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odpovědných za výroční zprávu

Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři,

v průběhu roku 2018 opustila skupinu Amper Holding společnost Amper 
Market, a.s., obchodující s elektřinou a plynem, která byla podle výše obratu 
největší společností skupiny a dosáhla na tržní pozici mezi TOP5 dodavateli 
elektřiny, s více než 5% tržním podílem a výrazně vyšším podílem v sektoru 
podniků a veřejném sektoru. Po 7 letech tak společnost Amper Market, a.s. 
realizovala svůj tržní potenciál a společnost Amper Holding, a.s. jako majorit-
ní akcionář se rozhodl zaměřit se do budoucna již výhradně na poskytování 
energetických služeb a využít nabídky skupiny Bohemia Energy Entity, spoje-
né se smlouvou o spolupráci mezi oběma skupinami. Po prodeji společnos-
ti Amper Market, a.s. již v rámci skupiny Amper Holding na rozdíl od jiných 
energetických skupin neexistuje riziko vnitřní kanibalizace, resp. dilema, zda 
chceme zákazníkům prodávat co nejvíce energií nebo naopak pomáhat zá-
kazníkům co nejvíce energií uspořit.

Budoucnost úspěšného podnikání v energetice je dle našeho přesvědčení 
třeba hledat v zavádění úsporných technologií, sofistikovaném měření a regulaci, kombinované výrobě elektřiny 
a tepla nebo optimalizaci provozu topných systémů, decentralizaci distribučních soustav či poskytování služeb 
potřebných pro inovace a modernizaci energetiky. Navíc se stále jasněji ukazují nové perspektivní směry, jako je 
například budování bateriových systémů, chytrých sítí nebo rozvoj elektromobility. 

Do role vlajkové lodi holdingu se posunula společnost Amper Savings, a.s., po 5 letech činnosti již v pozici přední 
„ESCO“ společnosti v Česku. Rok 2018 se pro společnost Amper Savings, a.s. nesl ve znamení zahájení fáze 
garance úspor a počáteční optimalizace nových EPC projektů Nemocnice Břeclav a Město Přelouč. Společ-
nost také zahájila poskytování energetických služeb pro Psychiatrickou nemocnici Jihlava, Město Nový Jičín 
a České vysoké učení technické v Praze. EPC projekt Nemocnice Břeclav byl v roce 2018 vyhlášen jako vzorový 
energetický projekt Jihomoravského kraje. Skutečná roční úspora energetických nákladů klienta v roce 2018 
významně překročila garantované úspory a tak tomu v roce 2018 bylo u všech našich stávajících EPC projektů.
 
Plně zavedenými značkami na svých trzích jsou již i společnosti Amper Generation, s.r.o. a Amper Meteo, s.r.o., 
které by se v průběhu roku 2019 měly z pozice „start-up“ společností posunout ke kladným provozním hos-
podářským výsledkům. Společnost Amper Generation, s.r.o. nyní provozuje kogenerační jednotky dodávající 
zákazníkovi teplo i elektřinu již v 6 lokalitách a dalších 5 projektů je ve fázi výstavby s termíny dokončení do 
konce roku 2019. Společnosti Amper Meteo, s.r.o. se podařilo získat další významné klienty v energetice české 
i zahraniční a rok 2019 je ve znamení vstupu do dalších odvětví (finanční sektor, doprava, zemědělství) a s tím 
spojeného výzkumu a vývoje, s využitím špičkových technologií a dat, zaručujících konkurenceschopnost v ev-
ropském, resp. globálním měřítku. 

Děkuji za důvěru všem našim zákazníkům a obchodním partnerům a těším se na další spolupráci.

Ing. Jan Palaščák
předseda představenstva Amper Holding, a.s.

Čestné prohlášení

Údaje uvedené ve výroční zprávě Amper Holding, a.s. 
za rok 2018 odpovídají skutečnosti a žádné podstat-
né okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné 
posouzení akciové společnosti Amper Holding, a.s., 
nebyly opomenuty či zkresleny.

V Praze dne 26. 6. 2019

Ing. Jan Palaščák
Předseda představenstva Amper Holding, a.s.
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3.  Informace o hlavním předmětu 
činnosti společnosti

Společnost Amper Holding, a.s., vznikla jako propo-
jení skupiny firem schopných poskytovat zákazníkovi 
komplexní služby v oblasti energetiky. V roce 2018 
se skupina Amper Holding soustředila na následující 
aktivity:

  zajištění dodávek elektrické energie a zemního 
plynu zejména pro podniky, kraje, města a obce;

  výkup elektřiny od výrobců elektrické energie 
(bioplynové stanice, kogenerační jednotky, 
solární zdroje, teplárny, větrné elektrárny, vodní 
elektrárny);

  nabídku pokročilých produktů v obchodě  
s elektřinou pro velkoodběratele a obchodníky  
s elektřinou;

  prodej plynu velkoodběratelům;
  technický návrh, instalaci a financování 

kogeneračních jednotek, jejich následný provoz, 
dodávku tepla a elektrické energie;

  úspory energií (Energy Performance Contracting, 
energetický management, monitoring spotřeby 
energií);

  komplexní modernizace energetických systémů;
  projektování a výstavba lokálních distribučních sítí;
  předpovědi počasí nezbytné pro optimalizaci 

řízení energetických zdrojů.

V rámci holdingu jsou hlavními produkty do budoucna 
obecně napříč celou skupinou:

–  Energy Performance Contracting (společnost 
Amper Savings, a.s.)

–  Energy Contracting (společnosti Amper Generation, 
s.r.o. a Amper Distribuce, a.s.)

–  Energetický management (společnosti Amper 
Savings, a.s., Amper Generation, s.r.o. a Amper 
Distribuce, a.s.)

–  Energetické služby (společnosti Amper Savings, a.s., 
Amper Generation, s.r.o. a Amper Distribuce, a.s.)

–  Speciální odborné služby (společnost Amper 
Meteo, s.r.o.)

–  Realizační činnost ve výstavbě energetických  
projektů (společnost Amper Savings, a.s.)

Projekty EPC v sobě koncentrují přidanou hodnotu 
skupiny Amper Holding a nabízejí klientům tyto hlavní 
výhody:

  záruka poskytovatele za dosažení úspor energií  
a provozních nákladů;

  komplexní modernizace energetické infrastruktury 
s minimem rizik a důrazem na trvale úsporný  
a spolehlivý provoz (z pohledu celkových nákladů 
projektu a jejich návratnosti);

  přehled o provozu energetických systémů  
a spotřebě energií, průběžná optimalizace  
provozních parametrů;

  dlouhodobé partnerství poskytovatele, v jehož 
rámci je dohodnutá strategie;

  splácení nákladů na modernizaci energetické 
infrastruktury (realizaci projektu) z úspor;

  vyšší bodové hodnocení žádostí o dotační  
prostředky z programu OPŽP.

Společnost Amper Generation, s.r.o. nabízí možnost vy-
užití výhod moderní decentralizované energetiky, a to 
přímo v odběrných místech klienta v podobě instala-
ce kogenerační jednotky formou „energy contracting“, 
což lze vnímat jako jednodušší formu EPC projektu. 

Společnost nabízí zájemcům řešení na klíč, které 
spočívá v posouzení výhodnosti takového řešení, 
vypracování technického návrhu a instalaci zařízení. 
Kogenerační jednotku následně společnost Amper 
Generation, s.r.o. dlouhodobě provozuje a dodává z ní 
zákazníkovi levnější elektřinu a teplo. Projekty realizo-
vané společností Amper Generation, s.r.o. šetří svým 
klientům finanční prostředky, které mohou investovat 
do podstaty svého podnikání.

Projekty nabízejí klientům tyto hlavní výhody:

  snížení nákladů na tepelnou energii,
  úspora nákladů na silovou elektřinu i distribuci,
  úhrada investičních nákladů na instalaci  

kogenerační jednotky,
  posouzení energetiky zákazníka a navržení  

optimálního řešení.

Některé projekty již byly dokončeny (např. projekt 
Filmové ateliéry Zlín nebo Hotel Skalský Dvůr) a na 
dalších se intenzivně pracuje (např. projekt Skleníky 
Mutěnice). 

Společnosti Amper Savings, a.s. a Amper Generation, 
s.r.o. reprezentují technologickou základnu holdin-
gu, která představuje hlavní rozvojový potenciál pro 
budoucí období, na který navazuje budování vlastní 
realizační kapacity a příprava dalších produktů na 
bází EPC nebo EC, např. v oblasti akumulace energie 
a elektromobility.

Značná závislost výroby elektřiny na aktuálních pod-
mínkách na trhu, které jsou do značné míry ovlivňová-
ny aktuálním vývojem počasí, byla hlavním impulsem 
ke vzniku společnosti Amper Meteo, s.r.o. Tým spo-
lečnosti Amper Meteo, s.r.o. pokračoval v roce 2018  
v akvizici zákazníků v oblasti energetiky a připravoval 
se rovněž na vstup do dalších odvětví a za tímto úče-
lem byly vynaloženy investice do datové a ICT infra-
struktury a výzkumu a vývoje v řádu jednotek mil. Kč.

Další majetkové podíly vlastní společnost Amper Hol-
ding, a.s. ve společnostech: 

  ActiveEnergo s.r.o.,
  Amper Distribuce, a.s., 
  Amper Trading, s.r.o. 

Na Slovensku má společnost Amper Holding, a.s. podíl 
ve společnostech:

  Amper Market, s. r. o.,
  Amper Savings, s. r. o. 

Prostřednictvím společnosti Amper Savings, a.s. má 
společnost Amper Holding, a.s. podíl ve společnosti:

  AS Control Plus s.r.o.

3.1. Komerční virtuální elektrárna

Hlavní princip, který společnost Amper Market, a.s. 
využívá při obchodování s elektřinou, je ve zkratce 
obsažen ve sloganu – „Elektřina přímo ze zdroje“. 
Znamená to, že smyslem obchodní činnosti je přímé 
uplatnění elektřiny z decentralizovaných, převážně 
obnovitelných, zdrojů na trhu s elektřinou. Přínosem 
tohoto procesu pro koncové zákazníky jsou nízké  
a udržitelné ceny silové elektřiny. Tato obchodní pří-
ležitost se objevila v důsledku vývoje v oblasti výroby, 
distribuce a obchodu s elektřinou, který bezprostřed-
ně následoval po funkčním oddělení těchto činnos-
tí, tzv. „unbundlingu“. Společnost Amper Market, a.s. 
vznikla, aby tuto příležitost využila. Zatímco obchod  
s elektřinou se stal oblastí s intenzivním konkurenč-
ním prostředím, distribuce a přenos elektřiny zůstaly 
záležitostí přirozeného monopolu. V oblasti výroby 
elektřiny bylo dosavadní víceméně monopolní pro-
středí velkých uhelných a jaderných elektráren dopl-
něno množstvím decentralizovaných, především ob-
novitelných zdrojů, které vznikly v počátečním období 
hlavně díky veřejné podpoře. Tím vznikl v krátké době 
segment výroby elektřiny, který je fragmentovaný 
vlastnicky i kvalitativně a představuje příležitost pro 
konsolidaci v nové celky – virtuální elektrárny. V blízké 
budoucnosti pak lze očekávat, že technologický roz-
voj umožní budovat další zdroje s podstatně menší 
účastí veřejné podpory nebo i bez ní, čímž se příle-
žitosti k využití technologie virtuální elektrárny dále 
rozšíří.

Decentralizované zdroje, disponující často – díky své 
technologické podstatě – proměnlivým výkonem, 
kladou zcela nové požadavky na přenosovou a dis-
tribuční soustavu, která byla budována pro přenos  
a distribuci elektřiny z omezeného počtu velkých 
zdrojů jednosměrně ke konečnému zákazníkovi. Čás-
tečnou eliminaci tohoto nesouladu prostřednictvím 
moderních technických a softwarových nástrojů vní-
má společnost Amper Market, a.s. jako jednu z hlav-
ních výzev v oblasti energetiky, na jejíž řešení se chce 
podílet.
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Úspěšné obchodování s elektřinou z obnovitelných 
zdrojů závisí do značné míry na schopnosti řídit  
a v případě potřeby doplňovat kolísající výkon OZE 
nákupy jak v denním, tak i v dlouhodobém horizontu. 
Nástrojem k řízení takového portfolia na straně ná-
kupu elektřiny je soubor řídících komponent a soft-
waru – komerční virtuální elektrárna. Základní funkce 
komerční virtuální elektrárny jsou především:

  sběr dat o provozu vlastních a smluvních zdrojů  
a jejich evidence v centrálním datovém skladu;

  predikce vlivu počasí a dalších faktorů na provoz 
zdrojů a dostupnost elektřiny z OZE;

  řízení těchto zdrojů;
  optimalizace nabídky regulací výkonu zdrojů  

a jejich kombinací s efektivním nákupem  
s cílem dosáhnout nejnižší ceny silové elektřiny 
pro zákazníky;

  řízení odchylky v portfoliu (subjektu zúčtování  
u Operátora trhu);

  poskytování technologických dat smluvním  
výrobcům.

Komerční virtuální elektrárna představuje systém, kdy 
jsou nabídky a poptávky po elektřině „on-line“ vy-
hodnocovány a řízeny z jednoho centra. Tato aktivita 
přispívá k vyrovnávání systémové odchylky a snížení 
nákladů na regulační služby, protože trh s elektřinou 
se řídí také potřebami provozovatele přenosové sou-
stavy, odpovědného v každém okamžiku za vyrovna-
nou bilanci elektrizační soustavy. 

Projekt virtuální elektrárny byl k 1. 1. 2016 formálně 
převeden z dceřiné společnosti Amper Market, a.s. 
na společnost Amper Holding, a.s. z důvodu předpo-
kládaného efektivnějšího managementu projektu na 
úrovni mateřské společnosti. V rámci prodeje společ-
nosti Amper Market, a.s. bylo portfolio výrobců tvoří-
cích virtuální elektrárnu součástí transakce a v tuto 
chvíli tedy Amper Holding, a.s. nepokračuje v tomto 
projektu.

3.2. IT Projekty

V roce 2018 došlo k akvizici společnosti Amper Mar-
ket, a.s. skupinou Bohemia Energy Entity. Důsledkem 
této transakce bylo zastavení řady probíhajících pro-
jektů a naopak vznik nových projektů. Realizovány 
byly následující projekty:

  Zahájení aplikační i hardwarové migrace  
systémů mezi subjekty Amper Holding, a.s.  
a Amper Market, a.s. pro zajištění následného 
provozu na cílové straně.

  Zřízení IPSec propojení mezi lokalitami skupin 
Amper Holding a Bohemia Energy Entity.

  Nastavení propojení mezi datovými centry 
společností Amper Holding, a.s. a BOHEMIA 
ENERGY entity s.r.o. pro zajištění možnosti  
využívat systémy obou skupin.

  Dokončení systému řízení vztahů se zákazníky 
(CRM).

  Přidání modulu CRIBIS do CRM pro sledování 
platební morálky evidovaných subjektů.

  Analýza a implementace pravidel nakládání  
s daty v souladu se směrnicí GDPR.

  Realizace rozvojové studie systému FLEXI IT 
pro automatizaci přepisu smluv a vystavování 
upomínek.

  Analýza a začátek implementace služby Faktura24 
pro možnost vystavování standardizovaných 
elektronických faktur.

  Spuštění sekundárního připojení k OTE pro zvýšení 
spolehlivosti příjmu a odesílání fakturačních zpráv.

  Uvedení projektu ProWeather do fáze pilotní 
aplikace, ve které je možné plánovat a spouštět 
predikční modely meteorologických funkcí.

  Projekt Samofakturace uveden do pilotního 
provozu. Fakturace vlastní výroby elektřiny byla 
úspěšně testována na vybraných dodavatelích.

  Projekt Automatické naceňování pro elektřinu  
a plyn byl doveden do funkční beta verze, ve které 
na základě dodaných výstupů ze systému  
CRM spočítal požadované ceny a parametry.

  Rozšíření pracoviště Finance o pracovní stanici  
pro analýzu velkých datových souborů.

  Změna na pozici ředitele informatiky.

Na rok 2019 má ICT v plánu následující projekty:

  Přesun služeb a vybavení v rámci stěhování  
na nové sídlo firmy.

  Nové vybavení hlavní serverové místnosti  
skupiny Amper Holding.

  Spolupráce na pořízení a instalaci satelitní 
technologie EUMETSAT pro příjem a zpracování 
digitálních družicových snímků pro využití  
při meteorologických předpovědích.

  Webová prezentace satelitních předpovědí.
  Upgrade operačních i aplikačních systémů  

na virtuálních serverech.
  Realizace penetračních testů infrastruktury 

skupiny externím subjektem.
  Implementace bezpečnostních systémů  

a související úprava procesů v závislosti na 
výsledcích plánovaných penetračních testů.

  Revize a případná optimalizace nákladů 
virtuálního datového centra.

  Projekt analýzy možností integrace elektronického 
oběhu dokumentů ve skupině (DMS).

  Zprovoznění ICT Helpdesk portálu a optimalizace 
Helpdesk dle ITIL V3.

  Změna adresního rozsahu infrastruktury 
společnosti Amper Holding, a.s.
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4.  Vybrané ukazatele společnosti

(tis. Kč) 2014 2015 2016 2017 2018

Tržby z prodeje zboží a služeb 0 0 10 467 12 598 21 039

Obchodní marže 0 0 3 207 4 835 10 166

Hospodářský výsledek za účetní období 101 -46 183 284 -70 715

Bilanční suma  213 502 236 971 283 214 272 564 154 119

Vlastní kapitál 200 441 200 404 200 587 200 859 130 145

5.  Organizační struktura společnosti  
a personalistika

5.1.  Organizační struktura

Společnost tvoří finanční oddělení, oddělení IT a od-
dělení marketingu, které poskytují služby všem spo-
lečnostem ve skupině. Společnost je řízena předse-
dou představenstva.

5.2.  Personalistika

K 31. 12. 2018 měla společnost Amper Holding, 
a.s. 6 zaměstnanců stejně jako na konci roku 2017.  
V důsledku prodeje stěžejní společnosti holdingu 
Amper Market, a. s. a předání veškeré agendy novému 
vlastníkovi se očekává v roce 2019 dočasný úbytek 
zaměstnanců. 

Péče o zaměstnance je na obdobné úrovni jako  
v dceřiných společnostech. Zaměstnancům jsou po-
skytovány mzdy, benefity a výhody, které odpovídají 
ekonomickým výsledkům společnosti. Ve společnosti 
je standardní pracovní doba stanovena na 40 hodin 
týdně. Na začátku roku 2018 došlo k rozšíření firem-
ních benefitů, které jsou poskytovány po skončení 
zkušební doby nebo po dvou či třech odpracovaných 
letech. Po skončení zkušební doby jsou zaměstnan-
cům poskytovány „sickdays“ v rozsahu 4 dnů roč-
ně či narozeninová prémie. Do konce roku byla také 
možnost čerpat slevu na elektřinu od společnosti 
Amper Market, a.s. Po dvou odpracovaných letech má 
zaměstnanec nárok na bezúročnou zápůjčku od za-
městnavatele a po uplynutí 3 let pracovního poměru 
má nárok na týden dovolené nad rámec zákonného 
nároku. Umožňuje-li to pracovní zařazení, mají za-
městnanci též možnost práce z domova. BOZP pro 
společnost zajišťuje externí dodavatel, společnost 
Advis Consulting s.r.o.

5.3.  Vzdělávání zaměstnanců

Společnost Amper Holding, a.s. podporuje vzdělávání 
zaměstnanců a prohlubování jejich kvalifikace, ze-
jména pak v oblasti účetnictví a financí. Zaměstnan-
ci se účastní školení či konferencí pořádaných např.  
INTEGRA CENTRUM s.r.o. nebo společností ANAG, 
spol. s r.o. Společnost pořádá různé neformální team-
buildingové akce pro zaměstnance všech společností 
celého holdingu. Zaměstnanci se též účastní běžec-
kých či cyklistických závodů za tým Amper Racing. Společnost Amper Holding, a.s. v roce 2018 dosáhla 

ztráty ve výši 70 715 tis. Kč. Zásadní vliv na dosaženou 
ztrátu má prodej akcií společnosti Amper Market, a.s., 
kdy účetní ztráta z této transakce činila 90 852 tis. 
Kč. Tato transakce měla nepříznivý dopad na bilanční 
sumu a vlastní kapitál společnosti.

Odpovídající obrázek o fungování společnosti v roce 
2018 představuje provozní výsledek hospodaření, 
který za rok 2018 dosáhl zisku ve výši 24 272 tis. Kč. 



6.  Očekávaná hospodářská  
a finanční situace v roce 2019

Amper Holding, a.s.

Hlavním zdrojem růstu v rámci skupiny Amper Holding 
bude do budoucna poskytování energetických služeb 
ale i investiční činnost v oblasti podnikové a decen-
tralizované energetiky. Po prodeji společnosti Amper 
Market, a.s. se výrazně snížily požadavky na pracovní 
kapitál a externí financování, finanční situace skupi-
ny Amper Holding je zdravá, stabilní a poskytuje velký 
prostor pro investice i pro zapojení nového externího 
financování.

Amper Savings, a.s.

V roce 2019 očekáváme nárůst objemu tržeb, jehož 
by mělo být dosaženo realizací nových EPC projektů. 
V následujících letech se očekává mírný nárůst obratu 
společnosti při současném růstu dosahovaných hos-
podářských výsledků, kterých chce společnost docílit 
kontinuálními akvizicemi nových projektů a udrže-
ním objemu stávajících zakázek při zachování vysoké 
efektivity těchto projektů. To umožní zlepšení provoz-
ního výsledku hospodaření. 

Obecně očekáváme, že hlavním zdrojem růstu obra-
tu společnosti budou zejména energetické služby při 
zachování stávajícího poměru jejich tržeb vůči tržbám 
z prodeje energií.
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Amper Meteo, s.r.o.

V roce 2019 předpokládá společnost Amper Meteo, 
s.r.o. další výzkum a vývoj v oblasti meteorologické-
ho modelování, se zaměřením na tzv. „now-casting“.  
V dubnu 2019 se společnost Amper Meteo, s.r.o. jako 
téměř jediná česká firma prezentovala na významném 
veletrhu E-world v německém Essenu, kde byly navá-
zány další kontakty s předními evropskými energetic-
kými společnostmi, ale i s kolegy ze západoevropských 
meteorologických institucí. V průběhu roku 2019 
probíhá nabídka produktů prvním klientům i mimo 
energetiku, zejm. do sektorů dopravy, zemědělství  
a finančnictví. Na přelomu roku 2019 a 2020 společ-
nost plánuje dosažení „break even point“ a dosažení 
průběžného kladného provozního hospodářského vý-
sledku. 

Amper Generation, s.r.o.

Společnost Amper Generation, s.r.o. bude v roce 2019 
pracovat zejména na dokončení 5 projektů, které jsou 
aktuálně ve výstavbě. Počítá se především s dvěma 
projekty výkonných kogeneračních jednotek v Mutě-
nicích v areálu skleníků společnosti Farmarket s.r.o. 
Současně se počítá s intenzivní akvizicí dalších pro-
jektů a podobně jako u společnosti Amper Meteo, s.r.o. 
i ve společnosti Amper Generation, s.r.o. je očekáváno 
v průběhu roku 2019 dosažení kladného provozního 
hospodářského výsledku.

6.1. Majetkoprávní vztahy,  
popis majetku obchodní společnosti 

Majoritním vlastníkem obchodní společnosti Amper 
Holding, a.s. je obchodní společnost ROAD to INTE-
REST s.r.o., která drží 88,8% podíl v obchodní společ-
nosti Amper Holding, a.s.

Na obchodní společnost Amper Holding, a.s. byla  
k 1. 1. 2016 převedena řada aktiv z dceřiných spo-
lečností, zejména licence k vybraným nehmotným 
aktivům (např. účetní software apod.), rozpracovaná 
nehmotná aktiva (např. virtuální elektrárna) a drobný 
hmotný majetek (např. IT vybavení). V roce 2017 byla 
zařazena do užívání vybraná rozpracovaná nehmotná 
aktiva (např. virtuální elektrárna a centrální databázo-
vý systém AMIS).

Aktiva byla v roce 2018 využívána společností Amper 
Holding, a.s. k poskytování služeb obchodním společ-
nostem ve skupině (zejména služby finančního oddě-
lení a IT služby). Zároveň aktiva byla užívána ostatními 
obchodními společnostmi ve skupině (specializova-
ná softwarová řešení, např. komerční virtuální elek-
trárna). V roce 2018 byl software komerční virtuální 
elektrárna vyřazen z majetku obchodní společnosti 
Amper Holding, a.s. z titulu prodeje softwaru jiné ob-
chodní společnosti ve skupině. V roce 2018 bylo za-
řazeno do majetku technické zhodnocení centrálního 
databázového systému AMIS a technické zhodnocení 
systému Flexi. Rovněž byl v roce 2018 pořízen dlou-
hodobý hmotný majetek tvořený zejména IT vybave-
ním (např. server).

6.2. Obory podnikatelské činnosti 

Společnost Amper Holding, a.s. poskytuje poradenské 
služby v oblasti IT a finančních záležitostí, podnika-
telských aktivit, organizačních a ekonomických otázek 
v obchodních záležitostech, při plánování, organizaci, 
kontrole a v oblasti řízení.

Vyjádření finančního plánu společnosti Amper Savings, a.s. na roky 2019–2023 (v tis. Kč)

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

tržby 93 383 134 583 95 058 120 000 155 000 165 000 175 000 190 000

HV celkem 4 091 7 586 8 829 11 000 14 000 15 000 15 700 17 000

rentabilita tržeb 4,38% 5,64% 9,29% 9,17% 9,03% 9,09% 8,97% 8,95%



6.3. Odběratelé

Odběrateli služeb jsou obchodní společnosti ve sku-
pině. Společnost Amper Holding, a.s. poskytuje těmto 
společnostem své služby formou plnění, která svým 
charakterem odpovídají zdanitelným plněním s náro-
kem na odpočet.

6.4. Stadium rozvoje  
obchodní společnosti

Obchodní společnost Amper Holding, a.s. vznikla  
6. 11. 2013. Jejím původním účelem byla držba po-
dílů dceřiných společností. S jejich rozvojem a růs-
tem se měnily záměry v oblasti aktivit společnosti 
Amper Holding, a.s., které se ustálily díky realizaci 
záměru vytvořit čistý aktivní holding, který posky-
tuje manažerské, organizační a režijní služby spo-
lečnostem ve skupině. 
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7.  Ostatní informace

Společnost v roce 2018 nevykonávala aktivity v ob-
lasti výzkumu a vývoje.

Společnost v roce 2018 nenabyla vlastní akcie.

Společnost v roce 2018 nevykonávala aktivity v ob-
lasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních 
vztahů.

Společnost nemá pobočku ani jinou část obchodního 
závodu v zahraničí.





Strana 18  |  Výroční zpráva společnosti Amper Holding, a.s. za rok 2018 Strana 19  |  Výroční zpráva společnosti Amper Holding, a.s. za rok 2018

8.  Zpráva o vztazích za rok 2018,  
Amper Holding, a.s.

Představenstvo společnosti Amper Holding, a.s. před-
kládá následující zprávu o vztazích, která vychází  
z údajů platných v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 
2018.

Zpráva o vztazích je zpracovaná dle ust. § 82 zákona 
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Ovládanou osobou je společnost Amper Holding, a.s., 
se sídlem Antala Staška 1076/33a, Krč, IČO: 022 93 
609, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Měst-
ským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19445 (dále jen 
„Ovládaná osoba“). Ovládaná osoba vznikla – byla za-
psána do obchodního rejstříku ke dni 6. 11. 2013.

Ovládající osoby:
Přímo ovládající osobou je společnost ROAD to  
INTEREST s.r.o., se sídlem Antala Staška 1076/33a, 
Krč, 140 00, Praha 4, IČO: 247 08 712.

Nepřímo ovládající osobou je Jan Palaščák, nar. 7. 2. 
1983, bytem Voděrady č. p. 98, 566 01 Voděrady.

Osoby ovládané Ovládanou osobou: 
Přímo ovládané osoby:
Amper Distribuce, a.s., se sídlem Antala Staška 
1076/33a, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 014 27 113;

Amper Savings, a.s., se sídlem Antala Staška 
1076/33a, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 014 28 357;
 
Amper Trading, s.r.o., se sídlem Antala Staška 
1076/33a, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 030 58 611;
 
Amper Market, s. r. o., se sídlem Púchovská 8, 
Bratislava 831 06, SR, IČO: 47 587 059; 

Amper Meteo, s.r.o., se sídlem Antala Staška 
1076/33a, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 040 97 602.

Nepřímo ovládané osoby:
AS Control Plus s.r.o., se sídlem Vídeňská 134/102, 
Dolní Heršpice, 619 00 Brno, IČO: 063 63 130.

2. Úloha ovládané osoby 

Ovládaná osoba plní primárně úlohu společnosti, kte-
rá propojuje skupinu společností poskytujících zákaz-
níkům komplexní služby v oblasti energetiky. Ovládaná 
osoba zabezpečuje efektivní koordinaci mezi ovlá-
danými společnostmi, dále zabezpečuje technickou, 
organizační, daňovou a právní podporu ovládajícím 
osobám i osobám, které Ovládaná osoba sama ovládá.

3. Způsob a prostředky ovládání 

Shora uvedená přímo ovládající osoba Ovládané oso-
by ROAD to INTEREST s.r.o. je objektem ovládání ze 
strany nepřímo ovládající osoby Jana Palaščáka. Pří-
mo ovládající osoba ROAD to INTEREST s.r.o. je tedy 
prostředníkem pro výkon vlivu nepřímo ovládající oso-
bou vůči Ovládané osobě. Ovládaná osoba je přímo 
ovládající osobou osob, Amper Distribuce, a.s., Amper 
Savings, a.s., Amper Trading, s.r.o., Amper Market, s. r. o. 
(SK) a Amper Meteo, s.r.o. Ovládaná osoba je nepřímo 
ovládající osobou osoby AS Control Plus s.r.o.

Způsobem ovládání je ovládání výkonem hlasova-
cích práv na valné hromadě, kdy ovládající osoby 
jsou většinovými akcionáři/společníky společností 
ovládaných. Ke dni účetní závěrky (31. 12. 2018) byl  
Jan Palaščák jediným společníkem společnosti ROAD 
to INTEREST s.r.o. a společnost ROAD to INTEREST s.r.o. 
pak většinovým akcionářem (85,8%) Ovládané osoby.

Faktickým ovládáním Ovládané osoby je rovněž ří-
zení Ovládané osoby přes statutární orgán, a to ne-
přímo ovládající osobou, Janem Palaščákem, před-
sedou představenstva Ovládané osoby. Nepřímo 
ovládající osoba, Jan Palaščák, je rovněž jediným jed-
natelem přímo ovládající osoby, společnosti ROAD to  
INTEREST s.r.o. 

Amper
Distribuce

(75 %)

AS Control  
Plus

(95 %)

Alsicu CZ
(50 %)

Amper
Savings
(50 %)

MPP 
Odpady
(100 %)

Jan Palaščák

Preference
Energy 
(50 %)

Amper
Trading
(100 %)

Amper
Market SK

(70 %)

Amper
Holding
(85,8 %)

Amper
Savings SK

(20 %)

Active  
Energo
(9 %)

Amper  
Meteo

(100 %)

Amper
Generation

(40 %)

Road to
Interest
(100 %)

PV Recovery
(43,5 %)

1.  Struktura vztahů mezi ovládající osobou a osobami ovládanými
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4.  Přehled vzájemných smluv  
mezi osobou ovládanou a osobami  
jí ovládanými

V roce 2018 nebyly mezi Ovládanou osobou a osoba-
mi jí ovládanými uzavřeny žádné smlouvy.

V roce 2018 existovaly mezi Ovládanou osobou  
a osobami jí ovládanými následující smluvní vztahy:

5. Přehled jednání v zájmu  
ovládající osoby

V průběhu účetního období byla Ovládanou osobou 
učiněna následující jednání na popud nebo v zájmu 
ovládajících osob nebo jimi ovládaných osob, která 
by se týkala majetku přesahujícího 10 % vlastního 
kapitálu:

Předmět Částka (tis. Kč)

Poskytnutí úvěru 46 699

6. Zhodnocení výhod a nevýhod  
plynoucích ze vztahů mezi  
ovládajícími a ovládanými osobami 

Účast ve skupině přináší Ovládané osobě úspory do-
sahované sdílením společných platforem, distribuč-
ních kanálů, technologií a know-how. Statutární orgán 
Ovládané osoby nezaznamenal žádné nevýhody ani 
rizika plynoucí z těchto vztahů.

7. Posouzení újmy

Ovládané osobě nebyla v důsledku výkonu vlivu ovlá-
dajícími osobami ani v důsledku uzavření výše uve-
dených smluv a poskytnutých plnění či přijetí jiných 
opatření způsobena újma.

Předmět Úvěrující Úvěrovaný Datum uzavření

Smlouva o úvěru Amper Savings, a.s. Amper Holding, a.s. 9. 2. 2015

Smlouva o úvěru Amper Holding, a.s. Amper Savings, a.s. 9. 2. 2015

Smlouva o úvěru Amper Market, s.r.o. Amper Holding, a.s. 9. 2. 2015

Smlouva o úvěru Amper Holding, a.s. Amper Market, s.r.o. 9. 2. 2015

Smlouva o úvěru Amper Holding, a.s. Amper Distribuce, a.s. 9. 2. 2015

Smlouva o úvěru Amper Distribuce, a.s. Amper Holding, a.s. 9. 2. 2015

Smlouva o úvěru ROAD to INTEREST s.r.o. Amper Holding, a.s. 9. 2. 2015

Smlouva o úvěru Amper Holding, a.s. ROAD to INTEREST s.r.o. 9. 2. 2015

Smlouva o úvěru Amper Trading, s.r.o. Amper Holding, a.s. 1. 7. 2016

Smlouva o úvěru Amper Holding, a.s. Amper Trading, s.r.o. 1. 7. 2016

Smlouva o úvěru Amper Meteo, s.r.o. Amper Holding, a.s. 1. 7. 2016

Smlouva o úvěru Amper Holding, a.s. Amper Meteo, s.r.o. 1. 7. 2016

Peněžní prostředky na základě smlouvy o úvěru mezi 
propojenými osobami byly poskytnuty za obvyklých 
podmínek s úrokem obvyklým v obchodním styku  
a jsou průběžně spláceny. Sjednaná a poskytnu-
tá protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého 
obchodního styku a Ovládané společnosti z těchto 
smluvních vztahů nevznikla újma, významné riziko 
nebo nevýhoda.
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9.  Účetní závěrka  
a zpráva auditora

Obchodní firma nebo 
jiný název účetní jednotky: Amper Holding, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní  
jednotky a místo podnikání  Antala Staška 1076/33a,  
liší-li se od bydliště: Praha 4, PSČ 140 00

IČ: 02293609

Právní forma účetní jednotky: a.s.

Předmět podnikání: poradenství v oblasti řízení



Rozvaha v plném rozsahu 
ke dni 31. 12. 2018 (v celých tisících Kč)

   TEXT   Běžné účetní období  Minulé úč.
    číslo    období
označ.   řádku Brutto Korekce Netto Netto
a   b c 1 2 3 4
   AKTIVA CELKEM 01 159 575 -5 456 154 119 272 564
A.   Pohledávky za upsaný základní kapitál 02 
B.   Stálá aktiva 03 15 596 -5 456 10 140 182 341
B.I.   Dlouhodobý nehmotný majetek 04 9 659 -5 426 4 233 7 069
B.I.1.  Nehmotné výsledky vývoje 05 
B.I.2.  Ocenitelná práva 06 9 248 -5 015 4 233 6 999
B.I.2.1.  Software 07 2 706 -1 153 1 553 3 063
B.I.2.2.  Ostatní ocenitelná práva 08 6 542 -3 862 2 680 3 936
B.I.3.  Goodwill 09 
B.I.4.  Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 10 411 -411  70
B.I.5.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 
   a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11 
B.I.5.1.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 
B.I.5.2.  Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 13
B.II.  Dlouhodobý hmotný majetek 14 181 -30 151 
B.II.1.  Pozemky a stavby 15 
B.II.1.1.  Pozemky 16
B.II.1.2.  Stavby 17 
B.II.2.  Hmotné movité věci a jejich soubory 18 181 -30 151 
B.II.3.  Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 19 
B.II.4.  Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 20 
B.II.4.1.  Pěstitelské celky trvalých porostů 21 
B.II.4.2.  Dospělá zvířata a jejich skupiny 22 
B.II.4.3.  Jiný dlouhodobý hmotný majetek 23 
B.II.5.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 
   a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 24 
B.II.5.1.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 25 
B.II.5.2.  Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 26 
B.III.  Dlouhodobý finanční majetek 27 5 756  5 756 175 272
B.III.1.  Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 28 4 879  4 879 174 395
B.III.2.  Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba 29 
B.III.3.  Podíly – podstatný vliv 30 106  106 106
B.III.4.  Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv 31 
B.III.5.  Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 32 771  771 771
B.III.6.  Zápůjčky a úvěry – ostatní 33 
B.III.7.  Ostatní dlouhodobý finanční majetek 34 
B.III.7.1.  Jiný dlouhodobý finanční majetek 35 
B.III.7.2.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 36 

   TEXT   Běžné účetní období  Minulé úč.
    číslo    období
označ.   řádku  Brutto Korekce Netto Netto
a   b c 1 2 3 4
C.   Oběžná aktiva 37 143 786  143 786 90 032
C.I.   Zásoby 38 
C.I.1.  Materiál 39 
C.I.2.  Nedokončená výroba a polotovary 40 
C.I.3.  Výrobky a zboží 41 
C.I.3.1.  Výrobky 42 
C.I.3.2.  Zboží 43 
C.I.4.  Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 44 
C.I.5.  Poskytnuté zálohy na zásoby 45 
C.II.  Pohledávky 46 82 766  82 766 89 925
C.II.1.  Dlouhodobé pohledávky 47 288  288 249
C.II.1.1.  Pohledávky z obchodních vztahů 48 
C.II.1.2.  Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 49 
C.II.1.3.  Pohledávky – podstatný vliv 50 
C.II.1.4.  Odložená daňová pohledávka 51 288  288 249
C.II.1.5.  Pohledávky – ostatní 52 
C.II.1.5.1 Pohledávky za společníky 53 
C.II.1.5.2 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 54 
C.II.1.5.3 Dohadné účty aktivní 55 
C.II.1.5.4 Jiné pohledávky 56 
C.II.2.  Krátkodobé pohledávky 57 82 478  82 478 89 676
C.II.2.1.  Pohledávky z obchodních vztahů 58 3 068  3 068 5 604
C.II.2.2.  Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 59 64 814  64 814 78 427
C.II.2.3.  Pohledávky – podstatný vliv 60 14 201  14 201 7 479
C.II.2.4.  Pohledávky – ostatní 61 395  395 -1 834
C.II.2.4.1 Pohledávky za společníky 62 
C.II.2.4.2 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 63 
C.II.2.4.3 Stát – daňové pohledávky 64 
C.II.2.4.4 Krátkodobé poskytnuté zálohy 65 56  56
C.II.2.4.5 Dohadné účty aktivní 66 -1 260  -1 260 -3 436
C.II.2.4.6 Jiné pohledávky 67 1 599  1 599 1 602
C.III.  Krátkodobý finanční majetek 72 
C.III.1.  Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 73 
C.III.2.  Ostatní krátkodobý finanční majetek 74 
C.IV.  Peněžní prostředky 75 61 020  61 020 107
C.IV.1.  Peněžní prostředky v pokladně 76 10  10 7
C.IV.2.  Peněžní prostředky na účtech 77 61 010  61 010 100
D.   Časové rozlišení aktiv 78 193  193 191
D.1.  Náklady příštích období 79 188  188 80
D.2.  Komplexní náklady příštích období 80    111
D.3.  Příjmy příštích období 81 5  5
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   TEXT číslo Stav v běžném Stav v minulém 
označ.   řádku účetním období účetním období
a   b c 5 6
   PASIVA CELKEM 82 154 119 272 564
A.   Vlastní kapitál 83 130 145 200 859
A.I.   Základní kapitál 84 200 000 200 000
A.I.1.  Základní kapitál 85 200 000 200 000
A.I.2.  Vlastní podíly (-) 86 
A.I.3.  Změny základního kapitálu 87 
A.II.  Ážio a kapitálové fondy 88 299 298
A.II.1.  Ážio 89 316 316
A.II.2.  Kapitálové fondy 90 -17 -18
A.II.2.1.  Ostatní kapitálové fondy 91 
A.II.2.2.  Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 92 -17 -18
A.II.2.3.  Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 
   obchodních korporací (+/-) 93 
A.II.2.4.  Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 94 
A.II.2.5.  Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 95 
A.III.  Fondy ze zisku 96 
A.III.1.  Ostatní rezervní fondy 97 
A.III.2.  Statutární a ostatní fondy 98 
A.IV.  Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 99 561 277
A.IV.1.  Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 100 561 277
A.IV.2.  Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 101 
A.V.  Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 102 -70 715 284
A.VI.  Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 103 
B.+C.  Cizí zdroje 104 22 985 71 082
B.   Rezervy 105 5 048 124
B.1.  Rezerva na důchody a podobné závazky 106 
B.2.  Rezerva na daň z příjmů 107 5 048 124
B.3.  Rezervy podle zvláštních právních předpisů 108
B.4.   Ostatní rezervy  109 

   TEXT číslo Stav v běžném Stav v minulém 
označ.   řádku  účetním období účetním období
a   b c 5 6
C.   Závazky 110 17 937 70 958
C.I.   Dlouhodobé závazky 111 
C.I.1.  Vydané dluhopisy 112 
C.I.1.1.  Vyměnitelné dluhopisy 113 
C.I.1.2.  Ostatní dluhopisy 114 
C.I.2.  Závazky k úvěrovým institucím 115 
C.I.3.  Dlouhodobé přijaté zálohy 116 
C.I.4.  Závazky z obchodních vztahů 117 
C.I.5.  Dlouhodobé směnky k úhradě 118 
C.I.6.  Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 119 
C.I.7.  Závazky – podstatný vliv 120 
C.I.8.  Odložený daňový závazek 121 
C.I.9.  Závazky – ostatní 122 
C.I.9.1.  Závazky ke společníkům 123 
C.I.9.2.  Dohadné účty pasivní 124 
C.I.9.3.  Jiné závazky 125 
C.II.  Krátkodobé závazky 126 17 937 70 958
C.II.1.  Vydané dluhopisy 127 
C.II.1.1.  Vyměnitelné dluhopisy 128 
C.II.1.2.  Ostatní dluhopisy 129 
C.II.2.  Závazky k úvěrovým institucím 130 
C.II.3.  Krátkodobé přijaté zálohy 131 
C.II.4.  Závazky z obchodních vztahů 132 76 13 772
C.II.5.  Krátkodobé směnky k úhradě 133 
C.II.6.  Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 134 16 397 61 127
C.II.7.  Závazky – podstatný vliv 135 
C.II.8.  Závazky ostatní 136 1 464 -3 941
C.II.8.1.  Závazky ke společníkům 137 
C.II.8.2.  Krátkodobé finanční výpomoci 138 
C.II.8.3.  Závazky k zaměstnancům 139 283 131
C.II.8.4.  Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 140 177 78
C.II.8.5.  Stát – daňové závazky a dotace 141 521 420
C.II.8.6.  Dohadné účty pasivní 142 479 -4 574
C.II.8.7.  Jiné závazky 143 4 4
D.   Časové rozlišení pasiv 147 989 623
D.1.  Výdaje příštích období 148 989 623
D.2.  Výnosy příštích období 149  
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Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu 
ke dni 31. 12. 2018 (v celých tisících Kč)

   TEXT číslo Skutečnost v účetním období 
označení  řádku  běžném minulém
a   b c 1 2
I.    Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 21 039 12 598
II.    Tržby za prodej zboží 02 
A.    Výkonová spotřeba 03 10 873 7 763
A. 1.   Náklady vynaložené na prodané zboží 04 
A. 2.   Spotřeba materiálu a energie 05 558 579
A. 3.   Služby 06 10 315 7 184
B.    Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 07 
C.    Aktivace (-) 08 
D.    Osobní náklady 09 4 665 3 426
D. 1.   Mzdové náklady 10 3 422 2 517
D. 2.   Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 11 1 243 909
D. 2. 1.  Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 1 149 850
D. 2. 2.  Ostatní náklady 13 94 59
E.    Úpravy hodnot v provozní oblasti 14 2 649 1 877
E. 1.   Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 2 649 1 877
E. 1. 1.  Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného 
    a hmotného majetku – trvalé 16 2 649 1 877
E. 1. 2.  Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného 
    a hmotného majetku – dočasné 17 
E. 2.   Úpravy hodnot zásob 18 
E. 3.   Úpravy hodnot pohledávek 19 
III.    Ostatní provozní výnosy 20 22 095 526
III. 1.   Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 5 000
III. 2.   Tržby z prodaného materiálu 22 
III. 3.   Jiné provozní výnosy 23 17 095 526
F.    Ostatní provozní náklady 24 675 18
F. 1.   Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 652
F. 2.   Prodaný materiál 26 
F. 3.   Daně a poplatky 27 5 18
F. 4.   Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 
F. 5.   Jiné provozní náklady 29 18
*    Provozní výsledek hospodaření (+/-) 30 24 272 40

   TEXT číslo Skutečnost v účetním období 
označení   řádku  běžném minulém
a    b c 1 2
IV.    Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly 31 78 933 
IV. 1.   Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba 32 78 665 
IV. 2.   Ostatní výnosy z podílů 33 268 
G.    Náklady vynaložené na prodané podíly 34 169 517 
V.    Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 35 
V. 1.   Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – 
    ovládaná nebo ovládající osoba 36 
V. 2.   Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 37 
H.    Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38 
VI.    Výnosové úroky a podobné výnosy 39 1 027 874
VI. 1.   Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba 40 1 027 874
VI. 2.   Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 
I.    Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 
J.    Nákladové úroky a podobné náklady 43 278 636
J. 1.   Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba 44 278 636
J. 2.   Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 
VII.    Ostatní finanční výnosy 46 
K.    Ostatní finanční náklady 47 20 21
*    Finanční výsledek hospodaření (+/-) 48 -89 855 217
**    Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49 -65 583 257
L.    Daň z příjmů 50 5 132 -27
L. 1.   Daň z příjmů splatná 51 5 171 165
L. 2.   Daň z příjmů odložená (+/-) 52 -39 -192
**    Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 53 -70 715 284
M.    Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 54 
***    Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 55 -70 715 284
*    Čistý obrat za účetní období 56 123 094 13 998
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Přehled o peněžních tocích (výkaz cash-flow) 
ke dni 31. 12. 2018 (v celých tisících Kč)

P.   Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 107
   Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)
Z.   Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním -65 583
A. 1  Úpravy o nepeněžní operace 88 032
A. 1 1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku 2 649
A. 1 2 Změna stavu opravných položek, rezerv  0
A. 1 3 Zisk z prodeje stálých aktiv  86 504
A. 1 4 Výnosy z dividend a podílů na zisku -268
A. 1 5 Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky -749
A. 1 6 Případné úpravy o ostatní nepěněžní operace -103
A. *  Čistý peněžní tok z prov. činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim. položkami 22 449
A. 2  Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu -44 882
A. 2 1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv 7 829
A. 2 2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv -52 711
A. 2 3 Změna stavu zásob
A. 2 4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů
A. **  Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami -22 433
A. 3  Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných -107
A. 4  Přijaté úroky 393
A. 5  Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období -247
A. 6  Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů
A. 7  Přijaté dividendy a podíly na zisku 268
A. ***  Čistý peněžní tok z provozní činnosti  -22 126
   Peněžní toky z investiční činnosti  
B. 1  Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -626
B. 2  Příjmy z prodeje stálých aktiv 83 665
B. 3  Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0
B. ***  Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti  83 039
   Peněžní toky z finančních činností
C. 1  Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků 0
C. 2  Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty 0
C. 2 1 Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd.
C. 2 2 Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům
C. 2 3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů
C. 2 4 Úhrada ztráty společníky
C. 2 5 Přímé platby na vrub fondů
C. 2 6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně
C. ***  Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti  0
F.   Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků 60 913
R.   Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období 61 020

Přehled o změnách vlastního kapitálu 
ke dni 31. 12. 2018 (v celých tisících Kč)

   Počáteční   Konečný 
   zůstatek Zvýšení Snížení zůstatek
 A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 200 000   200 000
 B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku
 C. Součet A +/- B 200 000 XX XX XX
 D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
 * Součet A +/- B +/- D XX XX XX 200 000
 E. Emisní ážio 316   316
 F.  Rezervní fondy  
 G. Ostatní fondy ze zisku
 H. Kapitálové fondy -18 1  -17
 I. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku
 J. Zisk minulých účetních období 277 284  561
 K. Ztráta minulých účetních období    
 L. Jiný hospodářský výsledek minulých let    
 M. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění 284 XX XX -70 715
 * Celkem 200 859 285 0 130 145
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Účetní jednotka Amper Holding, a.s.
Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2018
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1. Popis společnosti

Amper Holding, a.s. (dále jen „společnost”) je akciová společnost, která má sídlo Antala Staška 1076/33a,  
140 00 Praha 4, Česká republika, identifikační číslo 02293609. Společnost byla zapsána do obchodního rejst-
říku 6. listopadu 2013 u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou 19445, oddíl B. 

Hlavním předmětem její činnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zá-
kona. 

Konsolidovanou účetní závěrku skupiny účetních jednotek, ke které společnost jako konsolidovaná účetní jed-
notka patří, sestavuje ROAD to INTEREST s.r.o. se sídlem Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4, Česká repub-
lika. Tuto konsolidovanou účetní závěrku je možné získat ve sbírce listin.

V roce 2018 nebyly provedeny změny v zápisu do obchodního rejstříku. 

Společnost je mateřskou společností skupiny účetních jednotek a přiložená účetní závěrka je připravená jako 
samostatná. Společnost není konsolidující účetní jednotkou.

Společnost není společníkem s neomezeným ručením v žádné jiné společnosti.

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

2. Základní východiska pro vypracování účetní závěrky

Přiložená individuální účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o účetnictví“) a prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 
jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve 
znění platném pro rok 2018 a 2017 (dále jen „prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví“).

V rozvaze za rok 2018 došlo ke sloučení položek nerozděleného zisku minulých let a neuhrazené ztráty minu-
lých let. Srovnatelnost s rozvahou za rok 2017 není nijak narušena.

3. Obecné účetní zásady, účetní metody a jejich změny a odchylky

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2018 a 2017 jsou následující:

a) Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek (dále též DNM) se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu po-
řízení a náklady s pořízením související. Úroky a další finanční výdaje související s pořízením se zahrnují do 
jeho ocenění. 

Dlouhodobý nehmotný majetek vyrobený ve společnosti se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé ma-
teriálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady. Úroky a další finanční výdaje související s pořízením se 
zahrnují do jeho ocenění. 

Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby život-
nosti příslušného majetku následujícím způsobem:

 Počet let 
Ostatní ocenitelná práva dle doby platnosti, není-li stanovena, pak 6 let
Software 3
Ostatní DNM (zřizovací výdaje) 5

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Za tech-
nické zhodnocení majetku se považují náklady vynaložené na modernizaci převyšující 60 tis. Kč za účetní ob-
dobí. Opravy a údržba se účtují do nákladů.

Na základě inventarizace mohou být vytvořeny opravné položky k poškozenému / nepoužívanému dlouhodo-
bému nehmotnému majetku, jehož ocenění v účetnictví přechodně neodpovídá reálnému stavu.

b) Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na do-
pravu, clo a další náklady s pořízením související. Úroky a další finanční výdaje související s pořízením se zahrnují 
do jeho ocenění. 

Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný majetek nabytý darováním, dlouhodobý hmotný 
majetek bezúplatně nabytý na základě smlouvy o koupi najaté věci (účtuje se souvztažným zápisem na přísluš-
ný účet oprávek), dlouhodobý majetek nově zjištěný v účetnictví (účtuje se souvztažným zápisem na příslušný 
účet oprávek) a vklad dlouhodobého hmotného majetku. Reprodukční pořizovací cena je stanovena na základě 
odborného posouzení, ve vybraných případech může být stanovena na základě znaleckého posudku. O ocenění 
na základě znaleckého posudku rozhoduje finanční ředitelka ve spolupráci s osobou věcně odpovědnou za 
majetek.

Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč se odepisuje do nákladů po dobu ekonomické životnosti.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Za technické 
zhodnocení majetku se považují náklady vynaložené na rekonstrukci či modernizaci převyšující 40 tis. Kč za 
účetní období. Opravy a údržba se účtují do nákladů.

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku násle-
dujícím způsobem:

 Počet let 
Server 3
Workstation 3
Pneumatická brána 5

Na základě inventarizace mohou být vytvořeny opravné položky k poškozenému / nepoužívanému dlouhodo-
bému hmotnému majetku, jehož ocenění v účetnictví přechodně neodpovídá reálnému stavu.
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c) Finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek tvoří cenné papíry k obchodování, dluhové cenné papíry se splatností do 1 roku 
držené do splatnosti, nakoupené opční listy a ostatní krátkodobé cenné papíry a podíly, u nichž zpravidla v oka-
mžiku pořízení není znám záměr účetní jednotky. 

Dlouhodobým finančním majetkem se rozumí zejména půjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok, dále ma-
jetkové účasti, realizovatelné cenné papíry a podíly a dlužné cenné papíry se splatností nad 1 rok držené do 
splatnosti.

Cenné papíry a majetkové účasti se při nákupu oceňují pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny cenného 
papíru a majetkové účasti jsou přímé náklady související s pořízením, např. poplatky a provize makléřům, porad-
cům a burzám.

K datu pořízení cenných papírů a majetkových účastí je tento dlouhodobý finanční majetek společností klasifi-
kován dle povahy jako podíly v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 
nebo dlužné cenné papíry držené do splatnosti nebo realizovatelné cenné papíry a podíly.

Podíly ve společnostech, jejichž finanční toky a provozní procesy může společnost řídit s cílem získat přínosy  
z jejich činnosti, jsou klasifikovány jako Podíly v ovládaných a řízených osobách.

Podíly ve společnostech, jejichž finanční toky a provozní procesy může společnost významně ovlivňovat s cílem 
získat přínosy z jejich činnosti, jsou klasifikovány jako podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem.

K datu účetní závěrky jsou majetkové účasti oceněny v pořizovací ceně.

d) Peněžní prostředky
Peněžní prostředky tvoří ceniny a peníze na bankovních účtech.

e) Zásoby
Společnost neeviduje zásoby.

f) Pohledávky
Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o příslušné opravné položky 
k pochybným a nedobytným částkám. Opravné položky jsou tvořeny dle individuální analýzy jednotlivých po-
hledávek z hlediska stavu vymáhání, případně stavu soudního řízení, ekonomického stavu dlužníka, právního 
stanoviska advokátních kanceláří apod. 

Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů.

g) Deriváty
Společnost neúčtuje o derivátech.

h) Vlastní kapitál
Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku městského soudu. Případné zvý-
šení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo ke dni účetní závěrky 
zaregistrováno, se vykazuje jako změny základního kapitálu. Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny peněžitými či 
nepeněžitými vklady nad hodnotu základního kapitálu, dary hmotného majetku apod.

Společnost nemá dle stanov povinnost tvořit rezervní fond.

i) Cizí zdroje
Společnost vytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy 
lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti.

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. 

Dlouhodobé i krátkodobé závazky k úvěrovým institucím se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobé zá-
vazky k úvěrovým institucím se považuje i část dlouhodobých závazků k úvěrovým institucím, která je splatná do 
jednoho roku od rozvahového dne.

Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů. 

j) Leasing
Společnost nevyužívá leasing.

k) Devizové operace
Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České národní banky platným ke 
dni uskutečnění účetního případu.

K datu účetní závěrky jsou relevantní aktiva a pasiva přepočtena kurzem ČNB platným k tomuto dni.

l) Použití odhadů
O odhadech je účtováno, pokud 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.

m) Účtování výnosů a nákladů 
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

Výnosy jsou zaúčtovány v hodnotě přijatého plnění nebo plnění, které bude přijato, a představují pohledávky za 
zboží a služby poskytnuté v průběhu běžné činnosti, po odečtení slev, daně z přidané hodnoty a dalších daní 
souvisejících s prodeji.

n) Daň z příjmů
Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého 
o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních 
rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.). Dále se zo-
hledňují položky snižující základ daně (dary), odčitatelné položky (daňová ztráta, náklady na realizaci projektů 
výzkumu a vývoje) a slevy na dani z příjmů.

Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv  
a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmů s přihlédnutím k období realizace.

V případě, že účetní závěrka předchází konečnému výpočtu daně z příjmů, vytváří účetní jednotka rezervu na 
daň z příjmů.

o) Dotace / Investiční pobídky
Společnost neeviduje dotace či investiční pobídky.
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p) Emisní povolenky
Společnost neeviduje emisní povolenky.

q) Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních 
výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvaho-
vému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohled-
ňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní 
závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

r) Vzájemná zúčtování
Vzájemná zúčtování jsou prováděna v účetnictví a v účetní závěrce v případě dobropisů a v účetnictví v případě 
zápočtů pohledávek a závazků. Jiná vzájemná zúčtování prováděna nejsou.

s) Změny účetních metod
V účetním období 2018 nedošlo ke změně účetních metod.

t) Odchylka od účetních metod
V účetním období 2018 nedošlo k odchylce od účetních metod.

u) Oprava chyb minulých let
V roce 2018 nebyla provedena oprava chyb minulých let.

4. Stálá aktiva

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA

 Počáteční    Konečný

 zůstatek Přírůstky Vyřazení Převody zůstatek

Ostatní ocenitelná práva 6 243 299   6 542

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 411    411

Software 3 359 137 790  2 706

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 436  436 0

Celkem 2018 10 013 872 790 436 9 659

Celkem 2017 14 201 4 509 5 338 3 359 10 013

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY

 Počáteční  Prodeje,   Konečný Opravné Účetní

 zůstatek Odpisy likvidace Vyřazení Převody zůstatek položky hodnota

Ostatní ocenitelná práva 2 307 1 555    3 862  3 862

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 341 70    411  411

Software 296 995 652 790  1 153  1 153

Celkem 2018  2 944 2 620 652 790  5 426  5 426

Celkem 2017 1 068 1 876    2 944  2 944

Ocenitelná práva, patenty, licence apod. jsou odpisovány po dobu životnosti, která je stanovena v souladu  
s příslušnou smlouvou.

Software je odpisován na základě předpokládané doby životnosti.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek je tvořen zřizovacími výdaji, které byly přeúčtovány v souladu s vyhláš-
kou č. 250/2015 Sb.

V roce 2018 účetní jednotka zařadila technické zhodnocení systému Flexi ve výši 299 tis. Kč a technické zhod-
nocení centrálního databázového systému AMIS ve výši 137 tis. Kč. Dále účetní jednotka vyřadila software Vir-
tuální elektrárna z dlouhodobého nehmotného majetku v pořizovací ceně 790 tis. Kč z titulu prodeje dceřiné 
společnosti.

V roce 2017 účetní jednotka zařadila do dlouhodobého nehmotného majetku software Virtuální elektrárna  
v hodnotě 790 tis. Kč, software AMIS v hodnotě 1 385 tis. Kč a software CRM v hodnotě 1 184 tis. Kč. Dále účetní 
jednotka zařadila technické zhodnocení systému Flexi v hodnotě 408 tis. Kč. Z nedokončeného dlouhodobého 
nehmotného majetku bylo vyřazeno 5 338 tis. Kč souvisejících s projektem Virtuální elektrárny prostřednictvím 
dohadné položky pasivní. Na tuto částku byl vystaven dobropis dceřinou společností.

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA

 Počáteční    Konečný

 zůstatek Přírůstky Vyřazení Převody zůstatek

Hmotné movité věci a jejich soubory:     

Server 0 87   87

Pneumatická brána 0 43   43

Workstation 0 51   51

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 181  181 0

Celkem 2018 0 362  181 181

Celkem 2017 0    0

V roce 2018 účetní jednotka zařadila server v hodnotě 87 tis. Kč, pneumatickou bránu v hodnotě 43 tis. Kč  
a workstation v hodnotě 51 tis. Kč. 

V roce 2017 účetní jednotka neevidovala dlouhodobý hmotný majetek.

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY

 Počáteční  Prodeje,   Konečný Opravné Účetní

 zůstatek Odpisy likvidace Vyřazení Převody zůstatek položky hodnota

Hmotné movité věci a jejich soubory:        

Server 0 10    10  10

Pneumatická brána 0 4    4  4

Workstation 0 16    16  16

Celkem 2018  0 30    30  30

Celkem 2017 0     0  0
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c) Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč)
Finanční informace o níže uvedených společnostech, které nemají povinnost auditu, byly získány z auditorem 
neověřené účetní závěrky jednotlivých společností.

Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku:

 Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Přírůstky Úbytky Přecenění k Stav k

 31. 12. 2016   31. 12. 2017   31. 12. 2018 31. 12. 2018

Podíly – ovládaná osoba  174 405  10 174 395 1 169 517  4 879

Podíly v účetních jednotkách 
pod podstatným vlivem  107  1 106    106

Ostatní dlouhodobé 
cenné papíry a podíly  771   771    771

Celkem 175 283  11 175 272 1 169 517  5 756

Úbytek v roce 2018 byl způsoben prodejem akcií společnosti Amper Market, a.s.

Podíly v ovládaných a řízených osobách

2018

     Vlastnický Hlasovací Vlastní   Příjem 
Název  Pořizovací Tržní Nominální podíl  práva kapitál Výsledek Opravná z dividend Ocenění k
společnosti Sídlo cena hodnota hodnota v % v % spol. hospodaření položka za rok 31. 12. 2018

Amper  Antala 1 000 – 1 000 50 % 50 % 19 612* 8 829*   1 000
Savings,  Staška
a.s. 1076/33a,
 Praha 4

Amper  Antala 1 499 – 1 499 75 % 75 % 3 641 501   1 499
Distribuce,  Staška
a.s. 1076/33a,
 Praha 4

Amper  Antala 2 000 – 2 000 100 % 100 % 381 -1 157   2 000
Trading,  Staška
s.r.o. 1076/33a,
 Praha 4

Amper  Antala 200 – 200 100 % 100 % -9 326 -4 464   200
Meteo,  Staška
s.r.o. 1076/33a,
 Praha 4

Amper  Púchovská 8, 180 – 180 70 % 70 % 168* -10*   180
Market,  Bratislava, (7 tis. EUR)  (7 tis. EUR)   (6,6 tis. (-0,4 tis.    (7 tis. EUR)
s.r.o. Slovenská      EUR) EUR)
 republika

Celkem  4 879  4 879   14 476 3 699   4 879

* Údaje čerpány z předběžných výkazů.

2017

     Vlastnický Hlasovací Vlastní   Příjem 
Název  Pořizovací Tržní Nominální podíl  práva kapitál Výsledek Opravná z dividend Ocenění k
společnosti Sídlo cena hodnota hodnota v % v % spol. hospodaření položka za rok 31. 12. 2017

Amper  Antala 169 517 – 169 201 57 % 57 % 41 005 1 810   169 517
Market,  Staška
a.s. 1076/33a,
 Praha 4

Amper  Antala 1 000 – 1 000 50 % 50 % 10 783  7 586   1 000
Savings,  Staška
a.s. 1076/33a,
 Praha 4

Amper  Antala 1 499 – 1 499 75 % 75 % 3 140 451   1 499
Distribuce,  Staška
a.s. 1076/33a,
 Praha 4

Amper  Antala 2 000 – 2 000 100 % 100 % 1 538 -209   2 000
Trading,  Staška
s.r.o. 1076/33a,
 Praha 4

Amper  Antala 200 – 200 100 % 100 % -4 862 -2 356   200
Meteo,  Staška
s.r.o. 1076/33a,
 Praha 4

Amper  Púchovská 8, 179 – 179 70 % 70 % 176 -22   179
Market,  Bratislava, (7 tis. EUR)  (7 tis. EUR)   (7 tis. EUR) (-0,9 tis.    (7 tis. EUR)
s.r.o. Slovenská       EUR)
 republika

Celkem  174 395  174 079   54 785 10 265   174 395

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

2018

     Vlastnický Hlasovací Vlastní   Příjem 
Název  Pořizovací Tržní Nominální podíl  práva kapitál Výsledek Opravná z dividend Ocenění k
společnosti Sídlo cena hodnota hodnota v % v % spol. hospodaření položka za rok 31. 12. 2018

Amper  Antala 80 – 80 40 % 40 % -8 716 -3 950   80
Generation,  Staška
s.r.o. 1076/33a,
 Praha 4

Amper  Púchovská 8, 26 – 26 20 % 20 % -214* -129*   26
Savings,  Bratislava, (1 tis. EUR)     (-8,3 tis.  (-5 tis.    (1 tis. EUR)
s.r.o. Slovenská      EUR) EUR)
 republika

Celkem  106  106   -8 930 -4 079   106

* Údaje čerpány z předběžných výkazů.
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2017

     Vlastnický Hlasovací Vlastní   Příjem 
Název  Pořizovací Tržní Nominální podíl  práva kapitál Výsledek Opravná z dividend Ocenění k
společnosti Sídlo cena hodnota hodnota v % v % spol. hospodaření položka za rok 31. 12. 2017

Amper  Antala 80 – 80 40 % 40 % -4 767 -2 343   80
Generation,  Staška
s.r.o. 1076/33a,
 Praha 4

Amper  Púchovská 8, 26 – 26 20 % 20 % -84 -58   26
Savings,  Bratislava, (1 tis. EUR)     (-3,3 tis.  (-2,3 tis.    (1 tis. EUR)
s.r.o. Slovenská      EUR) EUR)
 republika

Celkem  106  106   -4 851 -2 401   106

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Společnost eviduje obchodní podíl ve společnosti ActiveEnergo s.r.o., přičemž tento podíl je zastaven ve pro-
spěch Raiffeisenbank a.s. Dále je zřízeno věcné právo zákazu zřízení dalšího zástavního práva k tomuto podílu  
a věcné právo zákazu zcizení podílu bez předchozího souhlasu Raiffeisenbank a.s.

5. Zásoby

Společnost neeviduje zásoby.

6. Pohledávky

PPohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let k 31. 12. 2018 činily 0 tis. Kč (k 31. 12. 2017: 0 Kč).

V roce 2018 ani v roce 2017 nebyly vytvořeny opravné položky k pohledávkám.

K 31. 12. 2018 pohledávky po lhůtě splatnosti nad 180 dní činily 0 tis. Kč (k 31. 12. 2017: 0 tis. Kč).

V roce 2018 ani v roce 2017 společnost neodepsala do nákladů žádné pohledávky.

Společnost nemá k 31. 12. 2018 ani k 31. 12. 2017 pohledávky kryté věcnými zárukami. 

K 31. 12. 2018 měla společnost dlouhodobé pohledávky ve výši 288 tis. Kč (k 31. 12. 2017: 249 tis. Kč) z titulu 
odložené daně.

K 31. 12. 2018 eviduje společnost krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů ve výši 3 068 tis. Kč, z toho 
pohledávky za spřízněnými subjekty činí 1 323 tis. Kč. Pohledávky za spřízněnými subjekty jsou blíže popsány 
v bodě 22.

K 31. 12. 2017 evidovala společnost krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů ve výši 5 604 tis. Kč, z toho 
pohledávky za spřízněnými subjekty činily 5 598 tis. Kč. Pohledávky za spřízněnými subjekty jsou blíže popsány 
v bodě 22.

Dohadné účty aktivní v roce 2018 zahrnují zejména nevystavené dobropisy na jednoho odběratele na základě 
vyhodnocení fakturace finančních a IT služeb.

Dohadné účty aktivní v roce 2017 zahrnovaly zejména nevystavené dobropisy na dceřinou společnost na zákla-
dě vyhodnocení fakturace finančních a IT služeb.

7. Opravné položky

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv.

V roce 2018 ani v roce 2017 společnost netvořila opravné položky.

8. Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky

K 31. 12. 2018 a 31. 12. 2017 neměla společnost zůstatky účtů s omezeným disponováním.

Společnost nemá otevřený žádný kontokorentní účet.

K 31. 12. 2018 a 31. 12. 2017 nebyly peněžní prostředky zatíženy zástavním právem.

Společnost nemá krátkodobý finanční majetek.

9. Časové rozlišení aktiv

Náklady příštích období jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší. V roce 2018 ani 
v roce 2017 náklady příštích období neobsahovaly položky významnějšího objemu. 

Komplexní náklady příštích období obsahují náklady vynaložené za určitým společným účelem uskutečněné  
v daném účetním období, ale věcně se vztahují k obdobím dalším. V roce 2018 byly komplexní náklady příštích 
období zrušeny z titulu prodeje projektu Samofakturace. 

Příjmy příštích období obsahují položky faktur vydaných, které byly vystaveny v období od 1. 1. 2019 do data 
sestavení účetní závěrky a spadají výnosově do roku 2018. 

10. Vlastní kapitál

Základní kapitál společnosti se skládá z 500 ks akcií na jméno v listinné podobě, plně upsaných a splacených,  
s nominální hodnotou 400 tis. Kč.

V roce 2018 oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků činily 17 tis. Kč. V roce 2017 oceňovací rozdíly  
z přecenění majetku a závazků činily 18 tis. Kč.

Na základě rozhodnutí valných hromad společnosti konaných dne 25. 6. 2018 a 30. 6. 2017 bylo schváleno níže 
uvedené rozdělení zisku za rok 2017 a rok 2016.

Dne 25. 6. 2018 rozhodla valná hromada společnosti převést hospodářský výsledek běžného období (zisk) za 
rok 2017 ve výši 284 tis. Kč do nerozděleného zisku minulých let.

Dne 29. 6. 2017 rozhodla valná hromada společnosti převést hospodářský výsledek běžného období (zisk) za 
rok 2016 ve výši 183 tis. Kč do nerozděleného zisku minulých let.

Společnost v roce 2018 dosáhla ztráty ve výši 70 715 tis. Kč, která bude na základě rozhodnutí valné hroma-
dy pravděpodobně uhrazena nerozděleným ziskem minulých let ve výši 561 tis. Kč a zbylá část ztráty ve výši  
70 154 tis. Kč bude pravděpodobně převedena do neuhrazené ztráty minulých let.
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V roce 2018 ani v roce 2017 nebyly vydány žádné akcie.

V roce 2018 došlo ke změně vlastnické struktury společnosti Amper Holding, a.s., kdy mateřská společnost 
ROAD to INTEREST s.r.o. odkoupila 19,6 % akcií společnosti Amper Holding, a.s. Dále v roce 2018 mateřská spo-
lečnost ROAD to INTEREST s.r.o. prodala 10,6 % akcií společnosti Amper Holding, a.s.

V roce 2017 nedošlo ke změně vlastnické struktury společnosti Amper Holding, a.s.

V roce 2018 ani v roce 2017 nebyly zaúčtovány opravy minulých let.

11. Rezervy

V roce 2018 společnost vytvořila rezervu na daň z příjmů ve výši 5 048 tis. Kč. Jedná se o hodnotu sníženou  
o zaplacené zálohy na daň z příjmů v roce 2018.

V roce 2017 společnost vytvořila rezervu na daň z příjmů ve výši 124 tis. Kč. Jedná se o hodnotu sníženou  
o zaplacené zálohy na daň z příjmů v roce 2017.

12. Dlouhodobé závazky

Závazky s dobou splatnosti delší než 5 let k 31. 12. 2018 činily 0 tis. Kč a (k 31. 12. 2017: 0 Kč).

K 31. 12. 2018 a 31. 12. 2017 neměla společnost dlouhodobé závazky, kryté zástavním právem nebo zárukou 
ve prospěch věřitele.

13. Krátkodobé závazky

K 31. 12. 2018 a 31. 12. 2017 neměla společnost krátkodobé závazky, kryté zástavním právem nebo zárukou 
ve prospěch věřitele.

Společnost nepřijala v roce 2018 ani v roce 2017 žádné krátkodobé finanční výpomoci od nebankovních sub-
jektů, které nejsou spřízněnými stranami.

K 31. 12. 2018 eviduje společnost krátkodobé závazky z obchodních vztahů ve výši 76 tis. Kč, z toho závazky 
vůči spřízněným stranám činí 0 tis. Kč. Závazky vůči spřízněným stranám jsou blíže popsány v bodě 22.

K 31. 12. 2017 evidovala společnost krátkodobé závazky z obchodních vztahů ve výši 13 772 tis. Kč, z toho  
závazky vůči spřízněným stranám činí 13 577 tis. Kč. Závazky vůči spřízněným stranám jsou blíže popsány  
v bodě 22.

Ostatní krátkodobé závazky jsou tvořeny závazky vůči zaměstnancům a institucím SZ a ZP, daňovými závazky, 
dohadnými účty pasivními a jinými závazky.

Ostatní krátkodobé závazky (tis. Kč) 2018 2017

Stát – daňové závazky 521 420

Krátkodobé závazky k zaměstnancům a institucím SZ a ZP 460 209

Jiné závazky 4 4

Dohadné účty pasivní 479 -4 574

Celkem 1 464 -3 941

V roce 2018 jsou dohadné účty pasivní tvořeny zejména nevyfakturovanými poradenskými službami týkající se 
roku 2018 ve výši 450 tis. Kč, které byly poskytnuty mateřskou společností ROAD to INTEREST s.r.o. Dohadné 
účty pasivní dále zahrnují náklady, které nejsou k 31. 12. 2018 vyfakturovány. 

V roce 2017 byly dohadné účty pasivní tvořeny zejména nevystaveným dobropisem ve výši 5 338 tis. Kč vzta-
hujícím se k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku projektu Virtuální elektrárny. Dohadné účty 
pasivní dále zahrnovaly náklady, které nebyly k 31. 12. 2017 vyfakturovány. 

14. Závazky k úvěrovým institucím

V roce 2018 ani v roce 2017 společnost neměla závazky k úvěrovým institucím z titulu bankovních úvěrů, kon-
tokorentních účtů či ostatních finančních výpomocí.

15. Časové rozlišení pasiv

Výdaje příštích období obsahují zejména položky faktur došlých, které byly doručeny do společnosti v období od 
1. 1. 2019 do data sestavení účetní závěrky a spadají nákladově do roku 2018.

V roce 2018 ani v roce 2017 nenastal účetní případ pro využití výnosů příštích období.

16. Deriváty

Společnost neúčtuje o derivátech.

17. Daň z příjmů

Výpočet efektivní daňové sazby za rok 2018 a 2017 (v tis. Kč):

 2018 2017

VH před zdaněním -65 583 257

Daň z příjmů splatná* 5 171 165

Daň z příjmů odložená -39 -192

Efektivní daňová sazba (%) -7,83 % -10,51 %

* Pro rok 2018 i 2017 je uvedena výše rezervy.

Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v tis. Kč):

 2018 2017

 Odložená daňová Odložený daňový Odložená daňová Odložený daňový
Položky odložené daně pohledávka závazek pohledávka závazek

Rozdíl mezi účetní a daňovou 
zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku 200 0 190 0

Neuhrazené úroky fyzickým osobám 88 0 59 0

Daňová ztráta z minulých let 0 0 0 0

Celkem 288 0 249 0

Netto 288 0 249 0
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Společnost eviduje k 31. 12. 2018 odloženou daňovou pohledávku ve výši 288 tis. Kč tvořenou neuhrazenými 
úroky fyzickým osobám a rozdílem mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku (k 31. 12. 
2017: 249 tis. Kč). 

18. Leasing

Společnost nevyužívá leasing.

19. Položky neuvedené v rozvaze

V roce 2018 ani v roce 2017 společnost neevidovala položky, které by nebyly vykázány v rozvaze.

Společnost se neúčastnila soudních sporů.

Společnost neručí třetím osobám.

20. Výnosy

Rozpis tržeb společnosti z prodeje zboží, výrobků a služeb z běžné činnosti (v tis. Kč):

 2018 2017

 Domácí Zahraniční Domácí Zahraniční

Poskytování IT služeb 15 495  8 675

Poskytování finančních služeb 4 133  3 923

Poradenství 1 411  0

Výnosy celkem 21 039  12 598

Dosažené výnosy za rok 2018 vycházejí z poskytování IT služeb, finančních služeb a poradenství účetním jed-
notkám v konsolidačním celku a jiným odběratelům.

Dosažené výnosy za rok 2017 vycházely z poskytování IT a finančních služeb účetním jednotkám v konsolidač-
ním celku.

21. Osobní náklady

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):

 2018 2017

  Členové řídících,  Členové řídících,
 Celkový kontrolních Celkový kontrolních
 počet a správních počet a správních
 zaměstnanců orgánů zaměstnanců orgánů

Průměrný počet zaměstnanců 5,31 0,58 4,89 0

Mzdy 2 952 470 2 517 0

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 989 160 850 0

Ostatní 87 7 59 0

Osobní náklady celkem 4 028 637 3 426 0

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu roku 2018 činil 5,31 osob (v průběhu roku 2017:  
4,89 osob).

Odměny členům řídících, kontrolních či správních orgánů z důvodu jejich funkce (v tis. Kč):

 2018 2017

Odměna členům řídících orgánů 470 0

Odměna členům kontrolních orgánů 0 0

Odměna členům správních orgánů 0 0

Celkem 470 0

Výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých členů řídících, kontrolních či správních orgánů  
k 31. 12. (v tis. Kč):

 2018 2017

Členové řídících orgánů 0 0

Členové kontrolních orgánů 0 0

Členové správních orgánů 0 0

Celkem 0 0

22. Informace o transakcích se spřízněnými stranami

Do transakcí se spřízněnými stranami jsou zahrnuty i transakce se společností Amper Market, a.s. do rozhodné-
ho dne prodeje této společnosti.

V roce 2018 a 2017 neobdrželi členové řídících, kontrolních a správních orgánů žádné zálohy, závdavky, zápůjč-
ky, úvěry, přiznané záruky, a jiné výhody. 

Členové řídících, kontrolních a správních orgánů k 31. 12. 2018 vlastnili 71 ks akcií společnosti (k 31. 12. 2017: 
43 ks akcií).
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Dlouhodobé pohledávky za spřízněnými stranami k 31. 12. 2018 činily 0 tis. Kč (k 31. 12. 2017: 0 tis. Kč).

Společnost k 31. 12. 2018 eviduje krátkodobé pohledávky ke spřízněným osobám ve výši 79 015 tis. Kč z titulu 
zápůjček a úvěrů. K 31. 12. 2018 společnost eviduje pohledávky z titulu fakturace služeb či přefakturace nákla-
dů ve výši 1 323 tis. Kč.

Společnost k 31. 12. 2017 evidovala krátkodobé pohledávky ke spřízněným osobám ve výši 85 906 tis. Kč z ti-
tulu zápůjček a úvěrů. K 31. 12. 2017 společnost evidovala pohledávky z titulu fakturace služeb či přefakturace 
nákladů ve výši 5 598 tis. Kč.

V roce 2018 společnost v rámci své podnikatelské činnosti poskytovala finanční služby, IT služby a poradenství 
účetním jednotkám v konsolidačním celku v celkovém objemu 17 083 tis. Kč.

V roce 2017 společnost v rámci své podnikatelské činnosti poskytovala finanční a IT služby účetním jednotkám 
v konsolidačním celku v celkovém objemu 12 598 tis. Kč.

K 31. 12. 2018 eviduje společnost krátkodobé závazky vůči spřízněným stranám ve výši 16 397 tis. Kč z titulu 
zápůjček a úvěrů. Společnost k 31. 12. 2018 neeviduje žádné další závazky vůči spřízněným stranám.

K 31. 12. 2017 evidovala společnost krátkodobé závazky vůči spřízněným stranám ve výši 61 127 tis. Kč z titulu 
zápůjček a úvěrů. Dále společnost k 31. 12. 2017 evidovala závazky ve výši 13 577 tis. Kč z titulu přefakturace 
nákladů.

V roce 2018 společnost využila poradenských služeb mateřské společnosti ROAD to INTEREST s.r.o. v celkové 
hodnotě 450 tis. Kč.

V roce 2017 společnost v rámci své běžné obchodní činnosti nevyužívala žádných služeb poskytnutých spříz-
něnými subjekty.

Dlouhodobé závazky vůči spřízněným stranám k 31. 12. 2018 činily 0 tis. Kč (k 31. 12. 2017: 0 tis. Kč).

23. Výdaje na výzkum a vývoj

V roce 2018 ani v roce 2017 nebyly vynaloženy žádné výdaje na výzkum a vývoj.

24. Významné položky z výkazu zisku a ztráty

V roce 2018 společnost dosáhla výnosů a vynaložila náklady, které byly významné objemem či původem. V roce 
2018 společnost dosáhla výnosů ve výši 78 665 tis. Kč z titulu prodeje akcií dceřiné společnosti Amper Market, 
a.s. V souvislosti s prodejem vynaložila náklady ve výši 169 517 tis. Kč.

V roce 2017 společnost nedosáhla výnosů a nevynaložila náklady, které by byly významné objemem či původem.

Odměny statutárnímu auditorovi k 31. 12.:

Služby (v tis. Kč) 2018 2017

povinný audit roční účetní závěrky 30 12

Celkem 30 12

Služby (v tis. Kč):

 2018 2017

Poradenské služby 2 057 537

Nájemné 817 618

Pronájem HW 1 121 1 075

Pronájem SW 603 616

Povinný audit 30 12

Propagace 142 77

Telekomunikační služby 302 262

IT služby 4 080 3 833

Právní služby 746 31

Pronájem tiskáren 152 0

Reprezentace, občerstvení 122 10

Nakoupený drobný nehmotný majetek a SW 72 98

Ostatní služby 71 15

Celkem 10 315 7 184

Ostatní provozní výnosy a ostatní provozní náklady (v tis. Kč):

Ostatní provozní výnosy 2018 2017

Ostatní provozní výnosy 1 400 526

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 15 695 0

Prodej materiálu a majetku 5 000 0

Celkem 22 095 526

V roce 2018 společnost dosáhla ostatních provozních výnosů ve výši 22 095 tis. Kč, z toho 15 695 tis. Kč vůči 
dceřiné společnosti z titulu smluvní pokuty a úroků z prodlení, 5 000 tis. Kč vůči dceřiné společnosti z titulu 
prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Virtuální elektrárna a 1 400 tis. Kč z titulu přefakturace nákladů 
zejména dceřiným společnostem.

V roce 2017 společnost dosáhla ostatních provozních výnosů ve výši 526 tis. Kč z titulu přefakturace nákladů 
dceřiným společnostem.

Ostatní provozní náklady 2018 2017

Ostatní pokuty a penále 0 0

Pojištění odpovědnosti  18 0

Daně a poplatky 5 18

Prodej materiálu a majetku 652 0

Celkem 675 18
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Finanční výnosy a finanční náklady (v tis. Kč):

Výnosové úroky 2018 2017

Úroky z bankovních účtů běžných 0 0

Ostatní výnosové úroky od jiných dlužníků 1 027 874

Celkem 1 027 874

V roce 2018 ani v roce 2017 společnost nerealizovala ostatní finanční výnosy.

Nákladové úroky 2018  2017

Úroky z bankovních účtů úvěrových 0 0

Ostatní nákladové úroky jiným věřitelům 278 636

Celkem 278 636

Ostatní finanční náklady 2018 2017

Kurzové ztráty 0 0

Bankovní výlohy 20 21

Celkem 20 21

Výnosy z DFM – podíly 2018 2017

Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba 78 665 0

Ostatní výnosy z podílů 268 0

Celkem 78 933 0

Náklady vynaložené na prodané podíly 2018 2017

Náklady vynaložené na prodané podíly 169 517 0

Celkem 169 517 0

25. Vzájemná zúčtování

V roce 2018 byla prováděna vzájemná zúčtování z titulu dobropisů k fakturám z důvodu opravy nesprávné výše 
fakturace. Dále byla prováděna vzájemná zúčtování pohledávek a závazků.

V roce 2017 byla prováděna vzájemná zúčtování z titulu dobropisů k fakturám z důvodu opravy nesprávné výše 
fakturace. Dále byla prováděna vzájemná zúčtování pohledávek a závazků.

26. Souhrnná vykázání typů účetních případů

Společnost v účetní závěrce souhrnně nevykázala žádné účetní případy.

27. Předpoklad nepřetržitého trvání společnosti

Účetní závěrka k 31. prosinci 2018 byla sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání společnosti. Přiložená 
účetní závěrka tudíž neobsahuje žádné úpravy, které by mohly z této nejistoty vyplývat.

28. Významné události, které nastaly po rozvahovém dni

Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné události, které by měly dopad na aktiva a závazky účetní jednotky.

V roce 2019 došlo ke změně sídla společnosti. Společnost nově sídlí na adrese Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 
Praha 8. 

V roce 2019 došlo ke změně vlastnické struktury společnosti Amper Holding, a.s., kdy mateřská společnost ROAD 
to INTEREST s.r.o. odkoupila 3 % akcií společnosti Amper Holding, a.s. 

V roce 2019 došlo ke změně vlastnické struktury dceřiné společnosti Amper Meteo, s.r.o., kdy mateřská společ-
nost Amper Holding, a.s. prodala celkem 10 % svého podílu novým společníkům.

29. Přehled o peněžních tocích

Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou.

Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem 
známou částku v hotovosti.

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze analyzovat takto (v tis. Kč): 

 31. 12. 2018 31. 12. 2017

Peníze v hotovosti, ceniny a peníze na cestě 10 7

Účty v bankách 61 010 100

Debetní zůstatek běžného účtu zahrnutý v běžných bankovních úvěrech 0 0

Peněžní ekvivalenty zahrnuté v krátkodobém finančním majetku 0 0

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem 61 020 107

Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností se uvádějí v přehledu o peněžních tocích ne-
kompenzované.

Sestaveno dne: 26. 6. 2019 
  

Jméno a podpis Ing. Jan Palaščák
statutárního orgánu společnosti: Předseda představenstva
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