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Úvodní slovo generálního ředitele

Vážení obchodní přátelé, dámy a pánové,

nejprve bych chtěl poděkovat všem našim zákazníkům, obchodním partnerům, kolegům a přátelům firmy TEDOM
zajejich přízeň a dobrou práci pro TEDOM, díky níž se stáváme stále významnějším hráčem v oboru kogenerace
do výkonu 10 MW.

Začnu nejdůležitější událostí tohoto roku - a možná i celé dosavadní historie TEDOM. Rozhodli jsme se razantně
vstoupit na německý trh - který je největším kogeneračním trhem na světě - prostřednictvím akvizice firmy
SCHNELLMOTOREN AG. Tato společnost byla svého času největším dodavatelem kogeneračních jednotek na
bioplyn o elektrickém výkonu +/- 250 kW v Německu a zároveň provozovala druhou největší servisní síť v
Německu. Převzali jsme celý byznys, tzn. jak prodej kogeneračních jednotek, tak jejich kompletní servis. Nadále
hodláme tyto činnosti rozvíjet, nově pod značkou SCHNELLMOTORENGmbH, a navíc chceme servisní síť používat
i pro servis kogeneračních jednotek TEDOM dodávaných do Německa. SCHNELLMOTOREN GmbH je 100%
dceřinou společností TEDOM a.s. Byznysjsme převzali v říjnu, nyní nás čeká etapa konsolidace společnosti a její
začlenění do rodiny TEDOM. Zákazníkům chceme v průběhu roku 2017 dát jasnou zprávu o strategickém
směřování celé skupiny TEDOM/SCHNELL.Tato strategie bude založena na zefektivnění společných činností a
maximálním využití všech možných synergických efektů.

Tato akvizice je plně v souladu s naším silným zaměřením na export, kdy hlavním cílem je maximalizovat prodeje
na zahraničních trzích. Na tom tvrdě pracujeme již řadu let a zde nic nehodláme měnit - exportní zaměření je
hlavním cílem našeho snažení. V našem týmu máme několik obchodníků, rodilých mluvčích z anglicky,
francouzsky, německy, španělsky a rusky mluvících zemí, máme kolegy schopné plynule komunikovat i v
exotických jazycích, jako je japonština apod.

Dali jsme si za cíl s německými kolegy vyvinout "globální" kogenerační jednotku, která bude vyráběna pod oběma
značkami, která si vezme to nejlepší z "české" i "německé" koncepce. Hlavní cíl je dosáhnout maximální
spolehlivosti a nízkých provozních nákladů při velmi konkurenceschopné ceně.

Rok 2016 byl z pohledu výsledků rokem nikterak nevybočujícím z normálu, ale byl zásadním pro další růst
holdingu TEDOM, který začínáme nově nazývat TEDOM Group.

JosefJeleček, generální ředitel a předseda představenstva

Ve Výčapech dne 22. května 2017

.....................~r~..
Ing. Jos ::~~k

předseda př stave stva
• TEDOMa.s.
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Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s.

Zpráva nezávislého auditora

Akcionářům společnosti TEDOM a.s,

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti TEDOMa.s., se sídlem
Výčapy č. p. 195, identifikační číslo 284 66 021, (dále také společnost) sestavené na základě českých
účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2016, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách
vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a přílohy této
účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující
informace.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiva pasiv společnosti TEDOM a.s. k
31. 12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období od 1. 1. 2016
do 31. 12. 2016, v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů Českérepubliky
pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA),případně doplněné a upravené
souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji
popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a
Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů Českérepubliky jsme na společnosti nezávislí a splnili jsme
i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které
jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s §2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční
zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá představenstvo
společnosti.

Nášvýrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda
ostatní informace nejsou ve významném nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní
jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně
nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných ohledech vypracovány v
souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto
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Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s.

posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti
a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti, tj. zda případné nedodržení
uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou
ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou a

- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o společnosti, k nimž jsme dospěli při
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné věcné nesprávnosti. V rámci uvedených
postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady společnosti za účetní závěrku

Představenstvo společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v
souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný
pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo
chybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo společnosti povinno posoudit, zda je společnost
schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se
jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s
výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy
nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve společnosti odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující nášvýrok.
Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše
uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou
nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné,
pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí,
která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:
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Zpráva auditora k výroční zprávě lEDOM a.s.

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou,
navrhnout-a provést-auditorské postupy reagujřeř-na-tatorizika a získat dostateěné a vhodné důkazní
informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou nesprávnost, k
níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné nesprávnosti způsobené chybou,
protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá
prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.

- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom
mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit
názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které
v této souvislosti představenstvo společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.

- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem a
to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná nejistota vyplývající z událostí nebo
podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k
závěru, že taková významná nejistota existuje, je našípovinností upozornit v naší zprávě na informace
uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit
modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních
informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k
tomu, že společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dáie to, zda účetní závěrka
zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Našípovinností je informovat představenstvo a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků
ve vnitřním kontrolním systému.

V Brně dne 29. května 2017

BOOCAs. r. o., evidenční číslo 305

zastoupená partnerem:

Ing. Jiří Kadlec

evidenční číslo 1246
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Hlavní údaje účetní závěrky lEDOM a.s.

ZÁKLADNí EKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI TEDOM A.S. V HISTORICKÉM PŘEHLEDU

2016 2015

Celková aktiva tis. Kč 3545514 3218690
Dlouhodobý majetek tis. Kč 1733216 1859684

Zásoby tis. Kč 519593 520017

Pohledávky tis. Kč 893254 465903
Finanční majetek tis. Kč 380477 357158------ -------------
Ostatní aktiva tis. Kč 18974 15928
Vlastní kapitál tis. Kč 1847761 1835625
Základní kapitál tis. Kč 20100 20100
Cizízdroje tis. Kč 1685694 1362466
Ostatní pasiva tis. Kč 12059 20599
Tržby z hlavní činnosti celkem tis. Kč 1412845 1546554
Hospodářský výsledek před

tis. Kč 22372 75666zdaněním
Počet zaměstnanců 495 494

7



Účetn í závěrka společnosti TEDOM a.s.

ROZVAHA (v tis. Kč)

2016 2015

AKTIVA CELKEM 3545514 3218690

B. Dlouhodobý majetek 1733216 1859684

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 52271 55992

B.I.2. Ocenitelná práva 52271 54932

B.I.2.1. Software 1264 33

B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva 51007 54899

B.I.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a O 1060
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek O 1060

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 1083510 1202839

B.II.1. Pozemkya stavby 195513 204560

B.II.1.1. Pozemky 12178 12271

B.II.1.2. Stavby 183335 192289

B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 92598 108568

B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 792031 888433

B.II.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 3368 1278
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 3368 1278

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 597435 600853

8.111.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 29133 30864

B.III.3. Podíly - podstatný vliv 568302 569989
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Účetn í závěrka společnosti TEDOM a.s.

C. Oběžná aktiva 1793324 1343078

C.I. Zásoby 519593 520017

C.I.1. Materiál 350783 305372

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 153008 188325

C.I.3. Výrobky a zboží 9669 16044

C.I.3.1. Výrobky 9669 16044

C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby 6133 10276

C.II. Pohledávky 893254 465903

C.1I.1. Dlouhodobé pohledávky 29374 31316

C.II.l.l. Pohledávky z obchodních vztahů 1043 3072

C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 20468 15999

C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 7863 12245

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 848 2022

C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 7015 10223

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 863880 434587

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 222349 281678

C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 624712 25799

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 16819 127110

C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 5939 21528

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 4503 5412

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 5 5

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 6372 100165

C.IV. Peněžní prostředky 380477 357158

C.IV.l. Peněžní prostředky v pokladně 1171 1628

C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 379306 355530

D. Časovérozlišení aktiv 18974 15928

D.1. Náklady příštích období 5566 6908

D.3. Příjmy příštích období 13408 9020
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Učetní závěrka společnosti lEDOM a.s.

2016 2015

PASIVACELKEM 3545514 3218690

A. Vlastní kapitál 1847761 1835625

A.I. Základní kapitál 20100 20100

A.I.1. Základní kapitál 20100 20100

A.II. Ážio a kapitálové fondy 465926 471897

A.II.2. Kapitálové fondy 465926 471897

A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy 227 127 227127

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 238799 244770

A.III. Fondy ze zisku 4071 4071

A.III.1. Ostatní rezervní fond 4020 4020

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 51 51

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 1339557 1276141

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 1339557 1276141

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 18107 63416

B.+C. Cizízdroje 1685694 1362466

B. Rezervy 30759 38071

B.4. Ostatní rezervy 30759 38071

C. Závazky 1654935 1324395

C.I. Dlouhodobé závazky 1185372 1064519

C.I.8. Odložený daňový závazek 156873 173259

C.I.9. Závazky- ostatní 1028499 891260

C.I.9.3. Jiné závazky 1028499 891260

C.II. Krátkodobé závazky 469563 259876

C.II.2. Závazkyk úvěrovým institucím 246500 719

C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 55765 67288

C.II.4. Závazkyz obchodních vztahů 140035 138612

C.II.7. Závazky- podstatný vliv O 23710

C.II.8. Závazkyostatní 27263 29547

C.II.8.3. Závazkyk zaměstnancům 11209 11845

C.II.8.4. Závazkyze soc. zabezpečenía zdravotního pojištění 6751 7145

C.II.8.5. Stát - daňové závazkya dotace 8027 9854

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 864 305

C.II.8.7. Jiné závazky 412 398

D. Časovérozlišení 12059 20599

D.1. Výdaje příštích období 12059 20599
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Účetní závěrka společnosti TEDOM a.s.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč)

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 1377 042 1521981

II. Tržby za prodej zboží 35803 24573

A. Výkonová spotřeba 1000433 1067529

A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 26314 16355

A.2. Spotřeba materiálu a energie 804587 855653

A.3. Služby 169532 195521

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 47914 81178

C. Aktivace (-) -52964 -69026

O. Osobní náklady 248521 248400

0.1. Mzdové náklady 180246 179820

0.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 68275 68580

0.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 62459 62703

0.2.2. Ostatní náklady 5816 5877

E. Úprava hodnot v provozní oblasti 132262 136787

E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 133803 134174

E.1.1 Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - 133803 134174
trvalé

E.2. Úpravy hodnot zásob -1539 -2355

E.3. Úpravy hodnot pohledávek -2 4968

III. Ostatní provozní výnosy 126119 505905

111.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 9773 3727

111.2. Tržby z prodaného materiálu 100475 97559

111.3. Jiné provozní výnosy 15871 404619

F. Ostatní provozní náklady 95363 470696

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 8047 3503

F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu 79296 65605

F.3. Daně a poplatky v provozní oblasti 2745 1993

F.4. Rezervyv provozní oblasti a komplexní náklady příštích období -7312 -29669

F.5. Jiné provozní náklady 12587 429264

* * Provozní výsledek hospodaření (+/-) 67435 116895

G. Náklady vynaložené na prodané podíly O 56575

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku O 81328
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Účetn í závěrka společnosti TEDOM a.s.

V.l. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná O 81328
nebo ovládající osoba

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 25161 27309

VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 11608 1843

VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 13 553 25466

J. Nákladové úroky a podobné náklady 67719 68164

J.1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 51 567

J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 67668 67597

VII. Ostatní finanční výnosy 3557 23921

K. Ostatní finanční náklady 6062 49048

* Finančnívýsledek hospodaření (+/-) -45063 -41229

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 22372 75666

L. Daň z příjmů 4265 12250

L.1. Daň z příjmů splatná 20651 21000

L.2. Daň z příjmů odložená (+/-) -16386 -8750

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 18107 63416

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 18107 63416

* obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 1567682 2185017

1'),"-



Účetní závěrka společnosti TEDOM a.s.

VÝKAZ o PENĚŽNíCH rodea (v tis. Kč)

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období 357 158 118005

Z. Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním 22 372 75666

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 169569 134353

A.1.l. Odpisy stálých aktiv (+)s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv 133803 134174
Umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)

A.1.2. Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv -8 854 -27 031

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) -1726 -24977

A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění 42 559 40855
dlouhodobého majetku) (+) Vyúčtované výnosové úroky (-)

A.1.6. Případné úpravy a ostatní nepeněžní operace 3 787 11 332

A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního 191941 210019
kapitálu (Z + A.Ll

A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -445305 -60668

A.2.l. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového -425386 -42395
rozlišení a dohadných účtů aktivních

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazkůz provozní činnosti (+/-), pasivních účtů -20372 -50689
časového rozlišení a dlouhodobých účtů pasivních

A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) 453 32416

A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním (A*+A.2.) -253364 149351

A.3. Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění
dlouhodobého majetku(-)
Přijaté úroky (s výjimkou investičních spol. a fondů) (+)

-68271 -67612

A.4. 24563 45855

A.5. Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (-) -27339 -36129

A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A**+A.3.+AA.+ A.5.+A.7.) -324411 91465

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -21353 -35566

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 9773 86069

B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (8.1.+ 8.2.+ 8.3) -11580 50503

C.1. Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých 359310 97185
závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní

C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1.+C.2.) 359310 97 185

F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A***+8***+ C***) 23319 239153

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P+F) 380 477 357 158

13



VÝROČNí ZPRÁVA 2016

TEDOM a.s. I Příloha k účetní závěrce
k 31.12.2016 v plném rozsahu

"Ji,..,.



Příloha k účetní závěrce k 31.12.2016

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2016

v plném rozsahu

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.

I. Obchodní název účetní jednotky (firma)

lEDOM a.s.
Údaje se uvádějí v tis. Kč.

II. Obecné údaje

1. POPIS ÚČETNí JEDNOTKY

1.1 Společnost

NÁlEV: TEDOM a.s.
SíDLO: Výčapy 195, 67401 Třebíč
IČ: 28466021
PRÁVNíFORMA:
DATUM VZNIKU:

akciová společnost
29. září 2008

ROZHODUJící PŘEDMĚT ČiNNOSTI:
vývoj, výroba a prodej kogeneračních jednotek malých a středních výkonů na bázi plynových motorů.
Výroba elektrické energie a tepla.
Projekce a výroba elektrických rozvaděčů.
Výroba spalovacích motorů stabilních i mobilních.

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

Osoba Výše vkladu (v %)-'---, __---
Ing. Josef Jeleček 45
MOUFLECO HOLDINGS LlMITED 45

-~-----------

A) POPISZMĚN A DODATKŮ PROVEDENÝCHV UPLYNULÉMÚČETNíMOBDOBí V OBCHODNíM REJSTŘíKU

V průběhu roku 2016 žádné významné změny nenastaly.

B) POPIS ORGANIZAČNí STRUKTURY ÚČETNí JEDNOTKY A JEJí ZÁSADNí ZMĚNY BĚHEM UPLYNULÉHO
ÚČETNíHOOBDOBí

15



Příloha k účetní závěrce k 31.12.2016

V průběhu roku 2016 nedošlo k žádným významným organizačním změnám.

R- Správní ředitelství

J - DIvize Motory - Jablonec

- Divize Kogenerace

ubdivtze CA - snravnr - Vyčapy Horovlc€!-

ubdIYlzeCC::[lektroVyčapy ~~-

ubdlVll€eG - vyvolGHP Treblč

ubdivize CK - úsek nzem jakosti HorovlC€

ubdlVlze CO - provoz Kl - rřebrč

ubcívtze CP'- Product - Hořovice

ubdívize es - EU & wcrtd - obchod - Vycapv

utreivtzeCT - technickýOsek IlorovlC€

ubdívize CW - EU & World - servis vvčepv

T - DIViZeEnergetika - Výčapy

x - Divize Zahraniční energetika - Třebíč

C) JMÉNA A PŘíJMENíČLENŮORGÁNŮ:(k rozvahovému dni)

I) STATUTÁRNíCH:Ing. Josef Jeleček, Ing. Monika Marečková, Ing. Ivo Poukar, Marek Rosenbaum

II) DOZORČíCH:Ing. Miroslav Sláma, Alena Jelečková, Barbora Brúhlová

2. Ú~ASTI V PODNiCíCH

2.1 PODNIK,v němž má účetní jednotka podstatný vliv nebo rozhodující vliv (rovný a větší 20% ZKl

Název Sídlo podniku Výše podílu (%)

Bojnická 18, Bratislava, Slovensko
(Čína)
(Polsko)
Karolinská 661/4, 18600 Praha 8 - Karlín
(Rusko)
45 First Avenue, Waltham, Massachusetts
02451,USA
Felix-Wankel Strasse 1, D-88239 Wangen im
Allgau, Německo
Kurt-Schumacher-Strasse 18-20, 53113 Bonn

Přímý vliv:
TEDOM, s.r.o.
TEDOM Cogeneration Equipments (Beijing) Co., Ltd.
TEDOM Poland sp.z.o.o.
ČEZEnergo, s.r.o.
TEDOM-RU
TEDOM USAInc.

SCHNELLMotoren GmbH

Weilchensee 837. V V GmbH
Nepřímý vliv:
TTCogen LLC

100
100
100
49,9
100
100

100

100

45 First Avenue, Waltham, Massachusetts
02451,USA

50

V roce 2016 byla založena v USAspolečnost TEDOM USAInc. a zároveň ve spolupráci s americkou společností
Tecogen, která je významným hráčem v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla v USA,založen společný

podnik (joint venture) TIcogen. Díky portfoliu obou společností je nyní možné uspokojit potřeby
amerického trhu a podpořit tak prodeje kogeneračních jednotek TEDOM na území USA.
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Příloha k účetn í závěrce k 31.12.2016

Německá firma SCHNELLMotoren AG vznikla v roce 1992 a postupně se stala jedním z největších výrobců
kogeneračních jednotek určených především pro bioplynové stanice. Rok 2016 byl pro společnost SCHNELL
Motoren AG krizový a přelomový. Po řadě měsíců finančních a provozních problémů byla společnost nucena
začátkem července vyhlásit sama na sebe insolvenci. V roce 2016 došlo v Německu ke koupi aktiv této
společnosti a založení nové společnosti, která se stejným názvem SCHNELLMotoren GmbH navazuje na činnost
původní společnosti SCHNELL.Zároveň došlo k založení další dceřiné společnosti Weilchensee 837. V V., která
zatím nevykonává žádnou činnost.

2.2 SMLUVNí DOHODY MEZI AKCIONÁŘITEDOM a.s. (zakládající rozhodovací práva v těchto podnicích,
bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu u těchto podniků):

--0--

2.3 PODNIKYVE SKUPINE

Název Vlastní kapitál (v tis. Kč) Účetní hospodářský výsledek (v tis.
Kč)

TEDOM, s.r.o.
TEDOM Cogeneration Equipments (Beijing) Co., Ltd.
TEDOM Poland sp.z.o.o.
ČEl Energo, s.r.o.
TEDOM-RU
TEDOM USAInc.
SCHNELLMotoren GmbH
Weilchensee 837. V V GmbH
TTCogen LLC

2016 2015
26494 30717
-1617 -928

227 147
1138882 1142263

1737 -656
-95

-940041

676
-2888

2016 2015
-3490 473

-718 1217
94 97

-3381 20657
2559 12

-95
-946801

O
-2888

1K datu účetní závěrky TEDOM a.s. byly ze společnosti SCHNELLGmbH k dispozici neauditované údaje.

2.4 ÚČETNíJEDNOTKY,V NICHŽJEÚČETNíJEDNOTKASPOLEČNíKEMSNEOMEZENÝMRUČENíM

Obchodní firma, název Sídlo Právní forma
--0--

2.5 OVLÁDACíSMLOUVY, SMLOUVYO PŘEVODECHZISKUa jaké povinnosti z nich vyplývají

Společnost nemá zmíněné smlouvy.
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Příloha k účetní závěrce k 31.12.2016

3. ZAMĚSTNANCI

3.1 OSOBNf NÁKLADY

Zaměstnanci Z toho řídící zaměstnanci

2016 2015
Průměrný pře počtený počet zaměstnanců
Osobní náklady (v tis. Kč)

- mzdové náklady
- odměny členům orgánů společnosti

- náklady na sociální zabezpečení a zdravotní
pojištění
- sociální náklady

495
248521
179059

1187

62459

494
248400
178629

1189

62705

2016 2015
18 22

22476 25760
15474 17603
1200 1200

5564 6698

238 2595816 5877

3.2 VÝŠE ODMĚN ČLENŮM STATUTÁRNíCH A DOZORČíCH ORGÁNŮ, JAKOŽ I VÝŠE VZNIKLÝCH NEBO
SJEDNANÝCH PENZIJNíCH ZÁVAZKŮ BÝVALÝCH ČLENŮ VYJMENOVANÝCH ORGÁNŮ-ÚHRNNÁ VÝŠE (v peněžní
i naturální formě):

--0--

4. VÝŠE (peněžní a naturální plnění) PŮJČEK, ÚVĚRŮ, POSKYTNUTÝCH ZÁRUK, OSTATNíCH PLNĚNí osobám,
které jsou statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídících a dozorčích orgánů včetně bývalým
osobám a členům těchto orgánů v úhrnné výši odděleně za jednotlivé kategorie osob

4.1

AKCIONÁŘŮM SPOLE~NfKŮM

4.2
--o-

ČLENŮM ORGÁNŮ
--0--

STATUTÁRNfcH OOZOR~fcH ŘfofcfcH

--0-- --0-- --0--

III.Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

1. VÝZNAMNÉ ÚČETNí INFORMACE

1.1 ZPŮSOB OCENĚNí

A) ZÁSOB NAKUPOVANÝCH A VYTVOŘENÝCH VE VLASTNí REŽII

Materiál a zboží je účtováno v pořizovacích cenách. pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky,
skladovací poplatky při dopravě, dopravné za dodání do provozovny.

Výdej zásob ze skladu je prováděn metodou průměrných cen.

Nedokončená výroba a hotové výrobky jsou oceňovány v cenách, které zahrnují cenu materiálu,
práce a proporcionální část výrobních režijních nákladů podle stavu rozpracovanosti.

1Q
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Příloha k účetní závěrce k 31.12.2016

Polotovary vlastní výroby v divizi Motory - skladová cena je stanovena ve výši vlastních nákladů (VN). Vlastní
náklady jsou tvořeny přímými náklady (PN) - materiál, mzdy, pojištění ke mzdám a výrobní režii jednotlivých
výrobních středisek (VR).

Kalkulační vzorec: VR = osobní náklady x sazbaVR

VN = PN+ VR

Bl DLOUHODOBÉHOHMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU NAKUPOVANÉHO A VYTVOŘENÉHOVLASTNí
ČiNNOSTí

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně.

Drobný hmotný majetek je v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a je o něm účtováno jako o zásobách způsobem A,
drobný nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kčnení vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů. Oba
druhy drobných majetků jsou nadále vedeny v podrozvahové evidenci.

Ocenění dlouhodobého majetku vlastní výroby zahrnuje přímý materiál, přímé mzdy a režijní náklady přímo
spojené s jeho výrobou až do doby jeho aktivace.

Cl CENNÝCHPAPíRŮA MAJETKOVÝCHÚČASTí

Dlouhodobý finanční majetek do podniků ve skupině je účtován v pořizovací ceně. Je-Ii tržní hodnota tohoto
finančního majetku trvale nižší než jeho účetní hodnota, je tato účetní hodnota snížena na hodnotu tržní.
V případě přechodného snížení hodnoty tohoto majetku se tvoří opravná položka.

Společnost TEDOM a.s. provádí přecenění vkladů do dceřiných společností ekvivalenční metodou.

Dl ZPŮSOBSTANOVENíREÁLNÉHODNOTYPŘíSLUŠNÉHOMAJETKUA ZÁVAZKŮ

Společnost používá pro ocenění finančního majetku (podílů) ekvivalenční metodu.

Společnost Podíl na ZK, Vlastní Podíl na VK Podíl na VK Rozdíl Účtování
resp. na kapitál 20l6/vklad 2015/ vklad (v tis. Kč)

obchodním 20l6/vklad (v tis. Kč) (v tis. Kč)
podílu v% (v tis. Kč)

TEDOM, s.r.o. 100 26494 26494 30717 -4223 061/414

TEDOM Cogeneration 100 -1617 -1617 O -1617 061/414
Equipments (Beijing) Co., Ltd.
TEDOM Poland Sp.z.o.o. 100 227 227 147 80 061/414

TEDOM-RU 100 1737 1737 O 1737 061/414

ČEZEnergo, s.r.o. 49,9 1138882 568302 569989 -1687 062/414

TEDOM USAInc. 100 -95 -95 790 -790 061/414

SCHNELLMotoren GmbH 100 -94004 -94004 1098 -1098 061/414

Weilchensee 837. V V GmbH 100 676 676 743 -68 061/414

llPři použití ekvivalenční metody oceňování finančního majetku se rozdíl v ocenění nepočítá do záporných hodnot, nejnižší možný rozdíl tedy
činí 0,-- Kč
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Příloha k účetní závěrce k 31.12.2016

E)ZMENYREÁLNÉHODNOTYv ÚČTOVÉSKUPINE41 (během účetního období v tis. Kč)

Účet Počáteční stav Změna Konečný stav
411
413

20100
227 127

o
O

20100
227127

414 podíly ve 244770 -5971 238799
společnostech

Více informací ke změnám struktury vlastního kapitálu po přeměně společnosti je uvedeno v části IV. Doplňující
informace k rozvazea výkazu zisku a ztráty, bod 1.11 Údaje o přeměnách společnosti.

F) ZPŮSOBSTANOVENí REPRODUKČNíPOŘIZOVAcí CENY (majetku oceněného a v této ceně pořízeného v
průběhu běžného účetního období):

Reprodukční pořizovací cena je stanovena na základě odborného odhadu.

G) DRUHYVEDLEJšíCHPOŘIZOVACíCHNÁKLADŮ

Celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě, dopravné za dodání do provozovny.

1.2 PODSTATNÉZMENY (vč. vyčíslení peněžních částek těchto změn ovlivňující výši majetku, závazků
a hospodářského výsledku - lze-li je reálně stanovit)

A) ZPŮSOBOCEŇOVÁNí(důvod): nenastaly

B) POSTUPODPISOVÁNí(důvod): nenastaly

C) POSTUPÚČTOVÁNí (důvod): změny vyplývající ze změny účetních předpisů, např. v oblasti zásob vlastní
výroby

O) USPOŘÁDÁNíPOLOŽEKÚČETNíZÁVERKY(důvod): změny vyplývající ze změny účetních předpisů

E) OBSAHVYMEZENí POLOŽEKÚČETNíZÁVERKY(důvod): změny plynoucí z vyhlášky 500/2002 Sb. v oblasti
vymezení položek výkazu zisku a ztráty a rozvahy

1.3 ZPŮSOBSTANOVENíOPRAVNÝCHPOLOŽEKK MAJETKU:

A) POHLEDÁVKY

Společnost stanoví opravné položky pro pochybné pohledávky podle vlastní analýzy platební schopnosti svých
zákazníků.

Daňové opravné položky jsou tvořeny dle platných právních norem.

K pohledávkám po lhůtě splatnosti nad 180 dnů je tvořena účetní opravná položka nad rámec daňové opravné
položky do výše 50 % rozvahové hodnoty pohledávky.
K pohledávkám po lhůtě splatnosti nad 360 dnů je tvořena účetní opravná položka nad rámec daňové opravné
položky do výše 100%rozvahové hodnoty pohledávky.

Druh opravné položky Počáteční stav Změna Konečný stav

Opravná položka k pohledávkám z obchodní činnosti (v tis. Kč)
Opravná položka k jiným pohledávkám (v tis. Kč)

18892 -2 18890
O O O

B) ZÁSOBY
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Příloha k účetní závěrce k 31.12.2016

Opravné položky jsou vytvářeny v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je vyššínež současnátržní hodnota
příslušných zásob a dále na základě vlastní analýzy obrátkovosti zásob.

Druh opravné položky Způsobstanovení~~~~~~~~~~~
Nepohyblivé zásoby, předpokládaný prodej materiálu;

Opravná položka k materiálu odborné posouzení ředitely divizí, analýza obrátkovosti
zásob.

Zdroj informací----~----------

ISESO9 PROFI

Opravná položka k výrobkům a zboží Předpokládaná ztráta z prodeje.
Opravná položka k nedokončené
výrobě a polotovarům

Nepohyblivé zásoby.

K31.12 2016 BYLAVYTVOŘENAOPRAVNÁPOLOŽKAK ZÁSOBÁM CELKEM13090 TIS. KČ,Z TOHO:
• Kmateriálu - bezpohybové zásoby a nepotřebný materiál určený k prodeji ve výši 8 329 tis. Kč.

Knedokončené výrobě a polotovarům - bezpohybové zásoby ve výši 4 731 tis. Kč.
Kvýrobkům - bezpohybové zásoby ve výši 30 tis. Kč

C) MAJETEK

Druh opravné položky Způsob stanovení

Vedení společnosti TEDOM a.s. I
Zdroj informací

I Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku Předpokládaná prodejní cena

V roce 2016 nebyla k majetku tvořena žádná opravná položka.

1.4 ZPŮSOBODPISOVÁNí DLOUHODOBÉHOMAJETKU

Účetní odpisy jsou uplatňovány v souladu s odpisovým plánem. Daňové odpisy se nerovnají účetním. Dlouhodobý
nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek je pro účely odpisování zatříděn do tříd podle jednotlivých
odpisových skupin dle zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu v platném znění. Stanovení daňových odpisů se
provádí podle §26 až §32a zákona č, 586/1992 Sb. v platném znění. Používá se zrychleného a rovnoměrného
odpisování.

1.5 ZPŮSOBUPLATNĚNÝPŘI PŘEPOČTUÚDAJŮV CizíCH MĚNÁCH NA ČESKOUMĚNU (směnný kurz ČNB
běžný, stálý s uvedením termínu jejich změn, v průběhu roku i na konci roku)

Společnost používá pro přepočet cizích měn kurz, který se stanovuje na základě kurzovního lístku ČNB ke dni
uskutečnění účetního případu. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných kurzových ziscícha ztrátách.

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle oficiálního kurzu ČNB.
Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny v hospodářském výsledku.

Měna Způsob přepočtu
HUF, PLN, EUR, CNY, RUB, USD, CHF, RON,AUD, VND, BGN, UAH,
GBP,MOL, MXN, INR

Směnný kurz ČNB běžný
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IV. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

1.VÝZNAMNÉ ÚČETNí INFORMACE

1.1 HMOTNÝ A NEHMOTNÝMAJETEK(kromě pohledávek):

A) PŘIJATÉLEASINGY

Poskytovatel Cena Součet Současná zůstatková Konečná
leasingu pořízení leasingových hodnota splátek splatnost

(v tis. Kč) splátek (v tis. Kč)
(v tis. Kč)

ALD Automotive 2624 3915 17 02/2017
CANON CZ 96 116 10 03/2017
Celkem 2720 4031 27

Do ceny pořízení osobního automobilu je zahrnuta i DPH,u ostatního majetku se DPHnezahrnuje.

Celkové leasingové splátky v roce: 2016 2017

I Celkem za majetek (v tis. Kč) 265

Rozpis částky současná zůstatková hodnota splátek podle faktické doby splatnosti

Splatné do jednoho roku 27 tis. Kč

I Splatné po jednom roce o tis. Kč

B) POSKYTNUTÉLEASINGY

Příjemce
leasingu

Cena
pořízení

Součet leasingových
splátek

Současná zůstatková hodnota
splátek

Konečná
splatnost

Předmět
leasingu

--0--

Celkové leasingové splátky v roce: 2016 2017 2018

--0--

Rozpis částky současná zůstatková hodnota splátek podle faktické doby splatnosti

Splatné do jednoho roku o Kč

I Splatné po jednom roce o Kč

C) POHYBDLOUHODOBÉHOHMOTNÉHO MAJETKU(přírůstky - zejména nákupem a vlast. činností, úbytky -
zejména odpisy dle odpis. plánu, vyřazení z důvodu likvidace a prodeje dle hlavních skupin k počátku a konci
účetního období) (v tis. Kč):
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Skupina 2016 2015
ZCk 1.1. Přírůstky Úbytky ZC ZCklol. Přírůstky Úbytky ZC

k 31.12. k 31.12.
Pozemky 12271 92 185 12178 12271 O O 12271
Stavby 192289 2891 11846 183334 198914 4348 10973 192289
Movité věci 108569 13134 29104 92599 103499 31243 26173 108569
Oceňovací rozdíl 888433 3161 99564 792030 984835 3162 99564 888433
k majetku
Nedokončený 1278 15482 13392 3368 2263 34621 35606 1278
majetek
Celkem 1202840 34760 154091 1083509 1301782 73374 172 316 1202840

Významné dokončené investiční akce:

• FVEVýčapy 5 373 470,91
• Motor liebherr G9512 1478 772,95,--
• Diskové pole PowerVault MD3820f, 16G Fibre Channel, 2U-24 drive 1 250000,--

Významné nedokončené investiční akce:

• Hořovice - rekonstrukce administrativní budovy 2 073 929,00,--

Oceňovací rozdíl je tvořen:
• -4479 tis. Kč- zůstatková cena oceňovacího rozdílu, jenž souvisí s nákupem majetku v dražbě v roce 2003
• 796509 tis. Kč- zůstatková cena oceňovacího rozdílu, který vznikl v důsledku fúze v roce 2010
• oceňovací rozdíly jsou odepisovány účetně 15 let

POHYB DLOUHODOBÉHONEHMOTNÉHO MAJETKU - (přírůstky - nákupem, úbytky - zejména odpisy dle
odpisového plánu, vyřazení z důvodu likvidace a prodeje dle hlavních skupin k počátku a konci účetního
období) (v tis. Kč):

Skupina 2016 2015
ZCk 1.1. Přírůstky Úbytky ZCk 31.12. ZCk 1.1. Přírůstky Úbytky ZCk 31.12.

Software 33 1745 515 1263 296 O 263 33
Ocenitelná 54898 O 3891 51007 58442 322 3866 54898
práva
Nedokončený 1060 O 1060 O O 1382 322 1060
majetek
Celkem 55991 1745 5465 52270 58738 1704 4451 55991

O)SOUHRNNÁVÝŠEMAJETKUNEUVEDENÁV ROZVAZEV POŘIZOVACíCH,RESP.ODHADNíCHCENÁCH(drobný
nehmotný a hmotný majetek neuvedený v rozvaze)

DDHIM: 22777 tis. Kč

DDNIM: 1562 tis. Kč
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E) ROZPIS HMOTNÉHO MAJETKU ZATížENÉHO ZÁSTAVNíM PRÁVEM (věcným břemenem u nemovitostí) a
informace o podmíněnosti nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí (§S6 odst. 7 vyhlášky č.
SOO/200l-Sb.):

Druh majetku
Pozemky:
zastavěná plocha a nádvoří St.104/1
zastavěná plocha a nádvoří St.104/3
zastavěná plocha a nádvoří St.233/1
zastavěná plocha a nádvoří St. 234
trvalý travní porost 761/2

Forma zajištění---- ----- ---------------~~~~~~----------------------------

Zástavní smlouva k nemovitostem Č. 10000393218
zapsaným na LV Č. 634, obec Výčapy, katastrální území
Výčapy u KÚv Třebíči

Pozemky:
Zastavěná plocha nádvoří St. 248
Zastavěná plocha a nádvoří St. 249
Ostatní plocha 1086/77
Budovy:
Střítež, č.p. 160 na St. 248
bez čp/če na St. 249

Zástavní smlouva k nemovitostem Č. 10000392995
zapsaným na LV Č. 544, obec Střítež, katastrální území
Střítež u Třebíče

Pozemky:
parcela 162/1, zastavěná plocha a nádvoří
parcela 162/2, zastavěná plocha a nádvoří
parcela 174, zastavěná plocha a nádvoří
parcela 270, zastavěná plocha a nádvoří
parcela 271, zastavěná plocha a nádvoří
parcela 765/13, ostatní plocha
parcela 766/1, ostatní plocha
parcela 767/1, ostatní plocha
parcela 770/3, ostatní plocha
parcela 774/3, ostatní plocha
parcela 1125/1, ostatní plocha
Budovy:
bez čp/če na parc. 162/1 a 162/2
bez čp/če na parc. 174
bez čp/če na parc. 270
bez čp/če na parc. 271 _

Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem Č.
4515/12T-308/12T-120 VL zapsaným na LVČ. 634, obec
Výčapy, katastrální území Výčapy u KÚv Třebíči

F) MAJETEK S VÝRAZNĚ VYŠŠíM TRŽNíM OCENĚNíM NEŽ OCENĚNíM V ÚČETNICTVí:

Společnost eviduje v účetnictví:

Dopravní prostředky v účetní hodnotě 1 853 tis. Kč,jejich tržní hodnota je 5 560 tis. Kč

Kogeneračníjednotky a stroje v účetní hodnotě Otis. Kč,jejich tržní hodnota je 5 534 tis. Kč.

G) OBCHODOVATELNÉ CENNÉ PAPíRY (dle posledního kurzu CP obchodovaného na burze, nebo v RMS):

--0--

H) DLOUHODOBÉ MAJETKOVÉ CENNÉ PAPíRY A MAJETKOVÉ ÚČASTI:

TUZEMSKO

Emitent Druh CP Počet CP Nominální hodnota Finanční výnos Tržní ocenění

--0--
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ZAHRANiČí

Emitent Druh CP Počet CP Nominální hodnota Finanční výnos Tržní ocenění

--0--

I) VYSVĚTLENí ČÁSTKY POLOŽKY B. I. 1 ZŘIZOVAcí VÝDAJE

--0--

J) Cizí MAJETEK UVEDENÝ V ROZVAZE

Společnost nemá cizí majetek uvedený v rozvaze.

K) OSTATN í AKTIVA

Náklady příštích období (účet 381) byly v roce 2016 vytvořeny v celkové hodnotě 5 566 tis. Kč.Předevšímsejedná
o časové rozlišení certifikací.

Dlouhodobé pohledávky jsou tvořeny zejména půjčkami poskytnutými společnostem v rámci holdingu TEDOM.
Více informací k těmto pohledávkám v části IV. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty, bod 1.2 B)
Pohledávky k podnikům ve skupině.

1.2 POHLEDÁVKY

A) SOUHRNNÁ VÝŠE POHLEDÁVEK PO LHŮTE SPLATNOSTI:

do 30 dnů
do 60 dnů
do 180 dnů
do 360 dnů
360 a více dnů

Výše v tis. Kč

2016 2015
10419 19867
4499 9130

794 633
5318 41

20179 19887

41209 49558

Doba

Celkem

B) POHLEDÁVKY K PODNIKŮM VE SKUPINE (POHLEDÁVKY Z OBCHODNíCH VZTAHŮ BEZ PŮJČEK):

Podnik ve skupině Výše v tis. Kč

2016
10904
38247

3522
1558
5821

12947
1130

26

2015
23721
28653

5421
1236
4015

TEDOM, s.r.o.
ČEZEnergo, s.r.o.
TEDOM Poland Sp.z.o.o.
TEDOM Cogeneration Equipments (Beijing) Co., Ltd.
TEDOM - RU
SCHNELLMotoren GmbH
TEDOM USAInc.
nCogen LLC

Celkem 74155 63046
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POSKYTNUTÉ PŮJČKYK PODNIKŮM VE SKUPINĚ:

TEDOM, s.r.o.
TEDOlllrPoland Sp.z.o.o.

splatnost 31.12.2017 EUR394 tis.
splatnost 31.1.2026 PLN533 tis.
splatnost 30.4.2025 PLN1 555 tis.
splatnost 31.1.2025 PLN367 tis.
splatnost 31.1.2026 PLN125 tis.
splatnost 31.12.2017 EUR160 tis.
splatnost 31.12.2017 EUR40 tis.
splatnost 31.12.2017 EUR22 462 tis.
splatnost 31.12.2019 USD251 tis.

TEDOM-RU
TEDOM Cogeneration Equipments (Beijing) Co., Ltd.
SCHNELLMotoren GmbH
TEDOM USAInc.

C) POHLEDÁVKY KRYTÉDLEZÁSTAVNíHO PRÁVA NEBO VĚCNÉHO BŘEMENE (jištěné jiným způsobem):

pohledávka k Forma zajištění
Zástavní právo k pohledávkám z obchodního styku
v minimální výši CZK1.000.000,-- Kč
Zástavní právo k pohledávkám z obchodního styku

Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám
č. 2298/11/06354
Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám
č. 876/13T-866/13T-120 VL
Zástavní smlouva k nemovitostiZástavní právo k úvěru

O) INFORMACE O POHLEDÁVKÁCH, které mají k rozvahovému dni dobu splatnosti delší než 5 let

Pohledávka k Hodnota Poznámka
TEDOM Poland 2 293 tis. PLN Půjčka podniku ve skupině.

E) VÝŠE POHLEDÁVEK URČENÝCHK OBCHODOVÁNí OCENĚNÝCH REÁLNOU HODNOTOU

--0-

F) OSTATNí POHLEDÁVKY

V položce Jiné pohledávky jsou vykázány krátkodobé půjčky třetím osobám.

1.3 ZÁVAZKY

A) SOUHRNNÁ VÝŠEZÁVAZKŮ PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

Doba Výše v tis. Kč
2016 2015

350 1558
119 27

37 54
20 17

526 1656

do 30 dnů
do 60 dnů
do 180 dnů
do 360 dnů
360 a více dnů
Celkem

B) ZÁVAZKY K PODNIKŮM VE SKUPINĚ (ZÁVAZKY Z OBCHODNíCH VZTAHŮ BEZ PŮJČEK):

Podnik ve skupině Výše v tis. Kč
2016 2015

1049
786 + 49 135 (zálohy)

155

TEDOM, s.r.o.
ČEZEnergo, s.r.o.
TEDOM Poland Sp.z.o.o.

154 + 17 514 (zálohy)

Celkem 51125

PŘIJATÉPŮJČKYOD PODNIKŮ VE SKUPINE:

--0--
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C) ZÁVAZKY KRYTÉ DLE ZÁSTAVNíHO PRÁVA

Závazek k Forma zajištění-----------------------------------------------~-------------------------
--0--

D) ZÁVAZKY (nepeněžní, peněžní) NEÚČTOVANÉ V ÚČETNICTVí A NEUVEDENÉ V ROZVAZE

--0--

E) INFORMACE O ZÁVAzcíCH, které mají k rozvahovému dni dobu splatnosti delší než 5 let

Závazek k
DURlON TRADING
LlMITED

Hodnota
1 028 499 tis. Kč

Poznámka
Akviziční financování, splatnost 31.12.2020

F) ZÁVAZKY Z ÚVĚRŮ V TIS. KČ

Úvěrující banka Účel úvěru

Komerční banka, a.s. kontokorent
ČSOB, a.s. revolving

Výše limitu ~erpáno Splatnost
k 31.12.2016

300000 120799 30.11.2017
60000 59849 smlouva uzavřena na

dobu neurčitou
80000 65852 31. 7. 2017

440000 246500
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. kontokorent

Celkem

Úvěr od Komerční banky, a.s. - úhrada zbývajícího závazku vyplývajícího z dokumentárního akreditivu na nákup
haly a pozemků ve výši 719 tis. Kč byla splacena ke dni 31.3.2016.

Úrokové sazby jsou stanoveny v návaznosti na sazby PRIBOR, LIBOR, EURIBOR nebo referenční sazby navýšené
o marži.

Zajištění úvěrů

• Zástavní smlouva k nemovitostem Č. 10000392995 - katastrální území Střítež u Třebíče
• Zástavní smlouva k nemovitostem Č. 10000393218 - katastrální území Výčapy
• Blankosměnka vlastní
• Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám Č. 2298/11/06354 - pohledávky z obchodního styku

v minimální výši 1.000.000,- Kč
• Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem Č. 4515/12T-308/12T-120 Vl- katastrální území Výčapy
• Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám Č. 876/13T-866/13T-120 Vl

G) VÝŠE SPLATNÝCH ZÁVAZKŮ POJISTNÉHO NA SOCIÁLNí ZABEZPEČENí A PŘíSPĚVKU NA STÁTNí POLITIKU
ZAMĚSTNANOSTI

4 677 tis. Kč (ve lhůtě splatnosti)

H) VÝŠE SPLATNÝCH ZÁVAZKŮ VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNíHO POJiŠTĚNí

2074 tis. Kč (ve lhůtě splatnosti)
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II VÝŠEEVIDOVANÝCHDAŇOVÝCHNEDOPLATKŮ

8 027 tis. Kč (ve lhůtě splatnosti)

Jl PENZIJNíZÁVAZKY

57 tis. Kč(ve lhůtě splatnosti)

Kl CELNíORGÁNY

O tis. Kč

II OSTATNíZÁVAZKY

Společnost lEDOM a.s. přijala v důsledku fúze v roce 2010 finanční výpomoci od společnosti:
• DURLON lRADING LlMllED - k 31. 12. 2016 eviduje společnost lEDOM a.s. dlouhodobý závazek

1 028 499 tis. Kč.

1.4 VLASTNíKAPITÁL

A) ZMĚNA STAVU VLASTNíHO KAPITÁLU - detailní popis změn je řešen v samostatném výkazu Přehled o
změnách vlastního kapitálu

Titul Vlastní kapitál (v tis. Kč)
zvyšující snižující

Zisk běžného období 18 107
Nerozdělený zisk minulých let
Kapitálové fondy
Zákonný rezervní fond
Výsledek hospodaření ve schvalovacím
řízení

63416

63416

Celkem 81523 63416

Bl VÝZNAMNÉ POLOŽKYZVÝŠENíNEBOSNížENíJEDNOTLIVÝCHSLOŽEKVK

--0--

Cl DRUHYROZDĚLENíZISKU,RESP.ZPŮSOBÚHRADYZTRÁTYPŘEDCHOzíHOÚČETNíHOOBDOBí (eventuelní
návrh na rozdělení zisku běžného účetního období):

Dle zápisu z Valné hromady společnosti lEDOM a.s. konané dne 29.6.2016 se akcionáři jednomyslně shodli na
převedení hospodářského výsledku účetního období r. 2015 ve výši 63416064,27 Kč na účet nerozděleného
zisku.

Dl ZÁKLADNíKAPITÁL

DA)AKCIE(u a.s.)

Druh Počet Nominální
hodnota

Nesplacený vklad Lhůta splatnosti

Akcie na jméno, zaknihovaná 80400020 ks
podoba

0,25 Kčza ks

DLUHOPISYSPRÁVEMVÝMĚNYZAAKCIE

Počet Hodnota

--0--
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DB) PODílY (u s.r.o.)

Společník Výše podílu Vklad Nesplacená část Lhůta splatnosti

--0--

E) VYDANÉ AKCIE, VYMĚNITElNÉ DLUHOPISYNEBO PODOBNÉCENNÉPAPíRYA PRÁVA BĚHEM ÚČETNíHO
OBDOBí, ZMĚNY PODíLŮ

Akcie Počet Jmenovitá hodnota

--0--

Dluhopisy Počet Rozsah práv

--0--

Podíl ve firmě Původní výše (%) Nová výše (%)
--0--

1.5 ZÁKONNÉA OSTATNí(ÚČETNí)REZERVY(v tis. Kč):

Druh rezervy

Rezerva na garanční opravy
Rezerva na daň
Ostatní rezervy

Stav na začátku Tvorba rezervy ~erpání rezervy
účetního období

Stav na konci účetního
období

30429 19389 23175
21000 21400 21000
7 642 2 736 6262

26643
21400
4116

REZERVANA GARANČNíOPRAVY

Na základě rozhodnutí vedení společnosti lEDOM a.s. jsou tvořeny rezervy na garanční opravy kogeneračních
jednotek a motorů.

REZERVANA DAŇZ PŘíJMŮ

V roce 2016 byla vytvořena rezerva na daň z příjmů právnických osob ve výši 21400 tis. Kč,v rozvazeje vykázána
včetně záloh na daň z příjmů ve výši 27 339 tis. Kč.

OSTATNíREZERVY

Z důvodu nákladů očekávaných v roce 2017 týkajících se zakázek, které byly vyfakturovány v letech minulých,
byly vytvořeny rezervy ve výši 3 310 tis. Kč a dále byla upravena rezerva na možnou ztrátu z budoucího prodeje
emisních kreditů AAU a ERU,a to ve výši 806 tis. Kč.

1.6 DOMĚRKYSPLATNÉDANĚZ PŘíJMŮZA MINULÁ ÚČETNíOBDOBí

--0-
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1.7 ROZPISODLOŽENÉHODAŇOVÉHOZÁVAZKUNEBOPOHLEDÁVKY

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiva pasiv s použitím
očekávanédaňové sazby platné pro následující období. -- ----

O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících účetních
obdobích uplatněna.

Vykázané odložené daňové pohledávky a závazky (v tis. Kč)

V souladu s účetními postupy byla pro výpočet odložené daně použita daňová sazba pro rok 2017 - tj. 19 %.

1.8 VÝNOSYZ BĚŽNÉČiNNOSTIDLEHLAVNfCHČINNOSTf(v tis. Kč):

Hlavní činnost Tuzemsko Zahraničí Celkem

2016 2015 2016 2015 2016 2015
Prodej KJ, GTS, GHP 299353 340635 338607 409302 637960 749936

Servisní práce na KJ 311946 276732 24258 15633 336205 292365

Tržby za elektrickou energii 201999 184900 O O 201999 184900

Tržby za teplo 6566 6986 O O 6566 6986

Tržby za motory 39804 44472 32536 75532 72340 120004

Tepelné zpracování 529 950 O O 529 950

Tržby za zboží 19300 19616 16504 4957 35804 24573

Tržby z prodeje majetku a materiálu 21665 13918 88483 87369 110147 101287

Tržby za autobusy 1144 1261 O 103 1144 1365

Tržby ze zakázek 45684 104526 O O 45684 104526
Emise O O O 512 O 512

Ostatní služby 63539 47345 11176 13605 74715 60951

Postoupení pohledávky 4840 4621 O 380382 4840 385002

Ostatní provozní výnosy 11031 19105 O O 11031 19105

Ostatní finanční výnosy 17016 49387 11701 83170 28718 132558

Celkem 1044417 1114454 523265 1070 1567682 2185
564 018

Pozn.:Z důvodu srovnatelnosti údajů nejsou již za rok 2015 uváděny hodnoty za položky Změnu stavu zásobvlastní výroby a Aktivace.



Příloha k účetní závěrce k 31.12.2016

1.9 PŘIJATÉDOTACENA INVESTiČNíA PROVOZNíÚČELY

Dotace z Technologické agentury České republiky, Program ALFA - Podpora aplikovaného výzkumu a
experimentálního vývoje:

realizováno v letech 2014 - 2016
předmětem řešení byl vývoj nového chladícího zařízení na přímý odpar s plynovým spalovacím
motorem

1.10 CELKOVÉVÝDAJEVYNALOŽENÉZA ÚČETNíOBDOBí NA VÝZKUM A VÝVOJ

vývoj motorů v Jablonci nad Nisou - výdaje za rok 2016 činí 22315 tis. Kč.

Výzkum a vývoj kogenerace v Hořovicích - výdaje za rok 2016 činí 9 214 tis. Kč.

Výzkum a vývoj GHP(Gas-engine Heat Pump) - výdaje za rok 2016 činí 595 tis. Kč.

Společnost TEDOM a.s. vynaložila v roce 2016 na výzkum a vývoj celkem 32 124 tis. Kč.

1.11 ÚDAJEO PŘEMĚNÁCHSPOLEČNOSTí:

A) STRUKTURAVLASTNíHOKAPITÁLUPO PŘEMĚNĚSPOLEČNOSTíA JEJíVZNIK

--0--

B) FONDYZ PŘECENĚNí(ÚČET418), KTERÉVZNIKLYV DŮSLEDKUPŘEMĚNY

--0--

C) DALŠíVÝZNAMNÉ ÚDAJEVEVZTAHU K PŘEMĚNÁM SPOLEČNOSTí

--0--

1.12 CHARAKTERA OBCHODNí ÚČELOPERACíúčetní jednotky, [sou-ll rizika nebo užitky z těchto operací
významné, a pokud je zveřejnění těchto rizik nebo užitků nezbytné k posouzení finanční situace účetní
jednotky; informace o finančním dopadu těchto operací na účetní jednotku.

--0--

1.13 INFORMACEO TRANSAKCíCH,které účetní jednotka uzavřela se spřízněnou stranou, včetně objemu
takových transakcí, povahy vztahu se spřízněnou stranou a ostatních informací o těchto transakcích, které jsou
nezbytné k pochopení finanční situace účetní jednotky, pokud jsou tyto transakce významné a nebyly uzavřeny
za běžných tržních podmínek.

--0--

1.14 DALŠíVÝZNAMNÉ UDÁLOSTIPO ROZVAHOVÉMDNI

Žádné významné události po účetní závěrce nenastaly .

.......................... ~- .
Ing. Jas d~~k

předseda př stavehstva
, TEDOMa.s.Ve Výčapech dne 22.5.2017
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Zpráva statutárního orgánu společnosti za rok 2016

ZPRÁVA STATUTÁRNíHO ORGÁNU SPOLEČNOSTITEDOM A.S. O VZTAZíCH
MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2016

I. Osoby tvořící holding

1.Ovládající osoby

___ In-",g.Josef Jeleček
45 % obchodního podílu

MOUFLECO HOLDINGS L1MITED---
45 % obchodního podílu

Ing. Ivo Poukar
10 % obchodního podílu

2. Ovládaná osoba

Společnost TEDOM a.s, se sídlem Výčapy 195, 674 01 Třebíč, IČ: 28466021, zapsaná vobchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,vložka 6260.

Ovládaná osoba je obchodní společností, která se zabývá především prodejem a servisem kogeneračních
jednotek, výrobou a prodejem tepla a elektrické energie výrobou elektrorozvaděčů pro kogenerační jednotky,
výrobou spalovacích motorů a strojů s motorovým pohonem, prodejem náhradních dílů adodávkami investičních
celků. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti, resp. ve výpisu z obchodního
rejstříku. Akcionáři společnosti jsou:

Ing. Josef Jeleček MOUFLECO HOLDINGS L1MITED Ing. Ivo Poukar
45 % obchodního podílu 45 % obchodního podílu 10 % obchodního podílu

3. Dalšíosoby tvořící holding

3.1 Přímý vliv

ČEZEnergo, s.r.o. se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, IČ: 29060109, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze,oddíl C,vložka 163691, je obchodní společností, která se zabývá především
výrobou a prodejem tepla a elektrické energie.

TEDOM, s.r.o, se sídlem Bojnická 18, 831 04 Bratislava, IČ: 43791131, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sro, vložka 48484/B, je obchodní společností, která se zabývá zejména
servisem autobusů a servisem a prodejem kogeneračních jednotek na Slovensku.

TEDOM Cogeneration Equipments (Beijing) Co., Ltd. je společnost zabývající se zejména zprostředkováním
prodeje kogeneračních jednotek v oblasti Asie, reklamní a propagační činností, marketingovou činností.

TEDOM Poland Sp.l.O.O. Jedná se o obchodní společnost založenou v Polsku pro prodej a servis KJ a provoz
energetických projektů.

000 TEDOM-RUje obchodní společností se sídlem v Rusku.

TEDOM USA Inc. je obchodní společností se sídlem v USA.

SCHNELLMotoren GmbH - jedná se o obchodní společnost založenou v Německu pro výrobu, prodej a servis KJ.

Weilchensee 837. V V GmbH - jedná se o obchodní společnost se sídlem v Německu.
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Zpráva statutárního orgánu společnosti za rok 2016

3.2 Nepřímý vliv

TTCogenLLCje obchodní společností se sídlem v USA.

II. Vztahy mezi osobami holdingu

1.Způsob ovládání

Mateřská společnost (MS) rEDOM a.s. uplatňuje svůj vliv prostřednictvím hlasovacích práv v dceřiných, resp.
přidružených společnostech následovně:

přímý vliv
Dceřiné společnosti k 31. 12. 2016:
TEDOM, s. r. o.
TEDOM Cogeneration Equipments (Beijing) Co., Ltd.
TEDOM Poland sp.z.o.o,
000 TEDOM-RU
TEDOM USAInc.
SCHNELLMotoren GmbH
Weilchensee 837. V V GmbH

Podíl MS na obchodním jmění resp. podíl hlas. práv
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Přidružené společnosti k 31. 12. 2016:
ČEZEnergo, s.r.o.

Podíl MS na obchodním jmění resp. podíl hlas. práv
49,9%

nepřímý vliv Podíl MS na obchodním jmění resp. podíl hlas. práv
Společné společnosti k 31.12.2016
nCogen LLC 50%

2. Personální propojení

Personální obsazení v ovládaných osobách:

Společnost
TEDOM a.s, předseda představenstva

místopředseda
představenstva
členové představenstva

TEDOM,s.r.o.

předseda dozorčí rady
členové dozorčí rady
jednatelé

TEDOM Cogeneration
(Beijing) Co., Ltd.
eEZ Energo, s.r.o.

Equipments jednatelé

jednatelé

předseda dozorčí rady
místopředseda dozorčí rady
členové dozorčí rady

TEDOM Paland sp.Z.O.O. jednatelé

Ing. JosefJeleček
Ing. Monika Marečková
Ing. Ivo Poukar
Marek Rosenbaum
Ing. Miroslav Sláma
Alena Jelečková
Barbora Brůhlová
Ing. Josef Jeleček
Ing. Miroslav Sláma
Ing. Peter Forgáč
Petr Doležal

Ing. Ivo Poukar
Ing. Michal Rzyman
Ing. Lumír Žák
Ing. Pavel Cyraní, MBA
Ing. JosefJeleček
Mgr. ing. VOjtěch Kopp
Marek Rosenbaum
Ing. Petr Kundela
Ing. Petr Němec
Ing. Richard Choleva
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Radek Šabacký

000 TEDOM-RU
TEDOM USA Inc.
TTCogen LLC

generální ředitel
generální ředitel
generální ředitel

Ing. Petr Kundela
Josef Jeleček
Jiří Janša
Miloslav Kužela
Benjamin Locke
David Garrison
Marek Rosenbaum
Marek Rosenbaum

SCHNELLMotoren GmbH
Weilchensee 837. V V GmbH

III. Rozhodné období

generální ředitel
generální ředitel

Tato zpráva je zpracována za účetní období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016.

IV. Smlouvy a dohody uzavřené mezi osobami holdingu

1.Výnosy TEDOM a.s. za ostatními ovládanými a řízenými osobami za rok 2016 v tis. Kč

VÝNOSY Tržby Tržby Tržby za vl. Tržby za el. Tržby z prodeje Úroky
z prodeje za zboží výrobky energii majetku a fin.

služeb materiálu výnosy
TEDOM, s.r.o. 7236 1076 4238 49847 365
TEDOM Cogeneration Equipments 1749 16
(Beijing) Co., Ltd.
tEZ Energo, s.r.o. 54071 1 232117 22949 79
TEDOM Poland sp.z.o.o, 1962 37 22097 2933 963
000 TEDOM - RU 151 10001 3988 179
SCHNELLMotoren GmbH 893 11438 10161
lEDOM USA Inc. 1067 17
TTCogen LLC 2893

2. Náklady lEDOM a.s. za ostatními ovládanými a řízenými osobami za rok 2016 v tis. Kč

NÁKLADY Prodané
zboží

Spotřeba
materiálu a

energie

Služby Úroky Ostatní
provozní
náklady

TEDOM, s.r.o.
TEDOM Cogeneration Equipments
(Beijing) Co., Ltd.
tEZ Energo, s.r.o.
TEDOM Poland sp.z.o.o.
000 TEDOM - RU
SCHNELLMotoren GmbH

579 2073
487

7 50
444

1744

51 83
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3. Pohledávky a závazkyTEDOMa.s. za ostatními ovládanými a řízenými osobami k 31.12.2016 v tis.
Kč(včetně půjček uvedených v bodě 4)

POHLEDÁVKYA ZÁVAZKY Pohledávky Závazky
TEDOM, s.r.o.
TEDOM Cogeneration Equipments (Beijing) Co., Ltd.
ČEZEnergo, s.r.o,
TEDOM Poland sp.z.o.o,
000 TEDOM - RU
SCHNELLMotoren GmbH
TEDOM USA
TTCogen

21551
3470

38247
19334
10144

619856
7553

26

17668

4. Přehled smluv o půjčkách poskytnutých/přijatých společností TEDOMa.s., u kterých byl vykázán
zůstatek k 31.12.2016

Poskytnuté půjčky:
TEDOM, s.r.o.
TEDOM Poland Sp.z.o.o.

TEDOM-RU
TEDOM Cogeneration Equipments (Beijing) Co., Ltd.
SCHNELLMotoren GmbH
TEDOM USAInc.

splatnost 31.12.2017 EUR394 tis.
splatnost 31.1.2026 PLN533 tis.
splatnost 30.4.2025 PLN1 555 tis.
splatnost 31.1.2025 PLN367 tis.
splatnost 31.1.2026 PLN125 tis.
splatnost 31.12.2017 EUR160 tis.
splatnost 31.12.2017 EUR40 tis.
splatnost 31.12.2017 EUR22 462 tis.
splatnost 31.12.2019 U5D251 tis.

Přijaté půjčky:

K31.12.2016 společnost neevidovala žádné přijaté půjčky.

5. Přehled významných obchodních smluv uzavřenýchv roce 2016 a v letech minulých

Smlouvy TEDOMa.s.x ČEZEnergo, s.r.o.

Smlouva

Smlouva o odborné spolupráci ze dne
Smlouva o postoupení práva povinností - nákup a servis KJ
Smlouva o úhradě systémových služeb a ostatních regulovaných
složek ceny výrobce
Smlouva o dílo na servis kogeneračních jednotek ze dne 8.1. 2014
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání
Smlouva o dílo - servis KJNKTCVrchlabí - pův. TI Energo,s.r.o.

Platnost smlouvy
od

6.2.2012
31. 5.2012

1. 1. 2013

1. 2. 2014
24.7.2014
22.6.2015
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Smlouva o poskytnutí služby energetického dispečinku
Smlouva o poskytování služeb
Smlouva o dílo - Modernizace kotelny WEKTOZruč nad Sázavou
Smlouva o dílo - zpracování PO,Jihlava
Smlouva o dílo -Instalace KGJul. Školní a Pohraniční Stráže, Kraslice
Smlouva o dílo - zpracování PO,Ivančice
Smlouva o dílo - doplnění II. Stupně spal. vým., Jihlava
Smlouva o dílo - Instalace KJul. Rozkošská,Havlíčkův Brod
Smlouva o dílo - rekonstrukce OPS,Ivančice

14.7.2015
1. 10. 2015
4.4.2016
11.4.2016
25.4.2016
30.5.2016
15.6.2016

26.7.2016
12.8.2016

Fyzickéovládající osoby mají s ovládanou osobou uzavřeny smlouvy o výkonu funkce.

Všechny smlouvy uzavřené v obchodním roce 2016 a v letech minulých byly dle názoru statutárního orgánu
jednotlivých společností uzavírány za podmínek obvyklých v obchodním styku, nezvýhodňovaly ani nezvýhodňují
žádnou zúčastněnou osobu, nezpůsobují majetkovou ani jinou újmu žádné ze smluvních stran.

v. Závěr

Tato zpráva byla zpracována představenstvem společnosti TEDOMa.s.jako statutárním orgánem ovládané osoby
a předložena valné hromadě a auditorovi, který provádí kontrolu účetní závěrky ve smyslu zákona o auditorech.
Zpráva o vztazích je nedílnou součástí výroční zprávy předkládané valné hromadě ke schválení.

Ve Výčapech dne 29.3.2017

;~;;~;~ •........
předseda př stavlstva

TEDOM a.s.
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TEDOM a.s.
Výčapy 195

67401 Třebíč

ČeskáRepublika
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IČ:28466021, zapsánav ORvedeném u KSv Brně, oddíl B, vl. 6260
Výroční zpráva za rok 2016 je k dispozici také v anglickém jazyce.
Obě jazykové verze jsou ke stažení na:

www.tedom.com


