nabídka servisních prací a oprav
Hlavní činnost je zaměřena na komplexní 
služby v oboru energetiky. Základním princi-
pem je vždy nabídnout zákazníkovi co nejop-
timálnější provozní variantu příslušného ře-
šení. V současné době se v oblasti energetiky 
prosazují zejména kogenerační a trigenerač-
ní technologie, ale současně se stále moder-
nizují klasické kotlové technologie, zařízení 
výměníkových stanic a nyní po vstupu do EU  

nastává boom technologií na využití bioma-
sy. Snažíme se v oblasti našeho podnikání 
zachytit všechny nejmodernější trendy a na-
bídnout tak v rámci trhu komplexní služby  
v investiční výstavbě. Proto rozšířila divize 
svoji činnost o oblast stavební - zejména vý-
stavbu průmyslových hal včetně technologic-
ké vybavenosti.
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7.2.

7.3.

7.3.1.

III. ENERGETICKé CELKY

IV. DIVIZE KOTLů

KOTLE A KOTELNY – KOMPLETNí DODáVKy

Oblast koncepčního rozhodování
vypracování technicko-ekonomických studií a analýz 
kogeneračních a paroplynových energetických celků

Oblast přípravy díla
příprava všech stupňů projektové dokumentace

Oblast realizace díla
komplexní dodávky technologického zařízení formou 
EPC kontraktů nebo subdodavatelsky

Kogenerační jednotky
dodávky jednotek s elektrickým výkonem od  
10-5000kW, včetně veškerého příslušenství

Měření a regulace, vyvedení el.výkonu
dodávky rozvaděčů, kabelových tras, trafostanic

 J dřevní štěpku a dřevní odpad

 J slámu a biomasu

 J melasu a vinasu

 J kapalná a plynná paliva

 J hnědé a černé uhlí

 J technologické plyny

 J odpadní teplo (utilizační kotle)

 J kaly z ČOV

Zajišťujeme komplexní generální dodávky parních, horkovodních a teplovodních kotelen 
/ kotlů, využívající jako zdroje energie:
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7.3.2.

7.3.3.

MODERNIZACE A EKOLOGIZACE KOTLů

DÍLČÍ DODÁVKY / PřÍSLUšENSTVÍ KOTELEN a KOTLů

 J palivového hospodářství kotelen (vnitřní 
i vnější),

 J oškvárování

 J odpopílkování

 J silnoproudých rozvodů

 J nadřazených systémů měření a regulace 
technologických celků včetně zajištění 
návaznosti na stávající zařízení

 J stavební části finálních dodávek

 J systému měření a regulace

 J kondenzátních systémů v rámci parních 
kotelen

 J zařízení pro termické likvidace odpad-
ních plynů nebo kapalin z technologic-
kých procesů

 J potrubní rozvody vodní, parní, horko-
vodní a teplovodní

 J výměníkové stanice

 J technologii termických úpraven napájecí 
vody

 J zásobní nádrže a expandéry

 J projektu pro stavební povolení

 J projekce a konstrukce kotle / kotelny

 J zajištění výroby s dohledem v rámci sys-
tému řízení jakosti

 J dodávky a montáže zařízení

 J uvedení do provozu

 J záručního a pozáručního servisu

V rámci komplexních nebo dílčích dodávek kotelen, kotlů a jejich příslušenství navrhneme  
a zrealizujeme dodávky:

Prostřednictvím kooperací v rámci komplexních dodávek nabízíme zajištění projektů, 
dodávek a montáže:

U stávajících zdrojů tepla a energie nabízíme a provádíme modernizace a ekologizace 
kotlů. Zajistíme návrh a dodávky dodatkových teplosměnných ploch stávající zařízení pro 
zlepšení jejich účinnosti nebo úprav iniciovaných změnou palivové základny tepelného 
zdroje.

Generální dodávky nabízíme v rozsahu:

Klíčovým produktem divize kotlů jsou dodávky parních kotlů pro elektrárenské nebo 
teplárenské použití ve spojení s parní turbínou ke kombinované výrobě elektrické 
energie a tepla.
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7.3.4. DODÁVKY NÁHRADNÍCH DÍLů

V. DIVIZE TECHNICKÝCH SLUŽEB (DTS)  
– KONSTRUKCE PARNíCH A SPALOVACíCH TURBíN

 J vlastních kotlů

 J cizích kotlů podle originální nebo nově 
vytvořené dokumentace

Zajišťujeme dodávky náhradních dílů:

DTS se zabývá primárně ná-
vrhem a optimalizací turbí-
nového zařízení nebo celého 
tepelného cyklu elektrárny 
v souladu s požadavky zá-
kazníka. Procesní vývoj od 
zákaznického požadavku, 
velmi často unikátního, až 
po výstup ve formě výrobní 
dokumentace, včetně ex-
terního výstupu ve formě 
chráněného výsledku vlastní 
činnosti, je formován a tvo-
řen specializovanými útvary 
výpočtového oddělení, kon-
strukce a činností zkušeb-
ních techniků.

Dodávaná soustrojí jsou 
konstruována vždy tak, aby-
chom splnili nejenom poža-
davky zákazníka, ale aby byl 

celý tepelný cyklus optima-
lizován. Tímto způsobem se 
snažíme zkrátit dobu návrat-
nosti počátečních investic a 
optimalizovat celkovou výši 
počáteční investice.   

V současné době výrazným 
způsobem rostou požadavky 
na zkracování dodací lhůty 
turbínového zařízení, které je 
možné splnit pouze za před-
pokladu vysoké míry unifika-
ce. Po vstupu strategického 
partnera byla zintenzívněna 
činnost unifikační skupiny, 
jejímž cílem je unifikace a 
standardizace jednotlivých 
dílů parních turbín. 

Další oblastí, kterou se firma 
Ekol zabývá, jsou dodávky 

kompletních elektráren – tzv. 
EPC projekty, kde je možné 
využít potenciálu firmy v ob-
lasti optimalizace tepelné-
ho cyklu, možnost dodávky 
kotle a parní turbíny vlastní 
konstrukce a zkušeností z re-
ferenčních projektů. 

DTS  Ekol je schopna navrh-
nout nejen parní turbíny 
pro pohon generátorů (pro 
výrobu elektrické energie), 
ale také turbíny pro pohon 
jiných zařízení jako jsou prů-
myslové kompresory nebo 
čerpadla. Tyto turbíny se liší 
především způsobem pro-
vozování a jejich konstrukce 
má svoje specifika.

Rozsah technických parametrů parních turbín EKOL  
z hlediska projektu:

Typy turbíny: Protitlakové – R

Kondenzační – K

Odběrové – P, T, PP,  PT,  PR

Výkonové třídy: 1 – 4 – 6 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 40 – 50 – 60 MW

Otáčky: 3 000 – 15 000 min -1

Orientační parametry vstupní páry: 3,5 MPa 435°C

6,4 MPa 480°C

9 MPa 535°C

13 MPa 535°C
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DTS se zabývá primárně ná-
vrhem a optimalizací turbí-
nového zařízení v souladu  
s požadavky zákazníka. Pro-
cesní vývoj od zákaznického 

požadavku, velmi často uni-
kátního, až po výstup ve for-
mě výrobní dokumentace, 
včetně externího výstupu ve 
formě chráněného výsledku 

 J Axcent používáme pro optimalizaci proudění v mezilopatkovém kanále a optimalizaci 
lopatkových profilů

 J ansys slouží jako nástroj pro analýzu především vysoce namáhaných dílů a kontaktních 
úloh, jako jsou závěsy lopatek posledních stupňů parních turbín.

 J Softwary Cosmosworks 
a Simulation používá-
me pro základní kon-
strukční výpočty, jako 
jsou tloušťky stěn odlit-
ků, spojovací materiál, 
tlakové zkoušky apod.

vlastní činnosti, je formován 
a tvořen specializovanými 
útvary výpočtového odděle-
ní, konstrukce a činností zku-
šebních techniků.

Pracovníci divize DTS jsou schopni turbínu 
tzv. „ušít zákazníkovi na míru“ tak, aby 
splňovala náročné podmínky zadání nebo 
výsledky důkladné analýzy a optimalizace 
celého provozu. Důležité a exponované 

uzly jsou podrobeny důkladným výpočtům 
s použitím nejmodernějších softwarových 
prostředků CAE a CAD jako je Ansys, Axcent, 
Cosmosworks a Simulation. 
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Divize technických služeb se mimo jiné vyznačuje významnou vazbou ve vztahu k ostatním 
útvarům a divizím společnosti:

DAZ zajišťuje komplexní dodávku ASŘTP pro parní turbíny, spalovací turbíny, kotle a ener-
gobloky. 

Dodávky a služby zahrnují:

 J Výroba a montáž – re-
aguje na její potřeby  
a poskytuje podněty pro 
zvýšení efektivity a spo-
lupráce

 J Obchodní oddělení – 
spolupráce v rámci na-
bídkových návrhů a čin-
ností

 J Servis a opravy – vyhod-
nocování naměřených 
hodnot parametrů na 
zařízeních v provozu 
a inženýrská činnost  
v rámci servisu zařízení

V. DIVIZE AUTOMATIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ (DAZ) 

 J zpracování kompletní projektové doku-
mentace na úrovni prováděcího projek-
tu

 J dodávky procesní instrumentace

 J dodávky řídicích a informačních systémů 

 J vývoj aplikačního SW

 J tvorbu snímků vizualizace technologic-
kého procesu

 J provádění zkoušek (FAT, SAT)

 J dodávky montáže a kabeláže

 J uvedení do provozu 

 J zaškolení obsluhy

 J tvorbu manuálů a provozních předpisů

 J vydání dokumentace skutečného prove-
dení
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Konfigurace systému řízení energobloku

Podklady pro měření a regulaci

Tvorba podkladů měření  
a regulace zahrnuje sesta-
vení seznamů lokálních  
i dálkových měření a spotře-
bičů, zpracování konstrukční 
dokumentace pro osazení 
odběrových míst měření na 
zařízeních i na propojova-
cích potrubích a v neposled-
ní řadě i vydávání výrobní 
dokumentace, včetně ma-
teriálových rozpisek. Tyto 
dokumenty jsou zadáním 
pro výrobu a objednávání 
technologických komponent 
a pro projekty spolupracují-
cích profesí (např. elektro).
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Projektová dokumentace

Tvorba SW a uvádění do provozu

Projektová dokumentace 
obsahuje detailní specifikaci 
systémů řízení, dálkového 
monitorování a vizualizace 
vyráběných a dodávaných 
technologických celků firmy 
Ekol. Na základě této do-
kumentace je objednávána  
a dodávána procesní instru-
mentace, vyráběny rozvad-
ěče systémů řízení, včetně 
operátorských konzol a ob-
jednávány vizualizační systé-
my. Dle kabelových seznamů 

je dodávána kabeláž měření 
a regulace, včetně kompo-
nent kabelových tras.  Dle 
zapojovacích schémat a vý-
kresů zapojení svorkovnic 
prováděna kabeláž procesní 
instrumentace a veškerých 
dodávaných komponent do 
řídicího systému.  Rovněž 
jsou zapojeny všechny ko-
munikační návaznosti do 
systému monitorování a vi-
zualizace procesu a do jiných 
spolupracujících zařízení.

DAZ  uvádí do provozu parní 
turbíny, spalovacích turbí-
ny, kotle a energobloky Ekol  
z hlediska měření a regu-
lace, systémů řízení včetně 
aplikačního SW, dále tvoří 
vizualizaci na operátorských 

konzolách a informačních 
systémech. Zprovozní a na-
konfiguruje veškeré obvo-
dy procesní instrumentace  
a přenosu dat, zajistí indi-
viduální i provozní zkoušky 
systému řízení a vizualizace 

s technologickou dodávkou, 
připraví dálkový přístup do 
systému řízení pro operativ-
ní pomoc zákazníkovi, po-
skytuje servis a preventivní 
prohlídky provozovaného 
zařízení.
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Používané nástroje a komponenty

Standardním softwarovým 
konstrukčním nástrojem je 
Solidworks, AutoCad, Me10 
a kancelářské programy sku-
piny MS Office. Pro projek-

tování systémů řízení použí-
váme software EPLAN nebo 
AutoCad a také kancelářské 
programy skupiny MS Office. 
Pro řízení našich technolo-

gických zařízení používáme 
produkty světových výrobců, 
jako jsou zejména firmy Sie-
mens nebo ABB, popřípadě 
na přání zákazníka i jiné.



EKOL, spol. s r.o.

s. 22

VÝZNAMNé 
KONTRAKTY 
ROKU 2015

8.

 � Lovochemie  
Lovosice, ČR

Montáž a dokončení zkoušek 
dvoutlaké parní kondenzační 
turbíny s dvěma regulovaný-
mi odběry o výkonu 25 MW.

 � ZUOK Bialystok, Polsko
Montáž a dokončení zkoušek 
parní kondenzační turbíny  
o výkonu 9 MW pro spalovnu 
odpadů.

 � ZUO Szczecin, Polsko
Montáž a příprava k uvede-
ní do provozu  parní kon-
denzační turbíny o výkonu  
15 MW.

 � UZTAŠKINĚFTĚGAZ 
Taškent, Uzbekistán 

Dodávka sedmi sad regene-
račních trubkových výmě-
níků a utilizačních kotlů pro 
spalovací turbíny GT 750 -6.

 � NET4GAS Praha, Česká 
republika

Opravy a rekonstrukce spa-
lovacích turbín GT 750-6, 
modernizace a rekonstrukce 
zařízení kompresorové stani-
ce KS Kouřim.

 � Soda Inowroclaw, 
Polsko

Dodávka a montáž parní 
protitlakové turbíny s  regu-
lovaným odběrem  o výkonu 
10,5 MW.

 � Bukóza Hencovce, 
Slovensko

Projekt obnovy parní turbíny 
25 MW a zapojení VTO.

 � MINGSHUI, Čína
Návrh, konstrukce a výroba 
dvou kusů parní kondenzač-
ní turbíny o výkonu 25 MW 
pro pohon kompresoru.

 � ONTRAS Lipsko, 
Německo 

Oprava výfukových traktů  
a instalace nízkoemisní spa-
lovací komory pro spalovací 
turbínu GT 750-6 na KS Say-
da.

 � LOVOCHEMIE Lovosice, 
Česká republika 

Revize spalovací turbíny 
ST1CH.

 � HNOJIVÁ DUSLO 
Strážské, Slovensko 

Oprava spalovací turbíny 
ST1CH.

 � EL BRACHO, Argentina
Basic design biomasového 
energocentra 2x 30 MWe.

 � Yantai, Čína
Zahájení návrhu, konstrukce 
a výroba parní kondenzační 
turbíny o výkonu 8,9 MW pro 
pohon kompresoru.

 � Etihad Food Industries 
- Babylon, Irák

Dokončení uvádění do pro-
vozu energetického centra 
rafinérie cukru. EPC kontrakt 
-  parní kotle o výkonu 2x75 
t/h páry a  kondenzační tur-
bíny o výkonu 2x10 MW.

 � SYNTHESIA Semtín, 
Česká republika  

Oprava spalovací turbíny 
ST1CH.

 � NĚVTURBOREST 
Petrohrad, Rusko

Dodávka náhradních dílů 
spalovací turbíny GTT-3PN.

 � PROVIO TL, Ukrajina 
Dodávka náhradních dílů 
spalovací turbíny GT 750-6.

PARNÍ TURBÍNY A ENERGETICKé CELKY: 

SPALOVACÍ TURBÍNY:
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 � Synthesia Pardubice,ČR -
Dokončení dodávky a zprovoznění - parní 
kotel 80 t/h.

Chimcomplex Borzesti, Rumunsko
Dokončení dodávky a zprovoznění - utilizač-
ní kotel (HRSG) za turbínou Kawasaki.

 � CET Oradea, Rumunsko
Dokončení instalace dvou horkovodních 
kotlů 116,3 MWt a utilizačního kotle 50 MWt.

PRECHEZA Přerov, ČR
Dodávka a zprovoznění - speciální utilizační 
kotel do chemického provozu.

 � Ščekino Azot, Ruská federace
Dodávka napájecích čerpadel.

 � Ščekino Azot, Ruská federace 
Dodávka parního kotle 60 t/h.

 � Uzbekistán
Dodávka 7 sad utilizačních kotlů.

DIVIZE KOTLů:
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VÝZNAMNé 
KONTRAKTY 
ROKU 2016

9.

 � ZUOK Bialystok, Polsko
Dokončení zkoušek a předá-
ní parní kondenzační turbíny 
o výkonu 9 MW pro spalovnu 
odpadů.

 � ZUO Szczecin, Polsko
Dokončení zkoušek a uve-
dení do provozu  parní kon-
denzační turbíny o výkonu 
15 MW.

 � Soda Inowroclaw, 
Polsko

Dokončení montáže a uvede-
ní do provozu parní protitla-
kové turbíny s  regulovaným 
odběrem  o výkonu 10,5 MW.

 � ŠčekinoAzot, Rusko
Dokončení výroby, expedi-
ce a zahájení montáže parní 
kondenzační turbíny o výko-
nu 2,4 MW pro pohon napá-
jecího čerpadla.

 � MINGSHUI, Čína
Expedice, montáž a uvedení 
do provozu dvou kusů parní 
kondenzační turbíny o výko-
nu 25MW pro pohon kom-
presoru.

 � KPRIA 
Dodávka parní kondenzační 
turbíny s regulovaným odbě-
rem 25 MW.

 � EL BRACHO, Argentina
Front End Design bio-
masového energocentra  
2x 30 MWe

 � YANTAI, Čína
Dokončení výroby, expedi-
ce a zahájení montáže parní 
kondenzační turbíny o výko-
nu 8,9 MW pro pohon kom-
presoru.

 � BPI, Chorvatsko
Projekt a zahájení výstavby 
dvou biomasových elektrá-
ren 5,6 MWe.

PARNÍ TURBÍNY A ENERGETICKé CELKY: 

 � NET4GAS Praha, Česká 
republika 

Opravy a rekonstrukce spa-
lovacích turbín GT 750-6 na 
KS Břeclav, modernizace 
spalovacích komor a dodáv-
ky náhradních dílů.

 � LANCASTER SUPPLIES 
EUROPE, Ukrajina

Dodávky náhradních dílů 
spalovacích turbín GT 750-6.

 � LUTEBA LTD, 
Uzbekistán 

Dodávky náhradních dílů 
spalovacích turbín GT 750-6.

 � LOVOCHEMIE Lovosice, 
Česká republika  

Generální opravy kompreso-
rů spalovacích turbín ST1CH.

 � EUSTREAM Bratislava, 
Slovensko 

Opravy spalovacích turbín 
GT 750-6 na KS Velké Kapu-
šany

SPALOVACÍ TURBÍNY:
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 � CET Oradea, Rumunsko
Dokončení instalace a zprovoznění dvou 
horkovodních kotlů 116,3 MWt a utilizační-
ho kotle 50 MWt.

 � Ščekino Azot, Ruská federace 
Dokončení dodávky napájecích čerpadel.

 � Ščekino Azot,Ruská federace 
Dodávka a zprovoznění parního kotle 60 t/h.

 � ESIIC - Egypt
Dodávka a zprovoznění palivových řad pro 
parní kotle.

 � ESIIC - Egyp
Dodávka a zprovoznění ventilátorů pro par-
ní kotle.

 � ESIIC - Egypt
Dodávka a zprovoznění ofukovačů pro parní 
kotle.

DIVIZE KOTLů:
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EKOL, spol. s r.o.
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FIilip Ospalý
Jediný český mistr světa v triatlonu

Mistr Evropy v triatlonu
Dvojnásobný vicemistr Evropy v triatlonu

Trojnásobný vítěz Světového poháru
Trojnásobný akademický mistr světa

Vendula Frintová
Jediná česká medailistka z Mistrovství 
Evropy v triatlonu

Vicemistryně Evropy v triatlonu
Mistryně Evropy do 23 let 
Dvakrát stříbrná na Mistrovství světa do 23 let 
Vítězka Světového poháru

Radka Vodičková
Jediná česká absolutní vítězka  

seriálu Evropského poháru

Šestá na Mistrovství Evropy
Mistryně Evropy v duatlonu

Absolutní vítězka seriálu Evropského poháru

Lukáš Kočař
Vítěz Evropského juniorského poháru

6. místo Světové hry mládeže
3. místo Akademické mistrovství světa

JIŽ 
V ROCE 
1997
spojila společnost EKOL, spol. s r.o. svoje jméno s jedním  
s nejprogresivnějších sportů s triatlonem.

Brněnský závod EKOL SUPERPRESTIGE vždy patřil do elitní kategorie 
triatlonových klání, třikrát byl zařazen do seriálu závodů 
Světové série, šestkrát byl závodem Evropského poháru.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015
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CERTIFIKÁTY10.
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ZPRÁVA AUDITORA10.

ZPRÁVA NEZÁVISLéHO AUDITORA

Pro společníky společnosti 

EKOL, spol. s r.o.

Se sídlem: Křenová 211/65, Trnitá, 602 00 Brno

Identifikační číslo: 416 00 983

Zpráva k nekonsolidované účetní závěrce

Provedli jsme audit přiložené nekonsolidované účetní závěrky společnosti EKOL, spol. s r.o. sestavené na základě 
českých účetních předpisů zahrnující rozvahu k 31. prosinci 2015, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního 
kapitálu a přehled o peněžních tocích za rok končící k tomuto datu a přílohu této účetní závěrky, která obsahuje 
popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. 

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v sou-
ladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení 
účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se 
zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory au-
ditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést 
audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných 
v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) 
nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik 
auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. 
Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního 
systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních 
odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření 
našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru nekonsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnos-
ti EKOL, spol. s r.o. k 31. prosinci 2015 a její finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící k tomuto datu  
v souladu s českými účetními předpisy.

Jiné skutečnosti

Nekonsolidovaná účetní závěrka společnosti EKOL, spol. s r.o. za rok končící k 31. prosinci 2014 byla auditována 
jiným auditorem, který k této účetní závěrce dne 24. dubna 2015 vyjádřil výrok bez výhrad.
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Zpráva ke konsolidované účetní závěrce

Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní závěrky společnosti EKOL, spol. s r.o. sestavené na základě 
českých účetních předpisů zahrnující rozvahu k 31. prosinci 2015, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního 
kapitálu a přehled o peněžních tocích za rok končící k tomuto datu a přílohu této konsolidované účetní závěrky, 
která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. 

Zpráva ke konsolidované účetní závěrce

Statutární orgán společnosti je odpovědný za sestavení konsolidované účetní závěrky, která podává věrný a poctivý 
obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný 
pro sestavení konsolidované účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené 
podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho 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 požadavky 
a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje 
významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných 
v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) 
nesprávnosti údajů uvedených v konsolidované účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. 

Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení konsolidované 
účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, 
nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti 
použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace 
účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření 
našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice konsolidačního 
celku společnosti EKOL, spol. s r.o. k 31. prosinci 2015 a její finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící  
k tomuto datu v souladu s českými účetními předpisy.

Jiné skutečnosti

Konsolidovaná účetní závěrka společnosti EKOL, spol. s r.o. za rok končící k 31. prosinci 2014 byla auditována jiným 
auditorem, který k této účetní závěrce dne 8. června 2015 vyjádřil výrok bez výhrad.

Ostatní informace

Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě (včetně zprávy o vztazích, jenž je v ní uve-
dena) mimo účetní závěrku, konsolidovanou účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá 
vedení společnosti.

Naše výroky k účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahují, ani k nim nevy-
dáváme žádný zvláštní výrok. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky a 
konsolidované účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a zvážení, zda ostatní informace uvedené ve 
výroční zprávě nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou a konsolidovanou účetní závěrkou 
či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, 
zda je výroční zpráva sestavena v souladu s právními předpisy nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako význam-
ně (materiálně) nesprávné. Pokud na základě provedených prací zjistíme, že tomu tak není, jsme povinni zjištěné 
skutečnosti uvést v naší zprávě.

V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích nic takového nezjistili. 

V Praze dne 28. června 2016

Deloitte Audit s.r.o. Statutární auditor:

evidenční číslo 079  Pavel Raštica

        evidenční číslo 2180
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA  
K 31. PROSINCI 2015

Název společnosti: EKOL, spol. s r.o.

Sídlo: Křenová 211/65, Trnitá, 602 00  Brno
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČO: 416 00 983

Součásti účetní závěrky: 

Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Přehled o peněžních tocích
Příloha 

Účetní závěrka byla sestavena dne 28. června 2016. 

Statutární orgán účetní jednotky Podpis

Rozvaha EKOL, spol. s r.o. v plném rozsahu                                                                                                     

EKOL, spol. s r.o.
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(v tisících Kč) 31. 12. 2015
31. 12. 2014  

opravený

brutto korekce netto netto

AKTIVA CELKEM 1 371 762 161 636 1 210 126 855 534

B. Dlouhodobý majetek 375 568 160 697 214 871 227 944
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 65 569 56 002 9 567 5 072

3. Software 46 772 37 422 9 350 3 315
4. Ocenitelná práva 12 733 12 587 146 828
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 6 064 5 993 71 929

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 143 283 104 056 39 227 49 592
1. Pozemky 244
2. Stavby 48 171 29 193 18 978 23 803
3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 95 112 74 863 20 249 25 545

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 166 716 639 166 077 173 280
1. Podíly – ovládaná osoba 166 716 639 166 077 158 104
2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 15 176

C. Oběžná aktiva 993 946 939 993 007 619 435
C.I. Zásoby 120 161 120 161 189 380

1. Materiál 18 712 18 712 11 228
2. Nedokončená výroba a polotovary 101 449 101 449 178 152

C.II. Dlouhodobé pohledávky 17 670 17 670 70 888
1. Pohledávky z obchodních vztahů 4 467    4 467 7 083
7. Jiné pohledávky 61 680
8. Odložená daňová pohledávka 13 203 13 203 2 125

C.III. Krátkodobé pohledávky 650 992 939 650 053 147 688
1. Pohledávky z obchodních vztahů 544 530 939 543 591 113 153
2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 2 290

4. Pohledávky za společníky, členy družstva  
a za účastníky sdružení 230

6. Stát – daňové pohledávky 80 750 80 750 21 999
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 23 956 23 956 9 914
8. Dohadné účty aktivní 1 731 1 731
9. Jiné pohledávky 25 25 102

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 205 123 205 123 211 479
1. Peníze 1 669 1 669 1 292
2. Účty v bankách 191 675 191 675 198 408
3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 11 779 11 779 11 779

D.I. Časové rozlišení 2 248 2 248 8 155

1. Náklady příštích období 2 248 2 248 2 305
3. Příjmy příštích období 5 850

Rozvaha v plném rozsahu  
k 31. 12. 2015 – Aktiva
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Rozvaha v plném rozsahu  
k 31. 12. 2015 – Pasiva

(v tisících Kč) 31. 12. 2015 31. 12. 2014 opravený

PASIVA CELKEM 1 210 126 855 534

A. Vlastní kapitál 634 387 608 732

A.I. Základní kapitál 5 000 5 000

1. Základní kapitál 5 000 5 000

A.II. Kapitálové fondy 7 196 7 132

2. Ostatní kapitálové fondy 7 170 7 170

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 26 -38

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 500 500

1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 500 500

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 596 100 591 621

1. Nerozdělený zisk minulých let 610 467 600 695

3. Jiný výsledek hospodaření minulých let -14 367 -9 074

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ - ) 25 591 4 479

B. Cizí zdroje 431 166 229 015

B.I. Rezervy 16 332 10 462

4. Ostatní rezervy 16 332 10 462

B.II. Dlouhodobé závazky 14 468 2 582

1. Závazky z obchodních vztahů 14 468 2 582

B.III. Krátkodobé závazky 400 366 215 971

1. Závazky z obchodních vztahů 325 458 145 116

2. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 154 154

5. Závazky k zaměstnancům 5 429 4 043

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 3 133 2 327

7. Stát - daňové závazky a dotace 1 039 657

8. Krátkodobé přijaté zálohy 60 473 62 627

10. Dohadné účty pasivní 3 687 339

11. Jiné závazky 993 708

C.I. Časové rozlišení 144 573 17 787

2. Výnosy příštích období 144 573 17 787
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(v tisících Kč) období do 
31. 12. 2015

období do
31. 12. 2014

opravené

I. Tržby za prodej zboží 21

+ Obchodní marže 21

II. Výkony 817 374 587 591

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 894 077 618 666

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti -76 703 -31 075

B. Výkonová spotřeba 721 101 486 430

1. Spotřeba materiálu a energie 499 485 334 386

2. Služby 221 616 152 044

+ Přidaná hodnota 96 273 101 182

C. Osobní náklady 94 158 87 413

1. Mzdové náklady 68 410 63 361

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 22 929 21 193

4. Sociální náklady 2 819 2 859

D. Daně a poplatky 1 574 325

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 13 645 16 775

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 9 097 568

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 8 542 32

2. Tržby z prodeje materiálu 555 536

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 6 203 512

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 5 693 125

2. Prodaný materiál 510 387

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplex-
ních nákladů příštích období 4 618 -18 285

IV. Ostatní provozní výnosy 2 825 73 252

H. Ostatní provozní náklady 5 780 77 481

* Provozní výsledek hospodaření -17 783 10 781

IX. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 15 816

L. Prodané cenné papíry a podíly 15 815

X. Výnosové úroky 121 543

XI. Ostatní finanční výnosy 6 789 11 867

O. Ostatní finanční náklady 30 282 15 329

* Finanční výsledek hospodaření -23 371 -2 919

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost -66 745 3 397

1.  - splatná -55 667 199

2.  - odložená -11 078 3 198

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 25 591 4 465

XIII. Mimořádné výnosy 14

* Mimořádný výsledek hospodaření 14

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 25 591 4 479

**** Výsledek hospodaření před zdaněním -41 154 7 876

Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění 
k 31. 12. 2015 
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(v tisících Kč) Základní 
kapitál

Kapitálové 
fondy

Rezervní 
fondy, 

nedělitel-
ný fond 

a ostatní 
fondy ze 

zisku

Nerozdě-
lený zisk 

minulých 
let

Neuhraze-
ná ztráta 
minulých 

let

Jiný výsle-
dek hos-
podaření 
minulých 

let

Výsledek 
hospo-
daření 

běžného 
účetního 

období 

Vlastní 
kapitál 
celkem

Stav k 31.12.2013  
- původní 5 000 7 087 500 558 715 49 597 620 899

Oprava chyby minulého 
období -9 074 -9 074

Stav k 31.12.2013  
- opravený 5 000 7 087 500 558 715 40 523 611 825

Převod opravy chyby 
minulého období -9 074 9 074

Rozdělení výsledku 
hospodaření 49 597 -49 597

Vyplacené dividendy -7 617 -7 617

Přecenění derivátů 45 45

Oprava chyby minulého 
období -5 293 -5 293

Výsledek hospodaření za 
běžné období 9 772 9 772

Stav k 31.12.2014  
- opravený 5 000 7 132 500 600 695 -9 074 4 479 608 732

Převod opravy chyby 
minulého období -5 293 5 293

Rozdělení výsledku 
hospodaření 9 772 -9 772

Přecenění derivátů 64 64

Výsledek hospodaření za 
běžné období 25 591 25 591

Stav k 31.12.2015 5 000 7 196 500 610 467 -14 367 25 591 634 387

Přehled o změnách vlastního kapitálu 
k 31. 12. 2015 
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(v tisících Kč) období do 
31. 12. 2015

období do
31. 12. 2014

opravené

P. Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 199 700 228 549

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním -41 154 15 252

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 24 223 -716

A.1.1. Odpisy stálých aktiv 13 645 16 775

A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv 4 624 -18 285

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -2 849 93

A.1.5. Nákladové a výnosové úroky -121 -543

A.1.6. Opravy o ostatní nepeněžní operace 8 924 1 244

A.* Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu -16 931 14 536

A.2. Změna stavu pracovního kapitálu -4 054 -18 217

A.2.1. Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv -395 469 247 106

A.2.2. Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív 323 867 -300 078

A.2.3. Změna stavu zásob 69 219 46 534

A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku -1 671 -11 779

A.** Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami -20 985 -3 681

A.4. Přijaté úroky 121 443

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost 12 139 -16 837

A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy 12

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti -8 725 -20 063

Peněžní toky z investiční činnosti

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -21 988 -1 201

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 24 357 32

B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti 2 369 -1 169

Peněžní toky z finančních činností

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu -7 617

C.2.6. Vyplacené dividendy -7 617

C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti -7 617

F. Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů -6 356 -28 849

R. Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 193 344 199 700

Přehled o peněžních tocích 
k 31. 12. 2015 
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PŘÍLOHA 
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 
ZA ROK 2015

Název společnosti: EKOL, spol. s r.o.

Sídlo: Křenová 211/65, Trnitá, 602 00  Brno
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČO: 416 00 983

EKOL, spol. s r.o.
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Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje přílohy vycházejí z účetních 
písemností společnosti a z dalších podkladů, které má společnost k dispozici.

1. Obecné údaje

1.1.  Popis účetní jednotky

NÁZEV:       EKOL, spol. s r.o. 

SÍDLO:       Křenová 211/65, 602 00  Brno 

IČO:                  41600983 

PRÁVNÍ FORMA:     společnost s ručením omezeným 

DATUM VZNIKU:     31. 7. 1991 

ROZHODUJÍCÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI:    výroba, obchod a služby - projektová činnost ve  
       výstavbě, výroba, instalace, opravy elektrických  
       strojů a přístrojů, elektronických a telekomuni- 
       kačních zařízení

1.2  Osoby (fyzické, právnické), které mají podstatný vliv nebo rozhodující 
vliv na této účetní jednotce (rovný a větší 20% ZK)

1. 7. 2015 došlo k prodeji 75% obchodního podílu Ekol, spol. s r.o. čínské společnosti Xi’an Shaangu 
Power Co., Ltd. prostřednictvím společnosti Shaangu Power (Luxemburg) S.A.

Osoba / Společnost Výše vkladu (v %)

Shaangu Power (Luxemburg) S.A. 75 %

prof. Ing. Stanislav Veselý, CSc. 13,385  %

Ing. Gustav Poslušný 11,115 %

Ing. Jaromír Kříž 0,5 %

Obchodní podíly uvedených společníků tvoří 100 %

Podíly společníků do základního kapitálu jsou zcela splaceny.

a) Členové statutárního orgánu

Jednatelé:

prof. Ing. STANISLAV VESELÝ, CSc., jednatel A

Ing. JAROMÍR KŘÍŽ, jednatel A

LIU LI JIA, jednatel B

JIANG GUODONG, jednatel B

JIN QINGJUN, jednatel C

Způsob jednání:

Za společnost jednají nejméně dva (2) jednatelé společně ve všech záležitostech, s tím, že jeden (1)  
z nich bude vždy Jednatel A a jeden (1) z nich bude vždy Jednatel B nebo Jednatel C.
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B) Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období  
v obchodním rejstříku

V roce 2015 došlo v rámci obchodního rejstříku k zapsání změny ve způsobu jednání, nově: Za společ-
nost jednají nejméně dva jednatelé společně ve všech záležitostech, s tím, že jeden z nich bude vždy 
Jednatel A a jeden z nich bude vždy Jednatel B nebo Jednatel C.

Další změny:

jednatel: 

Ing. GUSTAV POSLUŠNÝ
Den zániku funkce: 1. července 2015

jednatel: 

prof. Ing. STANISLAV VESELÝ, CSc 
Den zániku funkce: 1. července 2015

jednatel: 

Ing. JAROMÍR KŘÍŽ, 
Den zániku funkce: 1. července 2015

jednatel: 

prof. Ing. STANISLAV VESELÝ, CSc
Den vzniku funkce: 1. července 2015
Jednatel A
zapsáno 15. července 2015

jednatel: 

Ing. JAROMÍR KŘÍŽ, dat. 
Den vzniku funkce: 1. července 2015
Jednatel A
zapsáno 15. července 2015

 
 
jednatel: 

LIU LI JIA, dat. 
Den vzniku funkce: 1. července 2015
Jednatel B
zapsáno 15. července 2015

jednatel: 

JIANG GUODONG, 
Den vzniku funkce: 1. července 2015
Jednatel B
zapsáno 15. července 2015

jednatel: 

JIN QINGJUN, 
Den vzniku funkce: 1. července 2015
Jednatel C
zapsáno 15. července 2015

Do ostatních skutečností bylo dopsáno:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle §777 odst. 5 zákona  
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

C)  Popis organizační struktury účetní jednotky
Ing. Jaromír Kříž generální manažer od 1. 7. 2015
Ing. Václav Heža finanční ředitel od 1. 7. 2015

Technický úsek Ing. Jan Saňka

Divize spalovacích turbín Václav Janištin
Divize parních turbín Ing. Jiří Bedáň
Divize technických služeb Ing. Bohumil Krška
Divize kotle Ing. Miloš Vavřička
Divize DAZ Ing. Zdeněk Smejkal     
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2. Účasti v podnicích

2.1. Podniky, v němž má účetní jednotka podstatný vliv nebo rozhodující 
vliv (rovný a větší 20% ZK)

 Společnost má podstatný vliv nebo rozhodující vliv ještě v následujících podnicích:

EKOL GmbH Energiesysteme

Výše podílu (%) 70 %
Výše obchod. podílu 639 tis. Kč

Vzhledem k tomu, že společnost neobdržela od EKOL GmbH Energiesysteme od roku 2001 účetní 
závěrky, byla v  roce 2011 vytvořena účetní opravná položka k obchodním podílům ve výši 639 tis. Kč.

Bioval Rumunsko

Výše podílu (%) 99,9 %
Výše obchod. podílu 11 779 tis. Kč
HV za rok 2015 0 tis. Kč         

Tato společnost byla nakoupena za účelem dalšího prodeje a z tohoto důvodu je vykázána jako 
Krátkodobý finanční majetek. Prodej společnosti by měl být realizován v roce 2016.

V roce 2015 mateřská společnost Ekol prodala 20% obchodní podíl ve společnosti EnergoFuture, a.s.

Název Sídlo podniku
Výše podílu 

(%)

Účetní 
hodnota  
(v tis. Kč)

Vlastní 
kapitál 

(v tis. Kč)

Účetní 
hospodářský 

výsledek 
(v tis. Kč)

EKOL energo 
s.r.o.

Křenová 65 
Brno 100 106 443 312 161  -8 692

AEZ s.r.o. Křenová 67 
Brno 100 27 500  30 338  -2 696

EKOL, spol. s r.o.
Hečkova 
2 Martin 

Slovensko    
100 26 273 50 942 5 243

Ekol Turbo a.s. Křenová 65 
Brno 100 1 875  1 824 -3

POWER 
ELECTRIC  
SP. Z O.O.

Ks. Londzina 7, 
Bielsko-Biala, 

Polsko
51 3 986 517 2 244

Celkem 166 077
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3. INFORMaCE O ÚČETNÍCH METODÁCH a OBECNÝCH ÚČETNÍCH 
ZáSADáCH

3.1. Významné účetní informace 

3.1.1. Účetní metody

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 
Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě 
podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými 
cenami (není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti  
a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni 31. 12. 2015 za kalendářní rok 2015.

Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč), není-li dále uvedeno 
jinak.

3.1.2. Způsob ocenění

a)  ZÁSOB NaKUPOVaNÝCH a VYTVOřENÝCH VE VLaSTNÍ REŽII

Nakupované zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách. Zásoby vytvořené ve vlastní režii: 

 � nedokončená výroba je oceněna vlastními náklady (v přímých nákladech + podíl výrobní režie).

Materiál a konstrukce, které jsou jednoznačně určeny pro individuální konstrukční řešení je účtován 
způsobem B přímo do spotřeby jednotlivých zakázek.
Materiál nakupovaný ke zpracování pro vlastní realizaci se účtuje způsobem A.

Druhy vedlejších pořizovacích nákladů

 � do nakupovaných zásob: dopravné, cizí montážní práce, clo
 � zásoby vytvořené ve vlastní režii: spotřeba materiálu, mzdy, sociální a zdravotní pojistné, dopravné, 

cizí montážní  práce,  ostatní přímé náklady, podíl výrobní režie.

B)  Dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
Nakupovaný: kupní cena + pořizovací náklady (dopravné, cizí montážní práce, clo)
Drobný majetek s pořizovací cenou do 20 tis. Kč se daňově i účetně odepisuje jednorázově do nákladů 
a potom je veden v operativní evidenci, kromě software, výpočetní techniky a kancelářské techniky, 
která se daňově i účetně odepisuje jednorázově do nákladů při PC do 5 tis. Kč.

C)  Finanční majetek

Finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby nad jeden rok se vykazuje jako dlouho-
dobý, finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby do jednoho roku jako krátkodobý.
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Ocenění finančního majetku při pořízení

Podíly, cenné papíry a deriváty jsou při pořízení oceněny pořizovací cenou, včetně ážia a nákladů  
s pořízením souvisejících.

Ocenění finančního majetku ke konci rozvahového dne

Cenné papíry určené k obchodování, ostatní realizovatelné cenné papíry a deriváty se oceňují reálnou 
hodnotou. Není-li objektivně možné stanovit reálnou hodnotu, ocení se cenné papíry pořizovací cenou, 
sníženou o opravné položky.

Cenné papíry s pevným výnosem držené do splatnosti se oceňují pořizovací cenou zvýšenou nebo 
sníženou o úrokový výnos nebo náklad.

Majetkové podíly představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem se oceňují pořizovací 
cenou sníženou o opravné položky. 

3.2. Způsob stanovení opravných položek k majetku 

Opravné položky k zásobám 

Opravná položka k pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám či jinak dočasně znehodnoceným záso-
bám je tvořena na základě analýzy obrátkovosti zásob a na základě individuálního posouzení zásob. 

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Nakoupené pohledávky se oceňují poři-
zovací cenou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů 
na jejich realizační hodnotu a to na základě individuálního posouzení jednotlivých dlužníků a věkové 
struktury pohledávek.

(v tis. Kč)

3.3. Způsob odepisování dlouhodobého majetku 
Odpisový plán pro dlouhodobý majetek je ve vazbě na skutečnou životnost předmětů, začíná se odepi-
sovat od měsíce následujícího po uvedení do používání a končí v měsíci vyřazení.

3.4. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu
Směnný kurz ČNB 1. dne měsíce, na konci účetního období se provádí přepočet podle směnného kurzu 
ČNB k 31.12.

3.5. Rezervy
Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích rizik a výdajů, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že 
nastanou, avšak není jistá částka nebo datum, v němž budou plněny.

Druh opravné položky 31. 12. 2014 Změna 31. 12. 2015

OP k dlouh. fin. majetku 732 -93 639
OP k pohledávkám 2 093 -1 154 939
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3.6. Výnosy

Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb jsou účtovány dle principu časového rozlišení. Výnosy 
jsou vykázány v přiměřených cenách vyinkasovaného plnění nebo plnění, které bude vyinkasováno,  
a představují částky, které budou vybrány za dodané zboží a služby poskytnuté v průběhu účetního období  
v rámci běžné obchodní činnosti, ponížené o slevy, DPH a další daně související s prodejem.  

Nedokončená výroba je účtována ke všem výrobním zakázkám, kde došlo k náběhu nákladů, aniž by 
současně proběhla fakturace souvisejících výnosů zákazníkovi. Časové rozlišení výnosů prostřednictvím 
Výnosů příštích období je aplikováno u zakázek, kde fakturace předbíhá náběh nákladů (se zohledněním 
kalkulovaného zisku).

3.7. Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají 
vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů 
a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě 
všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné 
hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

3.8. Přehled o peněžních tocích 
Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou. Peněžní ekvivalenty představují krátkodo-
bý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku v hotovosti. 

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze analyzovat takto: 

(údaje v tis. Kč)

Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností jsou uvedeny v přehledu 
o peněžních tocích nekompenzovaně.

3.9. Derivátové finanční nástroje

Reálná hodnota finančních derivátů je vykázána v ostatních pohledávkách, pokud je pro společnost 
kladná, nebo v ostatních závazcích, pokud je záporná.

Vzhledem k zajišťovacímu charakteru a vedení zajišťovacího účetnictví je efektivní část těchto derivátů 
prezentována v rámci vlastního kapitálu. 

4. DOPLŇUJÍCÍ INFORMaCE K ROZVaZE a VÝKaZU ZISKU a ZTRÁTY

4.1. Hmotný a nehmotný majetek (kromě pohledávek)

a)  PřIJaTÉ LEaSINGY 

Společnost nemá žádné závazky z titulu leasingu.

31. 12. 2015 31. 12. 2014

Pokladní hotovost a peníze na cestě 1 668 1 292
Účty v bankách 191 675 198 408
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem 193 343 199 700
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B)  Pohyb dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

(v tis. Kč)

Hodnota drobného majetku nevykázaného v rozvaze k 31.12.2015 činí 6 125 tis. Kč 

(5 826 tis. Kč k 31.12.2014).

1. ledna 
2015

Přírůstky / 
přeúčtování Vyřazení

31. prosince 
2015

Pořizovací cena
Software 38 841 7 931 0 46 772
Ocenitelná práva 12 733 12 733
Jiný NIM   6 064   6 064
Pozemky      244 0    244           0
Stavby 53 733 0 5 562 48 171
Samostatné hmotné movité věci a soubory 
movitých věcí 99 267 5 539 9 694 95 112

Celkem 210 882 13 470 15 500 208 852

1. ledna 
2014

Přírůstky / 
přeúčtování Vyřazení

31. prosince 
2014

Pořizovací cena
Software 40 651 877 2 687 38 841
Ocenitelná práva 12 733 12 733
Jiný NIM   6 064   6 064
Pozemky     244       244
Stavby 53 733 53 733
Samostatné hmotné movité věci a soubory 
movitých věcí 97 476 6 061 4 270 99 267

Celkem 210 901 6 938 6 957 210 882

Oprávky
Software 35 526 1 896 0 37 422
Ocenitelná práva 11 905    682 12 587
Jiný NIM    5 135    858    5 993
Stavby 29 930 4 825 5 562 29 193
Samostatné hmotné movité věci a soubory 
movitých věcí 73 722 10 835 9 694 74 863

Celkem 156 218 19  096 15 256 160 085
Zůstatková hodnota    54 664 48 794

Oprávky
Software 34 852 3 361 2 687 35 526
Ocenitelná práva 11 224     681 0 11 905
Jiný NIM    4 125 1 010 0    5 135
Stavby 28 191 1 739 0 29 930
Samostatné hmotné movité věci a soubory 
movitých věcí 67 885 10 107 4 270 73 722

Celkem 146 277 16 898 6 957 156 218
Zůstatková hodnota    64 624    54 664
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4.2. Pohledávky

a) Souhrnná výše pohledávek z obchodního vztahu
(údaje v tis. Kč)

Pohledávky po splatnosti k 31.12.2015 činí 182 723 tis. Kč a pohledávky po splatnosti 
k 31.12.2014 činily 52 280 tis. Kč.

B) Pohledávky za podniky ve skupině
(údaje v tis. Kč)

4.3. Závazky

a)  Souhrnná výše závazků z obchodního vztahu
(údaje v tis. Kč)

Závazky po splatnosti k 31. 12. 2015 činí 4 072 tis. Kč a k 31. 12. 2014 činily 15 948 tis. Kč. Důvodem 
meziročního snížení hodnoty závazků po splatnosti je zvýšení splatnosti na 60 dnů v roce 2015.

b)  Závazky k podnikům ve skupině
(údaje v tis. Kč)

2015 2014

548 058 120 236
Celkem 548 058 120 236

2015 2014

339 926 147 698
Celkem 339 926 147 698

Podnik ve skupině 2015 2014

EKOL energo s.r.o. 8 472 2
EnergoFuture, a.s. 0 99
Ekol, spol. s.r.o. Martin 33 439
AEZ s.r.o. 31 29
Celkem 8 536 569

Podnik ve skupině 2015 2014

EKOL energo s.r.o. 46 103 82 082
AEZ s.r.o. 4 866 6 343
Ekol, spol. s.r.o. Martin 556 0
Power electric 11 0
Celkem 51 536 88 425
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C)  Stát - daňové pohledávky

Společnost si na základě dodatečných daňových přiznání z května 2015 nárokuje vrácení daně z pří-
jmu z titulu uplatnění nákladů na Výzkum a vývoj za roky 2011, 2012 a 2013 ve výši 55 667 tis. Kč. 
Společnost dále eviduje pohledávku z titulu daně z přidané hodnoty ve výši 20 216 tis. Kč (4 987 tis. Kč 
k 31. 12. 2014).

C)  Výše závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti 

2 175 tis. Kč  (1 637 tis. kč k 31. 12. 2014)

D)  Výše splatných závazků veřejného zdravotního pojištění  

969 tis. Kč (703 tis. Kč k 31. 12. 2014)

E)  Výše evidovaných daňových nedoplatků 

Společnost neeviduje k 31. 12. 2015 daňové nedoplatky (výše daňových nedoplatků k 31. 12. 2014 činila 
0 tis. Kč) 

F)  Krátkodobé přijaté zálohy

Krátkodobé přijaté zálohy představují zálohy od odběratelů, které budou následně použity v souladu 
se smlouvami o dílo oproti fakturaci.

4.4. Vlastní kapitál

Dle rozhodnutí VH za dne 29. 6. 2015 byl účetní zisk 9 772 tis. Kč převeden na účet nerozděleného zisku 
minulých let. Zisk běžného období zatím nebyl rozdělen.

4.5. Opravy chyb minulých let

V roce 2015 bylo změněno účtování derivátových operaci – bylo upuštěno od původního obratového 
účtování 567/667 a účtuje se již pouze na rozvahový účet 373 reálná hodnota otevřených derivátových 
obchodů na konci účetního období. Tato změna byla retrospektivně promítnuta i do výkazů roku 2014, 
kdy došlo k ponížení Ostatních finančních výnosů a Ostatních finančních nákladů o 299 505 tis. Kč.

Jiný výsledek hospodaření představuje k 31. 12. 2015 opravu chyb minulého období – nezaúčtovanou 
rezervu  na reklamace roku 2013 ve výši 11 203 tis. Kč a odpovídající odloženou daň ve výši -2 129 tis. 
Kč. Tato rezerva byla dále upravena o dopad roku 2014 představující ponížení rezervy o 2 590 tis. Kč 
a snížení odložené daňové pohledávky o 493 tis. Kč. Mimo to byl jiný výsledek hospodaření použit pro 
ponížení smluvní pokuty vyfakturované v roce 2014 o částku 7 370 tis. Kč. Oprava byla promítnuta 
retrospektivně i do srovnatelného období.
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4.6. Zákonné a ostatní (účetní) rezervy 
(údaje v tis. Kč)

4.7. ROZPIS ODLOŽENÉHO DaŇOVÉHO ZÁVaZKU NEBO POHLEDÁVKY

Vykázané odložené daňové pohledávky a závazky 

(údaje v tis. Kč)

V souladu s účetními postupy byla pro výpočet odložené daně použita daňová sazba pro rok 2015 – tj. 
19 %.

4.8. Výnosy příštích období

Výnosy příštích období k 31. 12. 2015 činí 144 573 tis. Kč ( 17 787 k 31. 12. 2014). 

Jedná se o převážně o časové rozlišení rozpracovanosti u zakázky MINGSHUI 2x kondenzační turbína 
25 MW, Bukoza Hencovce/Královopolská Ria a.s./rekonstrukce PT a YANTAI kondenzační turbína 
8,85 MWe.

Druh rezervy
Stav k  

31. 12. 2014
Tvorba 
rezervy

Čerpání 
rezervy

Stav k  
31. 12. 2015

Rezerva na vícenáklady 1 849 6 000 1 849 6 000
Rezerva na audit 0 1 152 0 1 152
Rezerva na reklamace 8 613 9 180 8 613 9 180
Celkem 10 462 16 332 10 462 16 332

Druh rezervy
Stav k  

31. 12. 2013
Tvorba 
rezervy

Čerpání 
rezervy

Stav k  
31. 12. 2014

Rezerva na vícenáklady 19 400 1 849 19 400 1 849
Rezerva na audit 0 0 0 0
Rezerva na reklamace 0 8 613 0 8 613
Celkem 19 400 10 462 19 400 10 462

Odložená daň 2015                         2014

Dlouhodobý majetek ÚZC - DZC -388 -2 504
Finanční majetek 640 732
Pohledávky 856 1 856
Daňová ztráta 52 052 20 275
Účetní rezervy 16 332 10 462
Nezaplacené smluvní pokuty 0 -19 635
Celkem 69 492 11 186
Odložená daňová pohledávka 13 203 2 125
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4.9. Výnosy

4.9.1. Výnosy z běžné činnosti dle hlavních činností
(údaje v tis. Kč)

4.9.2. Výnosy realizované se spřízněnými subjekty

2015 

(údaje v tis. Kč)

2014 

(údaje v tis. Kč)

Veškeré výnosy se spřízněnými subjekty byly realizovány v cenách obvyklých.

Subjekt Služby Materiál Výrobky Majetek Ostatní Celkem

EKOL energo s.r.o. 12 282 555 0 0 406 13 243
EKOL, spol. s.r.o. Martin 192 0 0 0 2 194
AEZ s.r.o. 544 0 0 0 0 544
ShaanGu Power  
(Hongkong) Co., Limited 0 0 86 437 0 0 86 437

Shaangu Power(Luxembourg) S.A., 1 733 0 0 0 0 1 733
Power Electric Sp.z o o 0 0 0 0 69 69
Celkem 14 751 555 86 437 0 477 102 220

Subjekt Služby Materiál Výrobky Majetek Ostatní Celkem

EKOL energo s.r.o. 6 318 0 0 0 0 6 318
EKOL, spol. s.r.o. Martin 273 0 283 0 40 596
AEZ s.r.o. 1 270 0 0 0 28 1 298
Power Electric Sp.z o o 0 0 0 0 5 5
EnergoFuture, a.s. 377 0 1 000 0 0 1 377
Celkem 8 238 0 1 283 0 73 9 594

Tuzemsko Zahraničí Celkem

Hlavní činnost 2015 2015 2015

Prodej vlastních výrobků a služeb 42 961 851 116 894 077
Celkem 42 961 851 116 894 077

Tuzemsko Zahraničí Celkem

Hlavní činnost 2014 2014 2014

Prodej vlastních výrobků a služeb 279 919 338 747 618 666
Celkem 279 919 338 747 618 666
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4.10. Náklady

4.10.1.  Nákupy realizované se spřízněnými subjekty

2015 

(údaje v tis. Kč)

2014 

(údaje v tis. Kč)

Na základě uzavřených nájemních smluv na pronájem nebytových prostor s prof. Ing. Stanislavem 
Veselým, CSc. a Ing. Gustavem Poslušným byly dále nakupovány služby od výše uvedených osob.

4.10.2. Služby

(údaje v tis. Kč)

Subjekt
 

Zásoby Služby
 Fin. 

náklady Celkem

EKOL energo s.r.o. 56 261 15 215 2 579 74 055
EKOL, spol. s.r.o. Martin 0 558 0 558
AEZ s.r.o. 3 698 3 072 0 6 770
ShaanGu Power (Hongkong) Co., Limited 0 0 253 253
Power Electric Sp.z o o 0 4 701 19 4 720
Celkem 59 959 23 546 2 851 86 356

Subjekt
 

Zásoby Služby
 Fin. 

náklady Celkem

EKOL energo s.r.o. 73 057 23 670 11 750 108 477
EKOL, spol. s r.o. Martin 0 34 0 34
AEZ s.r.o. 9 094 4 170 9 13 273
Power Electric Sp.z o o 0 1 852 2 1 854
Celkem 82 151 29 726 11 761 123 638

2015                         2014

Montážní práce na zakázkách 63 870 30 355
Nájemné 9 786 8 154
Cestovné 6 237 4 963
Tlumočnické a právní služby 3 974 3 107
Opravy a údržba 1 551 1 416
Obchod náklady 15 126 13 558
IT náklady 3 264 2 441
Dopravné k zakázce 19 232 7 642
Projekty 4 579 2 198
Ostatní služby - supervize, balné, poradenství 93 997 78 210
Celkem 221 616 152 044
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4.10.3. Osobní náklady 

(údaje v tis. Kč)

Členům statutárních orgánů nebyly vyplaceny žádné odměny ani poskytnuty žádné půjčky, úvěry, 
záruky či ostatní plnění. Členům řídících orgánů nebyly poskytnuty žádné půjčky, úvěry, záruky či jiné 
plnění, než je uvedené výše.

4.11. Náklady na audit           

Náklady na odměnu statutárnímu auditorovi za povinný audit účetní závěrky dosáhly za období do 
31. 12. 2015 1 042 tis. Kč (150 tis. Kč za období do 31. 12. 2014). 

4.12. Další významné údaje ve vztahu k přeměnám společností 

1. 7. 2015 došlo k prodeji 75% obchodního podílu EKOL, spol. s r.o. čínské společnosti Shaangu Power.

4.13. DaLšÍ VÝZNaMNÉ UDÁLOSTI PO ROZVaHOVÉM DNI 

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku.

Zaměstnanci Z toho řídící zaměstnanci

2015 2014 2015 2014

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 162,97 162,08 10 7
Osobní náklady 94 158 87 413 11 629 5 997
- mzdové náklady 68 410 63 361 8 261 4 476
- náklady na sociální zabezpečení  
  a zdravotní pojištění 22 929 21 193 2 808 1 119

- sociální náklady 2 819 2 859 560 402
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KONSOLIDOVANÁ
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA  
K 31. PROSINCI 2015
Název společnosti: EKOL, spol. s r.o.

Sídlo: Křenová 211/65, Trnitá, 602 00  Brno
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČO: 416 00 983

Součásti konsolidované účetní závěrky: 

Konsolidovaná rozvaha
Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty
Konsolidovaný přehled o změnách vlastního kapitálu
Konsolidovaný přehled o peněžních tocích
Konsolidovaná příloha 

Účetní závěrka byla sestavena dne 28. června 2016. 

Statutární orgán účetní jednotky Podpis
 
Konsolidovaná rozvaha EKOL, spol. s r.o.  
v plném rozsahu                                                                                                     

EKOL, spol. s r.o.
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Konsolidovaná rozvaha v plném rozsahu 
k 31. 12. 2015 – Aktiva

31. 12. 2015
31. 12. 2014

opravený

Aktiva (v tisících Kč) Brutto Korekce Netto Netto

B. Dlouhodobý majetek 498 003 310 886 187 117 231 319
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 68 617 58 993 9 624 5 179

3. Software 49 820 40 413 9 407 3 422
4. Ocenitelná práva 12 733 12 587 146 828
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 6 064 5 993 71 929

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 417 306 249 511 167 795 194 522
1. Pozemky 16 114 16 114 16 401
2. Stavby 146 495 54 396 92 099 100 442

3. Samostatné movité věci  
a soubory movitých věcí 253 342 195 115 58 227 76 325

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 355 1 355 1 354
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 4 4 4

2. Podíly v účetních jednotkách  
pod podstatným vlivem 4 4 4

B.IV. Konsolidační rozdíly 12 076 2 382 9 694 19 907
B.IV.1. Kladný konsolidační rozdíl 12 076 2 382 9 694 19 907

B.V. Cenné papíry a podíly v ekvivalenci 11 707
C. Oběžná aktiva 1 247 380 8 063 1 239 317 823 032
C.I. Zásoby 212 801 777 212 024 241 600

1. Materiál 40 742 777 39 965 22 144
2. Nedokončená výroba a polotovary 172 059 172 059 219 456

C.II. Dlouhodobé pohledávky 14 690 14 690 70 888
1. Pohledávky z obchodních vztahů 4 467 4 467 7 083
7. Jiné pohledávky 61 680
8. Odložená daňová pohledávka 10 223 10 223 2 125

C.III. Krátkodobé pohledávky 736 713 7 286 729 427 230 826
1. Pohledávky z obchodních vztahů 626 542 7 286 619 256 187 734
2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 1 821

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení 230

6. Stát - daňové pohledávky 79 256 79 256 30 661
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 24 835 24 835 10 182
8. Dohadné účty aktivní 5 961 5 961
9. Jiné pohledávky 119 119 198

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 283 176 283 176 279 718
1. Peníze 2 684 2 684 2 708
2. Účty v bankách 268 690 268 690 265 231
3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 11 802 11 802 11 779

D.I. Časové rozlišení 11 278 11 278 14 739
1. Náklady příštích období 3 287 3 287 8 833
3. Příjmy příštích období 7 991 7 991 5 906

AKTIVA CELKEM 1 756 661 318 949 1 437 712 1 069 090
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Konsolidovaná rozvaha v plném rozsahu 
k 31. 12. 2015 – Pasiva

Pasiva (v tisících Kč) 31. 12. 2015 31. 12. 2014 opravený

A. Vlastní kapitál 875 957 860 495
A.I. Základní kapitál 5 000 5 000

1. Základní kapitál 5 000 5 000
A.II. Kapitálové fondy 7 196 6 939

2. Ostatní kapitálové fondy 7 170 7 170
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 26 -231

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 11 000 11 011
1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 11 000 11 011

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 837 552 815 021
1. Nerozdělený zisk minulých let 855 021 824 243
2. Neuhrazená ztráta minulých let -173 -148
3. Jiný výsledek hospodaření minulých let -17 296 -9 074

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období bez menšinových podílů 15 209 17 809
A.V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 15 209 10 607
A.V.2. Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci 0 7 202
A.VI. Konsolidační rezervní fond 0 4 715
B. Cizí zdroje 420 435 186 729
B.I. Rezervy 18 568 10 666

4. Ostatní rezervy 18 568 10 666
B.II. Dlouhodobé závazky 14 468 7 921

1. Závazky z obchodních vztahů 14 468 2 582
9. Jiné závazky 0 20

10. Odložený daňový závazek 0 5 319
B.III . Krátkodobé závazky 387 399 161 384

1. Závazky z obchodních vztahů 301 641 82 738
2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 154 154
5. Závazky k zaměstnancům 9 379 7 318
6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 5 010 4 300
7. Stát - daňové závazky a dotace 1 731 1 882
8. Krátkodobé přijaté zálohy 64 300 63 361

10. Dohadné účty pasivní 4 061 619
11. Jiné závazky 1 123 1 012

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 6 758
1. Bankovní úvěry dlouhodobé 6 758

C.I. Časové rozlišení 139 429 17 179
2. Výnosy příštích období 139 429 17 179

D. Menšinový vlastní kapitál 1 891 4 687
D.I.  Menšinový základní kapitál 254 401
D.II. Menšinové ziskové fondy včetně neroz. zisku a ztráty minulých let 538 4 202
D.IV. Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období 1 099 84

PASIVA CELKEM 1 437 712 1 069 090
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Výkaz zisku a ztrát ke konsolidaci (v tisících Kč) Období do 31.12. 2015 Období do 31. 12. 2014 
opravené 

I. Tržby za prodej zboží 342 21
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 300
+ Obchodní marže 42 21
II. Výkony 985 765 731 457

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 1 024 059 738 429
2. Změna stavu zásob vlastní činnosti -38 700 -7 158
3. Aktivace 406 186

B. Výkonová spotřeba 797 619 552 800
1. Spotřeba materiálu a energie 514 283 339 272
2. Služby 283 336 213 528
+ Přidaná hodnota 188 188 178 678

C. Osobní náklady 165 047 156 993
1. Mzdové náklady 118 616 114 129
2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 1 960
3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 40 113 38 312
4. Sociální náklady 4 358 4 552

D. Daně a poplatky 2 400 603
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 30 542 31 651
KR A. Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu 599 1 244
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 8 888 3 004

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 8 560 2 605
2. Tržby z prodeje materiálu 328 399

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 6 239 538
1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 5 713 125
2. Prodaný materiál 526 413

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních 
nákladů příštích období 7 420 -19 332

IV. Ostatní provozní výnosy 5 389 74 599
H. Ostatní provozní náklady 7 395 66 882
* Provozní výsledek hospodaření -17 177 17 702
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 15 816
J. Prodané cenné papíry a podíly 24 529
X. Výnosové úroky 138 563
N. Nákladové úroky 160 590
XI. Ostatní finanční výnosy 6 959 35 856
O.  Ostatní finanční náklady 32 123 39 703
* Finanční výsledek hospodaření -33 899 -3 874
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost -67 384 3 151

1.  - splatná -54 509 578
2.  - odložená -12 875 2 573

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 16 308 10 677
XIII. Mimořádné výnosy 14

* Mimořádný výsledek hospodaření 14
** Konsolidovaný výsledek hospodaření bez ekvivalence 16 308 10 691

Konsolidovaný výsledek hospodaření bez menšin 15 209 10 607
Menšinový výsledek hospodaření 1 099 84

* Podíl na výsledku hospodaření  v ekvivalenci 7 202
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 16 308 17 893
*** Výsledek hospodaření za účetní období bez menšinových podílů (+/-) 15 209 17 809

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty v druhovém členění 
k 31. 12. 2015 



s. 58

EKOL, spol. s r.o.

Konsolidovaný 
přehled o změnách 
vlastního kapitálu  
(v tisících Kč)

Základní 
kapitál

Kapitálové 
fondy

Rezervní 
fondy, 

nedělitel-
ný fond 

a ostatní 
fondy ze 

zisku

Nerozdě-
lený zisk 

minulých 
let

Neuhraze-
ná ztráta 
minulých 

let

Jiný výsle-
dek hos-
podaření 
minulých 

let

Výsledek 
hospo-
daření 

běžného 
účetního 

období 

Konso-
lidační 

rezervní 
fond

Výsledek 
hospo-

daření  v 
ekviva-

lenci

Vlastní 
kapitál 
celkem

Stav k 31.12.2013  
- původní 5 000 6 431 11 058 740 316 87 104 -1 861 6 710 854 758

Oprava chyby 
minulého období -9 074 -9 074

Stav k 31.12.2013  
- opravený 5 000 6 431 11 058 740 316 78 030 -1 861 6 710 845 684

Převod opravy chyby 
minulého období -9 074 9 074

Rozdělení výsledku 
hospodaření 87 252 -148 -87 104 6 710 -6 710

Vyplacené dividendy -7 617 -7 617
Přesuny mezi fondy -47 47
Přecenění derivátů 508 508
Oprava chyby 
minulého období -8 222 -8 222

Výsledek hospodaření 
za běžné období 18 829 7 202 26 031

Ostatní změny 4 245 -134 4 111
Stav k 31.12.2014  
- opravený 5 000 6 939 11 011 824 243 -148 -9 074 10 607 4 715 7 202 860 495

Převod opravy chyby 
minulého období -8 222 8 222

Rozdělení výsledku 
hospodaření 18 854 -25 -18 829 7 202 -7 202

Rozpuštění 
konsolidačního 
rezervního fondu

-11 11 928 -11 917

Přecenění derivátů 257 257
Výsledek hospodaření 
za běžné období 15 209 15 209

Ostatní změny -4 -4
Stav k 31.12.2015 5 000 7 196 11 000 855 021 -173 -17 296 15 209 875 957

Konsolidovaný přehled o změnách vlastního kapitálu 
k 31. 12. 2015 

Konsolidovaný přehled o peněžních tocích (cash flow) (v tisících Kč) Období do 31. 12. 2015 opravené 

P. Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 267 939
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním -51 076
A.1. Úpravy o nepeněžní operace 57 117
A.1.1. Odpisy stálých aktiv 30 542
A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv 10 682
A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv 5 866
A.1.5. Nákladové a výnosové úroky 22
A.1.6. Opravy o ostatní nepeněžní operace 10 005
A.* Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu 6 041
A.2. Změna stavu pracovního kapitálu -9 269
A.2.1. Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv -398 269
A.2.2. Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív 361 118
A.2.3. Změna stavu zásob 29 576
A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku -1 694
A.** Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami -3 228
A.3. Vyplacené úroky -160
A.4. Přijaté úroky 138
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost 10 051
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 6 801

Peněžní toky z investiční činnosti
B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -13 904
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 8 560
B.4. Peněžní toky z nákupu podniku nebo jeho části -7 080
B.5. Peněžní toky z dekonsolidace podniku nebo jeho části 15 816
B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti 3 392

Peněžní toky z finančních činností
C.1. Změna stavu závazků z financování -6 758

Konsolidovaný přehled o peněžních tocích 
k 31. 12. 2015 
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Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje přílohy vycházejí z účetních 
písemností společnosti a z dalších podkladů, které má společnost k dispozici.

Obchodní název konsolidující účetní jednotky:       EKOL, spol. s r.o.

1. Obecné údaje

1.1.  Popis účetní jednotky

NÁZEV:       EKOL, spol. s r.o. 

SÍDLO:       Křenová 211/65, 602 00  Brno 

IČO:                  41600983 

PRÁVNÍ FORMA:     společnost s ručením omezeným 

DATUM VZNIKU:     31. 7. 1991 

ROZHODUJÍCÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI:    Výroba, obchod a služby - projektová činnost ve  
       výstavbě, výroba, instalace, opravy elektrických  
       strojů a přístrojů, elektronických a telekomuni- 
       kačních zařízení

1.7.2015 došlo k prodeji 75% obchodního podílu EKOL, spol. s.r.o. čínské společnosti Xi’an Shaangu 
Power Co., Ltd.

1.2. Členové statutárního orgánu konsolidující jednotky

Jednatelé:

prof. Ing. STANISLAV VESELÝ, CSc., jednatel A

Ing. JAROMÍR KŘÍŽ, jednatel A

LIU LI JIA, jednatel B

JIANG GUODONG, jednatel B

JIN QINGJUN, jednatel C

Způsob jednání:

Za společnost jednají nejméně dva (2) jednatelé společně ve všech záležitostech, s tím, že jeden (1)  
z nich bude vždy Jednatel A a jeden (1) z nich bude vždy Jednatel B nebo Jednatel C.



EKOL, spol. s r.o.

s. 62

2. VYMEZENÍ KONSOLIDaČNÍHO CELKU 

Mateřský podnik je EKOL, spol. s r.o.

2.1. Plná metoda konsolidace

Pozn.: Metoda konsolidace: A – plná metoda konsolidace

Účetní závěrky uvedených firem byly sestaveny k 31. 12. 2015 podle českých předpisů, s výjimkou firmy 
EKOL, spol. s r.o., Martin, která má sídlo na území Slovenské republiky a Power electric, která má sídlo 
na území Polska. 

2.2. Metoda ekvivalence

V roce 2014 byl oceněn metodou ekvivalence obchodní podíl ve společnosti EnergoFuture, a.s. Tyto 
podíly byly vykázány v rozvaze na řádcích  B.V. Cenné papíry a podíly v ekvivalenci v hodnotě 11 707 
tis. Kč., A.V.2. Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci v hodnotě 7 202 tis. Kč a A.VI. Konsolidační 
rezervní fond v hodnotě 4 715 tis. Kč.

V roce 2015 byl obchodní podíl ve společnosti EnergoFuture, a.s. prodán za cenu 15 816 tis. Kč. Prodej 
byl zaúčtován do nákladů a výnosů a je vykázán ve Výkazu zisku a ztráty na řádcích VI. Tržby z prodeje 
cenných papírů a podílů a J. Prodané cenné papíry a podíly, a to včetně odúčtovaného konsolidačního 
rozdílu (viz bod 4.3).

2.3. Podniky vyloučené z povinností konsolidace

Účetní jednotka Stupeň 
závislosti 
na ZJ (vliv)

Podíl na ZJ 
(účast)

Metoda 
konsolidace

Datum 
účetní 

závěrkyNázev, sídlo dceřiná přidružená

EKOL energo s.r.o.
Křenová 65, Brno X 100% 100% A 31. 12. 2015

EKOL, spol. s r.o.,
Hečkova 2,  Martin X 100% 100% A 31. 12. 2015

EKOL TURBO, a.s.
Křenová 65, Brno X 100% 100% A 31. 12. 2015

AEZ s.r.o.
Zaoralova 7, Líšeň, 
Brno

X 100% 100% A 31. 12. 2015

Power Electric  
Sp. z o o
ul. Ks. Londzina 
47/7 43382 Bielsko-
Biala, Polsko

X 51% 51% A 31.12.2015

Název, sídlo Důvod osvobození z povinnosti konsolidace

EKOL GmbH Energsysteme - 70% Společnost nepředkládá žádné informace, došlo k neshodám  
v řízení – vliv z titulu většinového společníka není uplatnitelný.

BIOVAL S.R.99.9
Společnost je držena za účel prodeje a je vykázána v řádku 
rozvahy č. 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly. Její podíl na 
obratu konsolidačního celku je nevýznamný.
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K obchodním podílům EKOL GmbH Energsysteme vytvořila mateřská společnost EKOL, spol. s.r.o. 
opravnou položku ve výši 100 % jejich pořizovací ceny. 

2.4. Systém konsolidace 

Přímá konsolidace všech podniků konsolidačního celku najednou.

2.5. Změny konsolidačního celku

V roce 2014 byl nakoupen podíl ve společnosti BIOVAL S.R.L. Tato společnost byla nakoupena za 
účelem dalšího prodeje a je vykázána v rozvaze v řádku č. 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly. Prodej 
společnosti by měl být realizován v roce 2016.

V roce 2015 mateřská společnost EKOL, spol. s r.o. prodala 20% obchodní podíl ve společnosti 
EnergoFuture, a.s.

2.6. Přehled o způsobu transformace údajů z individuálních účetních do 
KÚZ (v tis. Kč) plnou metodou

Do KÚZ jsou ze spojených firem ve výše uvedených podílových hodnotách zařazeny částky z každé 
položky Rozvahy a Výkazů zisků a ztrát.

Z KÚZ jsou vyloučeny podílové vklady v plné výši:

(údaje v tis. Kč)

3. INFORMaCE O ÚČETNÍCH METODÁCH a OBECNÝCH ÚČETNÍCH 
ZáSADáCH

- Všechny účetní jednotky účtují podle českých pravidel (za organizační složky v zahraničí je prováděna 
transformace do čs. účetního systému), vyjma EKOL, spol. s r.o. se sídlem na území SR a Power electric 
se sídlem na území Polska. U těchto společností nejsou významné rozdíly v účtování oproti českým 
pravidlům),

- účetní osnovy a uspořádání položek výkazů jsou shodné,

- oceňování majetku a závazků je dle zákona o účetnictví,

- cizí měna se převádí na Kč u faktur přijatých i vydaných pevným kurzem stanoveným dle kurzu ČNB 
k 1. dni v měsíci, ke konci hospodářského roku se provádí přepočet podle směnného kurzu ČNB,

- při konsolidaci je postupováno v souladu s vyhláškou č. 500/02 Sb. a ČÚS č. 20.

3.1. Změny proti předcházejícím účetním obdobím:

a) změny postupů účtování (popis, důvod, částka):

EKOL energo 
s.r.o.

Power  
electric

EKOL, spol. 
 s r.o., SR

EKOL  
TURBO a.s AEZ s.r.o.

Základní  
kapitál 105 000 517 4 008 2000 100

Podíly 106 443 3 986 26 273 1 875 27 500
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V roce 2015 bylo změněno účtování derivátových operaci – bylo upuštěno od původního obratového 
účtování 567/667 a účtuje se již pouze na rozvahový účet 373 reálná hodnota otevřených derivátových 
obchodů na konci účetního období. Tato změna byla retrospektivně promítnuta i do výkazů roku 2014, 
kdy došlo k ponížení Ostatních finančních výnosů a Ostatních finančních nákladů o 322 968 tis. Kč.

Jiný výsledek hospodaření představuje k 31. 12. 2015 opravu chyby minulého období ve výši 852 tis. 
Kč (oprava nedokončené výroby) v EKOL energo s.r.o., rezervu  na reklamace ve výši 11 203 tis. Kč  
a odpovídající odloženou daň ve výši -2 128 tis. Kč  v EKOL, spol. s r.o. Tato rezerva byla dále upravena 
o dopad roku 2014 představující ponížení rezervy o 2 590 tis. Kč a snížení odložené daňové pohledávky 
o 493 tis. Kč. 

Mimo to byl jiný výsledek hospodaření použit pro ponížení smluvní pokuty vyfakturované v roce 2014 
o částku 7 370 tis. Kč v EKOL, spol. s r.o. Oprava byla promítnuta retrospektivně i do srovnatelného 
období.

b) podíl na výsledku hospodaření samostatně nebo společně ovládané nebo řízené osoby a oso-
by pod podstatným vlivem: 

– údaje uvedeny v bodě 2.2.

c) zisk a ztráta z titulu prodeje zásob a dlouhodobého majetku mezi účetními jednotkami kon-
solidačního celku:

- údaje uvedeny v bodě 4.2.1. 

4. DOPLŇUJÍCÍ INFORMaCE K ROZVaZE a VÝKaZU ZISKU a ZTRÁT

4.1. Komentář a zdůvodnění ke změně vlastního kapitálu konsolidovaného 
celku 

Komentář a zdůvodnění ke změně vlastního kapitálu konsolidovaného celku mezi dvěma konsolida-
cemi, zejména v případě změny rozsahu konsolidačního celku a vypořádání cenných papírů a podílů 
vydaných konsolidující účetní jednotkou v držení konsolidovaných účetních jednotek

Vlastní kapitál konsolidovaného celku se meziročně zvýšil z 868 717 tis. Kč na 875 956 tis. Kč, tj 7 239 
tis. Kč a to zejména vlivem dosaženého hospodářského výsledku běžného ÚO ve výši 15 209 tis. Kč  
a změnou jiného výsledku hospodaření minulých let o  -8 223 tis. Kč.

4.2. Zdůvodnění výkyvů dosaženého výsledku hospodaření mezi  
r. 2015 a 2014

4.2.1. Prodej zásob

2014 

(údaje v tis. Kč)

Prodávající Kupující Zásoby na skladě Zisk z prodeje

EKOL, spol. s r.o. EKOL energo s.r.o. 804 16

EKOL energo s.r.o. EKOL, spol. s r.o. 42 900 4 693
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2015 

(údaje v tis. Kč)

V roce 2015 došlo k významnému poklesu zůstatku zásob nakupovaných v rámci skupiny.

4.2.2. Pohyb dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Společnosti v rámci konsolidovaného celku pokračují standardně v účetních i daňových odpisech.

Významný pokles hodnoty pozemků a staveb u mateřské společnosti v hodnotě 9 700 tis. Kč byl 
způsoben prodejem majetku.

4.2.3. Konsolidační rozdíl

Výše kladného konsolidačního rozdílu k 31. 12. 2015 činí 9 694 tis. Kč (19 907 tis. Kč k 31.12.2014). 
Pokles je způsoben prodejem podílu společnosti EnergoFuture, a.s., která byla v roce 2014 oceněna 
metodou ekvivalence. Konsolidační rozdíly jsou odepisovány po dobu 20 let.

4.3. Komentář k údajům o pohledávkách a závazcích

4.3.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti

Jedná se zejména o pohledávky po lhůtě splatnosti dní ve firmě EKOL, spol. s r.o. ve výši 182 723 tis. Kč, 
ke kterým je tvořena opravná položka ve výši  939 tis. Kč a EKOL energo s.r.o. ve výši 16 550 tis. Kč, ke 
kterým je tvořena opravná položka ve výši 2 727 tis. Kč.

(údaje v tis. Kč)

4.3.2. Závazky po lhůtě splatnosti

(údaje v tis. Kč)

Závazky po splatnosti k 31. 12. 2015 činí 4 072 tis. Kč Ekol, spol. s r.o. a 227 tis. Kč EKOL energo.

Nejsou evidovány žádné pohledávky ani závazky s dobou splatnosti delší než 5 let.

Prodávající Kupující Zásoby na skladě Zisk z prodeje

EKOL, spol. s r.o. EKOL energo s.r.o. 755 15

EKOL energo s.r.o. EKOL, spol. s r.o. 1 910 166

Doba 2014 2015

0 a více dnů 66 934 199 273

Doba 2014 2015

0 a více dnů 15 974 4 299
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4.3.3. Souhrnná výše případných dalších závazků 

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

V současné době nejsou žádné takové závazky evidovány.

4.4. Výnosy z běžné činnosti 

Výnosy z běžné činnosti v členění tuzemsko, zahraničí:

(údaje v tis. Kč)

4.5. Výnosy realizované se spřízněnými subjekty

2015 

(údaje v tis. Kč)

2014 

(údaje v tis. Kč)

4.5.1. Nákupy realizované se spřízněnými subjekty

2015 

(údaje v tis. Kč)

Tuzemsko Zahraničí Celkem
Hlavní činnost 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Tržby za prodej vlastních  
výrobků a služeb 354 312 801 130 384 117 223 271 738 429 1 024 401

Subjekt Služby Výrobky Celkem

ShaanGu Power (Hongkong) Co., Limited 0 86 437 86 437
Shaangu Power(Luxembourg) S.A., 1 733 0 1 733
Celkem 1 733 86 437 88 170

Subjekt Služby Výrobky Celkem

EnergoFuture, a.s. 377 1 000 1 377
Celkem 377 1 000 1 377

Subjekt Fin. náklady Celkem

ShaanGu Power (Hongkong) Co., Limited 253 253
Celkem 253 253
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2014

Žádné.

Na základě uzavřených nájemních smluv na pronájem nebytových prostor s prof. Ing. Stanislavem 
Veselým, CSc. a Ing. Gustavem Poslušným byly dále nakupovány služby od výše uvedených osob.

4.6. Průměrný počet zaměstnanců

Průměrný počet zaměstnanců konsolidačního celku během účetního období sestavení konsolidované 
účetní závěrky:

Členům statutárních orgánů nebyly vyplaceny žádné odměny ani poskytnuty žádné půjčky, úvěry, 
záruky či ostatní plnění. Členům řídících orgánů nebyly poskytnuty žádné půjčky, úvěry, záruky či jiné 
plnění, než je uvedené výše.

4.7. Výnosy příštích období

Výnosy příštích období k 31. 12. 2015 činí 139 429 tis. Kč (17 179 tis. Kč k 31. 12. 2014).

Jedná se o převážně o časové rozlišení rozpracovanosti u zakázky MINGSHUI 2x kondenzační turbína 
25 MW, Bukoza Hencovce/Královopolská Ria a.s./rekonstrukce PT a YANTAI kondenzační turbína 
8,85 MWe.

4.8. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky

Vykázané odložené daňové pohledávky a závazky:

(údaje v tis. Kč)

V souladu s účetními postupy byla pro výpočet odložené daně použita daňová sazba pro rok  
2015 – tj. 19 %.

Zaměstnanci Z toho řídící zaměstnanci

2014 2015 2014 2015

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 309 299 14 17
Osobní náklady (v tis. Kč) 156 993 165 047 11 058 17 963
- mzdové náklady 114 129 120 576 7 766 12 468
- náklady na sociální zabezpečení  
  a zdravotní pojištění 38 312 40 113 2 640 4 238

- sociální náklady 4 552 4 358 652 1 257

Odložená daň 2015                         2014

Dlouhodobý majetek ÚZC - DZC -24 902 -33 206
Finanční majetek 640 732
Pohledávky 3 100 3 784
Daňová ztráta 56 951 20 275
Účetní rezervy 17 763 10 462
OP materiál 778 778
Nezaplacené smluvní pokuty -525 -19 635
Celkem 53 805 -16 810
Odložená daňová pohledávka / (závazek) 10 223 -3 194
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4.9. Daň z příjmu

Skupina si na základě dodatečných daňových přiznání z května 2015 nárokuje vrácení daně z příjmu  
z titulu uplatnění nákladů na Výzkum a vývoj za roky 2011, 2012 a 2013 ve výši 55 667 tis. Kč.

4.10. Zákonné a ostatní (účetní) rezervy

(údaje v tis. Kč)

4.11. Služby

(údaje v tis. Kč)

4.12. Náklady na audit

Za účetní období vynaložily společnosti holdingu náklady na audit ve výši 1 447 tis. Kč v roce 2015  
(v roce 2014 činily 250 tis. Kč).

4.13. Významné události po datu účetní závěrky 

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku.

2015                         2014

Montážní práce na zakázkách 129 563 79 326
Nájemné 17 161 15 505
Cestovné 9 965 8 710
Tlumočnické a právní služby 3 974 3 107
Opravy a údržba 3 110 3 822
Obchod náklady 15 126 13 558
IT náklady 3 264 2 441
Dopravné k zakázce 20 528 9 405
Projekty 4 579 2 198
Ostatní služby -  supervize, balné, poradenství 79 066 75 456
Celkem 283 336 213 528

Druh rezervy
Stav k  

31. 12. 2014
Tvorba 
rezervy

Čerpání 
rezervy

Stav k  
31. 12. 2015

Rezerva na vícenáklady 1 849 7 535 1 849 7 535
Rezerva na audit 1 557 1 557
Rezerva na reklamace 8 817 9 476 8 817 9 476
Celkem 10 666 18 568 10 666 18 568



EKOL, spol. s r.o.

s. 69

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 
MEZI PROPOJENÝMI 
OSOBAMI ZA ROK 2015

15.

uzavřená dle ustanovení § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech  
a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

EKOL, spol. s r.o., Brno – Trnitá, Křenová 65, PSČ 602 00

zastoupena jednateli: Ing. Jaromír Kříž a Jiang Guodong

Preambule

Statutární orgán společnosti 
EKOL, spol. s r.o. v souladu 
s ustanovením § 82 a násl. 
zákona č.92/2012 Sb., o ob-
chodních společnostech  
a družstvech, ve znění poz-
dějších právních předpisů 
(dále jen „zákon o obchod-
ních korporacích“) vypraco-

val na základě své povinnosti 
zprávu, která popisuje vzta-
hy s propojenými osobami, 
tj. podle zákona o obchod-
ních korporacích vztahy mezi 
ovládanou osobou a ovlá-
dající osobou a vztahy mezi 
ovládanou osobou a ostat-
ními osobami ovládanými 

stejnou ovládající osobou. 
Vztahy jsou popsány způso-
bem přihlížejícím k nutnos-
ti respektovat ustanovení  
§ 504 zákona č.89/2012 Sb., 
občanský zákoník, týkající se 
obchodního tajemství.

I. Propojené osoby

1.1 OVLÁDaJÍCÍ OSOBY:

S odkazem na ustanovení § 74 a násl. zákona o obchodních korporacích je osobou ovládající 
obchodní společnost:

Shaangu Power  
(Luxemburg) S.a.

                                 

AEZ s.r.o. EKOL energo s.r.o EKOL, spol. s r.o.  
Martin EKOL TURBO a.s. Power Electric  

Sp. z o o

EKOL, spol. s r.o.

Shaangu Power 
(Luxemburg)  S.A.

75 %

100 % 100 %100 % 100 % 51 %
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Od 1. 7. 2015 je EKOL, spol. s r.o. součástí skupiny Shaangu, tzn. je přes společnosti Shaangu 
Power (Luxemburg) S.A. a následně Shaangu Power (HONG KONG) Co., Limited ovládaná 
společností Xi‘An Shaangu Power Co., Ltd., nad níž stojí Shaanxi Blower (Group) Co., Ltd.

1.2 OSOBY, KTERÉ OVLÁDÁ EKOL, SPOL. S R.O.

 J AEZ s.r.o.  

 J EKOL GmbH

 J EKOL energo s.r.o.

 J EKOL, spol. s r.o., Martin

 J EKOL TURBO a.s.

 J Power Electric Sp. z o o

 J S.C. CENTRALA BIOVAL S.R.L.

II. Úloha ovládané osoby EKOL, spol. s r.o.

Ovládaná osoba je primárně organizací, zabývající se konstrukcí, výrobou a prodejem par-
ních turbín, spalovacích turbín, kotlů a také dodávkami energetických celků na klíč. Vstupuje 
do obchodních vztahů s ovládajícími a ovládanými osobami jako prodávající nebo kupující  
v souvislosti se svou konstrukční, výrobní nebo obchodní činností týkající se předmětu pod-
nikání. Ovládaná osoba je majetkově angažována v jiných právnických osobách uvedených 
v bodě I.1.2

III. Způsob a prostředky ovládaní

Ovládání společnosti je vykonáváno prostřednictvím valné hromady.

IV. Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami

1. SMLUVNÍ VZTaHY SE SPOLEČNOSTÍ aEZ S.R.O.:

a) Plnění ze smluv uzavřených v předchozích účetních obdobích, na jejichž základě došlo  
k plnění v roce 2015:

nájemní smlouvy pro aEZ s.r.o.: 

V roce 2015 se uskutečnilo plnění na základě smlouvy, kde AEZ s.r.o. vystupuje jako nájemce:

 � pronájem telefonního spojení

obchodní smlouvy: Prodejní smlouvy / Smlouvy o dílo / Objednávky

EKOL, spol. s r.o. poskytl plnění na základě níže uvedených smluv: 

 � rámcová smlouva na poskytování služeb DAZ
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obchodní smlouvy: Kupní smlouvy / Smlouvy o dílo / Objednávky

AEZ s.r.o. plnilo na základě níže uvedených smluv:

 � montážní a demontážní práce
 � supervize
 � zkoušky ASŘ

nájemní smlouvy pro aEZ s.r.o.:

V roce 2015 se uskutečnilo plnění na základě níže uvedených smluv, kde AEZ s.r.o. vystupuje 
jako pronajímatel:

 � pronájem parkovacích míst

B) Plnění ze smluv uzavřených v účetním období roku 2015, na jejichž základě došlo k plnění 
v roce 2015:

obchodní smlouvy: Kupní smlouvy / Smlouvy o dílo / Objednávky

AEZ s.r.o. plnilo na základě níže uvedených smluv:

 � montážní a demontážní práce
 � dodávka náhradních dílů
 � výroba rozvaděčů
 � úpravy kabeláže
 � revize

C) Smlouvy uzavřené v účetním období roku 2015, na jejichž základě bude realizováno plnění 
v budoucích letech:

obchodní smlouvy: Kupní smlouvy / Smlouvy o dílo / Objednávky

AEZ s.r.o. bude plnit na základě níže uvedených smluv:

 � montážní a demontážní práce
 � supervize
 � dodávka náhradních dílů

2. SMLUVNÍ VZTaHY SE SPOLEČNOSTÍ EKOL ENERGO S.R.O.:

a) Plnění ze smluv uzavřených v předchozích účetních obdobích, na jejichž základě došlo  
k plnění v roce 2015:

nájemní smlouvy pro EKOL energo s.r.o.: 

V roce 2015 se uskutečnilo plnění na základě níže uvedených smluv, kde EKOL energo s.r.o. 
vystupuje jako nájemce:

 � pronájem skladových prostor
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 � pronájem serveru, kopírek, PC vč. monitoru a softwaru 
 � pronájem SW licencí
 � pronájem telefonního a datového spojení
 � pronájem horizontálního hrotového soustruhu
 � pronájem osobního auta

obchodní smlouvy: Prodejní smlouvy / Smlouvy o dílo / Objednávky

EKOL, spol. s r.o. poskytl plnění na základě níže uvedených smluv: 

 � ekonomické, IT služby a BOZP služby
 � poštovní a recepční služby  
 � pomocné práce pro konstrukci ROTEZ
 � rámcová smlouva na poskytování služeb DTS
 � rámcová smlouva na poskytování služeb DAZ
 � rámcová smlouva na poskytování služeb projekce

nájemní smlouvy pro EKOL, spol. s r.o.: 

V roce 2015 se uskutečnilo plnění na základě níže uvedených smluv, kde EKOL energo s.r.o. 
vystupuje jako pronajímatel:

 � pronájem serverovny
 � pronájem PC vč. monitoru a softwaru 
 � pronájem osobního auta
 � pronájem skladových prostor

obchodní smlouvy: Kupní smlouvy / Smlouvy o dílo / Objednávky 

EKOL energo s.r.o. plnilo na základě níže uvedených smluv:

 � výroba turbín
 � montáž turbín
 � revize, oprava, servis turbín
 � technická pomoc
 � záruční servis

ostatní plnění:

Uplatnění transferových cen a to na základě vnitropodnikových pravidel týkajících se aplika-
ce transferových cen mezi firmou EKOL, spol. s r.o. a EKOL energo s.r.o.

B) Plnění ze smluv uzavřených v účetním období roku 2015, na jejichž základě došlo k plnění 
v roce 2015:

obchodní smlouvy: Prodejní smlouvy / Smlouvy o dílo / Objednávky

EKOL spol. s r.o. poskytl plnění na základě níže uvedených smluv: 

 � práce divize vibroservis
 � provedení úpravy řídícího systému 
 � technická pomoc



EKOL, spol. s r.o.

s. 73

obchodní smlouvy: Kupní smlouvy / Smlouvy o dílo / Objednávky 

EKOL energo s.r.o. plnilo na základě níže uvedených smluv:

 � montáž turbín
 � revize, oprava, servis turbín
 � supervize
 � vedoucí stavby
 � konzervace turbíny
 � výroba náhradních dílů
 � balení náhradních dílů, doprava náhradních dílů
 � opracování dílů turbíny
 � nakládka dílů turbíny
 � proměření úhlů nastavení 3S
 � dokumentace
 � technická pomoc
 � prodej materiálu

C) Smlouvy uzavřené v účetním období roku 2015, na jejichž základě bude realizováno plnění 
v budoucích letech:

obchodní smlouvy: Kupní smlouvy / Smlouvy o dílo / Objednávky

Na základě níže uvedených smluv uzavřených v roce 2015 bude realizováno plnění v dalších 
letech.

 � výroba turbín
 � montáž turbín
 � supervize
 � vedoucí stavby
 � konzervace a balení turbíny
 � revize, oprava, servis turbín
 � skladné
 � technická pomoc

3. SMLUVNÍ VZTaHY SE SPOLEČNOSTÍ EKOL, SPOL. S R.O., MaRTIN:

a) Plnění ze smluv uzavřených v předchozích účetních obdobích, na jejichž základě došlo  
k plnění v roce 2015:

 � nejsou

B) Plnění ze smluv uzavřených v účetním období roku 2015, na jejichž základě došlo k plnění 
v roce 2015:

obchodní smlouvy: Prodejní smlouvy / Smlouvy o dílo / Objednávky

 � technická pomoc

obchodní smlouvy: Kupní smlouvy / Smlouvy o dílo / Objednávky 

 � montážní a demontážní práce
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C) Smlouvy uzavřené v účetním období roku 2015, na jejichž základě bude realizováno plnění 
v budoucích letech:

obchodní smlouvy: Kupní smlouvy / Smlouvy o dílo / Objednávky

Na základě níže uvedené smlouvy uzavřené v roce 2015 bude realizováno plnění v roce 2016

 � montážní a demontážní práce

4. SMLUVNÍ VZTaHY SE SPOLEČNOSTÍ POwER ELECTRIC SP. Z O O:

a) Plnění ze smluv uzavřených v předchozích účetních obdobích, na jejichž základě došlo  
k plnění v roce 2015:

 � vyplacení odměny na základě smlouvy o spolupráci

B) Plnění ze smluv uzavřených v účetním období roku 2015, na jejichž základě došlo k plnění 
v roce 2015:

obchodní smlouvy: Kupní smlouvy / Smlouvy o dílo / Objednávky

 � technická pomoc

C) Smlouvy uzavřené v účetním období roku 2015, na jejichž základě bude realizováno plnění 
v budoucích letech:

 � nejsou

5. SMLUVNÍ VZTaHY SE SPOLEČNOSTMI EKOL GMBH, EKOL TURBO a.S., ETE OOO a S.C. 
CENTRALA BIOVAL S.R.L.

 � nejsou

6. SMLUVNÍ VZTaHY SE SPOLEČNOSTÍ SHaaNGU POwER (LUxEMBURG) S.a.:

 � nejsou

7. SMLUVNÍ VZTaHY SE SPOLEČNOSTÍ SHaaNGU POwER (HONGKONG) CO., LIMITED.:

a) Plnění ze smluv uzavřených v předchozích účetních obdobích, na jejichž základě došlo k 
plnění v roce 2015:

 � Nejsou

B) Plnění ze smluv uzavřených v účetním období roku 2015, na jejichž základě došlo k plnění 
v roce 2015:

obchodní smlouvy: Prodejní smlouvy / Smlouvy o dílo / Objednávky

 � výroba a dodávka turbín
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C) Smlouvy uzavřené v účetním období roku 2015, na jejichž základě bude realizováno plnění 
v budoucích letech:

obchodní smlouvy: Prodejní smlouvy / Smlouvy o dílo / Objednávky

 � výroba a dodávka turbín

V. Jiná právní jednání učiněná v zájmu nebo na popud ovládající osoby

Společnost EKOL spol. s r.o. neučinila v roce 2015 žádné jiné právní úkony s vazbou na 
ovládající osoby.

VI. Ostatní opatření přijatá či uskutečněná v zájmu nebo na popud těchto osob 
ovládanou osobou

Žádná opatření, přijatá nebo uskutečněná v zájmu nebo na popud propojených osob,  
s výjimkou v této zprávě popsaných, nebyla v roce 2015 učiněna. 

VII. Posouzení vzniku újmy na straně ovládané osoby

Plněním výše uvedených smluvních vztahů mezi EKOL spol. s r.o. a ovládající osobou nevzni-
kají ovládané osobě žádné újmy.

VIII. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích z propojení osob

Obecně lze konstatovat, že ze vztahů mezi propojenými osobami plynou a výrazně převládají 
výhody. 

Jednatelé prohlašují, že jim nejsou známa žádná podstatná rizika plynoucí ze vztahů mezi 
propojenými osobami.

Ix. Prohlášení statutárního orgánu

Jednatelé jako statutární orgán společnosti EKOL, spol. s r.o. prohlašuje, že údaje obsažené 
v této zprávě jsou správné a úplné a že při vypracování zprávy dle § 82 a násl. zákona  
o obchodních korporacích bylo postupováno plně v rozsahu všech informací a údajů, které 
má statutární orgán k dispozici či které při jednání s péčí řádného hospodáře zjistil.

V Brně dne 31. března 2016

.................................................                               ................................................. 

             Ing. Jaromír Kříž      Jiang Guodong

            jednatel           jednatel
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