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Nedílnou sou ástí ú etní záv rky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty.

1. POPIS SPOLE NOSTI

EZ OZ uzav ený investi ní fond a.s. („spole nost“, „Investi ní Fond“ nebo „Fond“), I  241 35 780, byl
založen podle zakladatelské listiny ze dne 9. b ezna 2011, v souladu se zákonem . 513/1991 Sb.,
obchodním zákoníkem a se zákonem . 189/2004 Sb., o kolektivním investování v platném zn ní.
Investi ní Fond vznikl zápisem do obchodního rejst íku dne 30. ervna 2011.

Povolení k innosti investi ního fondu obdržela spole nost od eské národní banky (dále jen „ NB“)
na základ  rozhodnutí .j. 2011/7365/570 Sp.2011/678/571 ze dne 27. ervna 2011, které nabylo
právní moci dne 27. ervna 2011. Týmž rozhodnutím byl schválen statut Fondu. Poslední verze
statutu spole nosti je ze dne 7. 1. 2016.

Fond je samosprávným speciálním investi ním fondem kvalifikovaných investor .

edm tem podnikání spole nosti je kolektivní investování.

Spole nost je sou ástí Skupiny EZ. Mate skou spole ností Skupiny je EZ, a. s. Spole nost
je sou ástí konsolida ního celku mate ské spole nosti.

Sídlo Investi ního Fondu:

Praha 4, Duhová 1444/2
PS  140 53

eská republika

Struktura akcioná  k 31. prosinci 2015:

Jméno O Po et akcií Podíl na Fondu (%)
EZ, a. s. 45274649 35 260 479 99,60

EZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. 25938924 136 544 0,39

EZ Korporátní služby, s.r.o. 26206803 6 301 0,02

Celkem 35 403 324 100,00

lenové statutárního a dozor ího orgánu k 31. prosinci 2015:

edstavenstvo
edseda p edstavenstva Mgr. Andrzej Martynek od 26. zá í 2011

len p edstavenstva od 7. zá í 2011)

Místop edseda p edstavenstva Mgr. Tomáš Petrá od 23. listopadu 2015
len p edstavenstva od 22. zá í 2011)

len p edstavenstva Ing. Jan Sedlá ek od 15. listopadu 2015
Dozor í rada

edseda dozor í rady Ing. Martin Novák, MBA od 16. zá í 2014
len dozor í rady od 7. zá í 2011)

Místop edseda dozor í rady Ing. Jan Brožík, MBA od 16. zá í 2014
 ( len dozor í rady od 26. ervna 2014)

len dozor í rady Mgr. Martina Ungrová od 17. prosince 2014
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Dne 31. íjna 2015 ukon il lenství v p edstavenstvu pan Ing. Old ich Kožušník. Tato skute nost byla
zapsaná v obchodním rejst íku dne 4. ledna 2016.

15. listopadu 2015 se stal lenem p edstavenstva pan Ing. Jan Sedlá ek.

23. listopadu 2015 byl pan Mgr. Tomáš Petrá  zvolen místop edsedou p edstavenstva.

Investi ním cílem Fondu je dosahovat stabilního zhodnocování majetkových hodnot nad úrovní
výnosu dlouhodobých úrokových sazeb prost ednictvím dlouhodobých investic do technologických
celk  pro výrobu energií z obnovitelných zdroj , akcií a podíl , resp. Jiných forem ú astí
na obchodních spole nostech p edevším v oblasti energetiky, a dopl kových majetkových hodnot
tvo ených standardními nástroji kapitálových a finan ních trh . Fond je za p edpokladu ekonomické
výhodnosti oprávn n provád t rovn ž krátkodobé investice i transakce s uvedenými majetkovými
hodnotami.

Zaknihované akcie Fondu v po tu 5 310 498 ks a odpovídající 15 % podílu na základním kapitálu
Fondu jsou p ijaty k obchodování na regulovaném trhu organizovaném Burzou cenných papír  Praha,
a.s. Akcie Fondu v po tu 30 092 826 ks a odpovídající 85 % podílu na základním kapitálu Fondu
nejsou registrovány i  p ijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani v žádném
mnohostranném obchodním systému. Akcie Fondu byly p ijaty k obchodování na Regulovaném trhu
burzy s ú inností od 31. 12. 2015, p emž prvním obchodním dnem byl den 4. 1. 2016.

Akcie Fondu mohou být po izovány pouze kvalifikovanými investory.

eská spo itelna, a.s., vykonává funkci depozitá e a poskytuje služby podle Smlouvy
o výkonu funkce depozitá e ze dne 18. ervence 2014 („depozitá “) ve zn ní následných dodatk
smlouvy.

Dle projektu rozd lení odšt pením slou ením mezi zú astn nými spole nostmi - spole ností EZ
Obnovitelné zdroje, s.r.o., se sídlem K ižíkova 788/2, 500 03 Hradec Králové, I  259 38 924 (dále jen
„Rozd lovaná spole nost”), na stran  jedné jako rozd lovanou spole ností, a spole ností EZ
Korporátní služby, s.r.o., se sídlem 28. íjna 3123/152, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, I  262
06 803 (dále jen „Nástupnická spole nost 1“), a Fondem, na stran  druhé jako nástupnickými
spole nostmi, došlo k odšt pení a p echodu ásti jm ní rozd lované spole nosti EZ Obnovitelné
zdroje, s.r.o., uvedené v projektu, na Nástupnickou spole nost 1 a Fond.

Rozhodným dnem rozd lení bylo 1. 1. 2015, do obchodního rejst íku bylo rozd lení zapsáno
k 1. 7. 2015.
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ROZSAH FÚZOVANÝCH AKTIV

Projekt rozd lení odšt pením slou ením s rozhodným dnem 1. 1. 2015 definuje p edm t odšt pení do
Fondu jakožto níže uvedený majetek a závazky:

Odšt povaná ást (v tis. K )
etní netto hodnota

Fond
Klasifikace

v rozvaze Fondu
k 1. 1. 2015

Aktiva celkem 11 281

Dlouhodobý majetek 11 281

Dlouhodobý hmotný majetek 11 281

Pozemky 2 038 Dlouhodobý hmotný
majetek – b) ostatní

Stavby 9 242 Dlouhodobý hmotný
majetek – b) ostatní

Jiný dlouhodobý majetek 1 Dlouhodobý hmotný
majetek – b) ostatní

Pasiva celkem 495

Dlouhodobé závazky 495

Odložený da ový závazek 495 Ostatní pasiva

Odšt povaná istá aktiva celkem 10 786

Dlouhodobým majetkem jsou p edevším stavby energetických za ízení a s nimi související pozemky.

Sou ástí odšt povaného majetku je i drobný majetek, který je evidován v podrozvahové evidenci.
K 1. lednu 2015 odšt peno do Nástupnické spole nosti 2 drobný majetek v po izovací hodnot  76 tis.

.

2. OBECNÉ Ú ETNÍ ZÁSADY

Zp soby oce ování, které Fond používal p i sestavení ú etní záv rky za rok 2015 a 2014, jsou
následující:

a) Základní zásady vedení ú etnictví

etní záv rka byla p ipravena na základ  ú etnictví vedeného v souladu se zákonem
. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších  p edpis  a  p íslušnými na ízeními a vyhláškami

platnými v eské republice pro rok 2015 a 2014. Záv rka byla zpracována na principech asového
rozlišení náklad  a výnos  a historických cen, s výjimkou vybraných finan ních nástroj  a majetk
oce ovaných reálnou hodnotou.

Tato ú etní záv rka je p ipravená v souladu s vyhláškou . 501/2002 Sb., kterou se provád jí n která
ustanovení zákona . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis , pro ú etní jednotky,
které jsou bankami a jinými finan ními institucemi ze dne 6. listopadu 2002, ve zn ní pozd jších

edpis , kterou se stanoví uspo ádání a obsahové vymezení položek ú etní záv rky a rozsah údaj
ke zve ejn ní pro banky a n které finan ní instituce a eskými ú etními standardy pro finan ní
instituce platnými pro rok 2015 a 2014.
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b) Den uskute ní ú etního p ípadu

V závislosti na typu transakce je okamžikem uskute ní  ú etního p ípadu zejména den výplaty
nebo p evzetí ob živa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, pop . cenných papír , den provedení
platby, pop . inkasa z ú tu klienta, den p ipsání (valuty) prost edk  podle zprávy došlé od banky, den
vypo ádání obchodu s cennými papíry, den vydání nebo p evzetí záruky, pop . úv rového p íslibu,
den p evzetí hodnot do úschovy.

etní p ípady nákupu a prodeje finan ních aktiv s obvyklým termínem dodání (spotové operace)
a dále pevné termínové a op ní operace jsou od okamžiku sjednání obchodu do okamžiku vypo ádání
obchodu zaú továny na podrozvahových ú tech.

Finan ní aktivum nebo jeho ást Investi ní Fond odú tuje z rozvahy v p ípad , že ztratí kontrolu
nad smluvními právy k tomuto finan nímu aktivu nebo jeho ásti. Spole nost tuto kontrolu ztratí,
jestliže uplatní práva na výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se t chto práv vzdá.

c)  P epo et cizí m ny

Transakce vy íslené v cizí m  jsou  ú továny v tuzemské m  p epo tené devizovým kurzem
zve ejn ným eskou národní bankou (dále jen „ NB“) platným v den transakce. Finan ní aktiva
a pasiva vy íslená v cizí m  spole  s devizovými spotovými transakcemi p ed dnem splatnosti
jsou p epo ítávána do tuzemské m ny v kurzu vyhlašovaným NB platným k datu ú etní záv rky.
Výsledný zisk nebo ztráta z p epo tu aktiv a pasiv vy íslených v cizí m  je vykázán ve výkazu zisku
a ztráty jako “Zisk nebo ztráta z finan ních operací”.

d)  Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek se oce uje v po izovacích cenách, které obsahují cenu po ízení
a náklady s po ízením související.

Dlouhodobý nehmotný majetek nabytý v rámci p em n spole nosti byl ocen n reálnými hodnotami
stanovenými na základ  posudku znalce. Tyto ceny byly výchozí pro stanovení základny pro ú etní
odpisování.

Goodwill p edstavuje rozdíl mezi ocen ním podniku (nebo jeho ásti) v rámci p em n spole nosti
a souhrnem ocen ní jednotlivých složek majetku ú etní jednotky zanikající nebo rozd lované
odšt pením sníženým o p evzaté závazky.

Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. K  je odepisován do náklad  na základ  p edpokládané
doby životnosti p íslušného majetku.
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Odpisy

Odpisy jsou vypo teny na základ  po izovací ceny a p edpokládané doby životnosti p íslušného
majetku. P edpokládaná životnost je stanovena takto:

Po et let
Software 3

Ocenitelná práva 3 - 6

Goodwill 20

Doba odepisování položky goodwill p ibližn  odpovídá pr rné životnosti aktiv, ke kterým
se vztahuje.

Ocenitelná práva zahrnují v cná b emena a jsou odpisovány po dobu životnosti definované
v p íslušné smlouv . Není-li doba životnosti uvedena ve smlouv , je stanovená jejich životnost
na 72 m síc  od data p vodního vystavení v cného b emena.

e) Neprovozní dlouhodobý hmotný majetek (investi ní majetek)

Neprovozní dlouhodobý hmotný majetek tvo í  p edevším energetická za ízení a s nimi související
majetek. Jedná se pozemky, stavby, technologická za ízení elektráren využívaná k výrob  elektrické
energie z obnovitelných zdroj .

Po áte ní ocen ní

Neprovozní dlouhodobý hmotný majetek se prvotn  oce uje v po izovacích cenách, které zahrnují
cenu po ízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s po ízením související.

Neprovozní dlouhodobý hmotný majetek nabytý v rámci p em n spole nosti byl ocen n reálnými
hodnotami stanovenými na základ  posudku znalce.

Následné oce ování

K datu ú etní záv rky je neprovozní dlouhodobý hmotný majetek ocen n reálnou hodnotou,
tj. v rozvaze je vykázán v reálné hodnot  platné k rozvahovému dni a veškeré zm ny reálné hodnoty
mezi jednotlivými rozvahovými dny jsou vykázány jako oce ovací rozdíl ve vlastním kapitálu.

i úbytku tohoto majetku se výsledná zm na vykáže v p íslušné položce výkazu zisku a ztráty.

V  p ípad , že dojde k trvalému snížení hodnoty neprovozního dlouhodobého hmotného majetku,
vykáže se toto snížení hodnoty v p íslušné položce výkazu zisku a ztráty.

Reálná hodnota p edstavuje tržní hodnotu, která je vyhlášena na tuzemské i zahrani ní burze,
ípadn  ocen ní kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce, není-li tržní hodnota k dispozici.

V p ípad  ocen ní znalcem se pro stanovení reálné hodnoty neprovozního dlouhodobého hmotného
majetku využívá substan ní metoda ocen ní majetku. Dále se využívá metoda diskontovaných
pen žních tok  pro ú ely vyhodnocení možného snížení hodnoty položek majetku a goodwill.
Neprovozní dlouhodobý hmotný majetek se neodpisuje.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho ú etní hodnotu.
Opravy a údržba se ú tují do náklad .
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f) Pohledávky za bankami a nebankovními subjekty

Pohledávky se vykazují v nominální hodnot  snížené o opravnou položku na pochybné pohledávky.
Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základ  toho jsou vytvá eny k jednotlivým
pohledávkám opravné položky. Opravné položky vytvá ené na vrub náklad  jsou vykázány v položce
„Odpisy, tvorba opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám“.

V rámci Skupiny EZ byl zaveden systém využívání volných pen žních prost edk  jednotlivých
spole ností skupiny v rámci tzv. „Cash pool“. Prost edky vložené do tohoto systému nebo využívané
z tohoto systému k datu ú etní záv rky jsou v rozvaze vykázány v položkách Pohledávky
za nebankovními subjekty - a) splatné na požádání nebo Závazky v i nebankovním
subjekt m – b) ostatní závazky.

g) Prost edky investované do Fondu

Finan ní prost edky získané upsáním akcií jsou vykazovány v základním kapitálu Fondu.

h) Závazky a ostatní pasiva

Závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.

i) Rezervy

Rezerva p edstavuje pravd podobné pln ní s nejistým asovým rozvrhem a výší. Rezerva se tvo í
v p ípad , pro který platí následující kritéria:

- existuje povinnost (právní nebo v cná) plnit, která je výsledkem minulých událostí,

- je pravd podobné, že pln ní nastane a vyžádá si odliv prost edk  p edstavujících ekonomický
prosp ch, p emž pravd podobn  znamená pravd podobnost vyšší než 50 %,

- je možné provést p im en  spolehlivý odhad pln ní.

j)  Ú tování výnos  a náklad

Výnosy a náklady se ú tují asov  rozlišené, tj. do období, s nímž v cn  i asov  souvisejí.

Fond ú tuje na vrub náklad  tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát
a znehodnocení, které jsou ke dni sestavení ú etní záv rky známy.

k) Da  z p íjm

Náklad na da  z p íjm  se po ítá za pomoci platné da ové sazby z ú etního zisku zvýšeného
nebo sníženého o trvale nebo do asn  da ov  neuznatelné náklady a nezda ované výnosy
(nap . tvorba a zú tování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl
mezi ú etními a da ovými odpisy atd.).

Odložená da ová povinnost odráží da ový dopad p echodných rozdíl  mezi z statkovými hodnotami
aktiv a pasiv z hlediska ú etnictví a stanovení základu dan  z p íjmu s p ihlédnutím k období
realizace.

Dle platné právní úpravy je Fond od roku 2015 zda ován sazbou dan  z p íjmu ve výši 19 %.
Odložená da  byla proto k 31. 12. 2014 a 31. 12. 2015 vy íslená ve výši odpovídající 19 % ze základu
pro výpo et odloženého da ového závazku/pohledávky. Zm na v odloženého závazku je áste

tována do výsledku Fondu v daném roce a áste  jako zm na oce ovacích rozdíl  ve vlastním
kapitálu.
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l) Použití odhad

Sestavení ú etní záv rky vyžaduje, aby vedení spole nosti používalo odhady a p edpoklady, jež mají
vliv na vykazované hodnoty majetku a závazk  k datu ú etní záv rky a na vykazovanou výši výnos
a náklad  za sledované období. Vedení spole nosti stanovilo tyto odhady a p edpoklady na základ
všech jemu dostupných relevantních informací. Nicmén , jak vyplývá z podstaty odhadu, skute né
hodnoty v budoucnu se mohou od t chto odhad  odlišovat.

m) Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení ú etní záv rky je zachycen
v ú etních výkazech v p ípad , že tyto události poskytují dopl ující  d kazy o podmínkách,
které existovaly k rozvahovému dni.

V  p ípad , že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení ú etní záv rky došlo k významným
událostem zohled ujícím podmínky, které nastaly po rozvahovém dni, jsou d sledky t chto událostí
popsány v p íloze, ale nejsou zaú továny v ú etních výkazech.
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3. POHLEDÁVKY ZA BANKAMI

tis. K 2015 2014
statky na b žných ú tech 5 026 5 041

statky na vázaných ú tech 704 704

Celkem 5 730 5 745

4. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY

Fond je sou ástí systému „cash-poolingu“ spravovaného pro n které spole nosti Skupiny EZ
eskou spo itelnou, a.s. Kreditní úroková sazba byla do 30. 6. 2015 stanovena ve výši jako

O/N PRIBID -0,15 % p.a. a od 1. 7. 2015 ve výši 0,00 % p.a. Debetní úroková sazba je stanovena jako
O/N PRIBOR +0,4 % p.a. Aktivní z statky rámci cash-poolingu k 31. 12. jsou vykázány jako sou ást
ádku rozvahy Pohledávky za nebankovními subjekty - a) splatné na požádání. Fond vykazoval

k 31. 12. 2015 pohledávku z cash-poolingu ve výši 310 993 tis. K . K 31. 12. 2014 Fond vykazoval
statek 354 732 tis. K .

5. DLOUHODOBÝ MAJETEK

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. K )

PO IZOVACÍ CENA

Po áte ní
statek ír stky Vy azení Kone ný

statek
Software 1 051 - - 1 051

Ocenitelná práva 17 791 - - 17 791

Ostatní nehmotný majetek - studie 375 - - 375

Goodwill 5 377 702 - - 5 377 702

Celkem 2015 5 396 919 - - 5 396 919

Celkem 2014 5 396 919 - - 5 396 919

OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY

Po áte ní
statek Odpisy Kone ný

statek
Opravné
položky

etní
hodnota

Software -938 -113 -1 051 - -

Ocenitelná práva -10 520 - 2 752 -13 272 -278 4 241

Ostatní nehmotný majetek - studie -68 -62 -130 - 245

Goodwill -806 655 -268 885 -1 075 540 -19 825 4 282 337

Celkem 2015 -818 181 -271 812 1 089 993 -20 103 4 286 823

Celkem 2014 -545 537 -272 644 -818 181 -17 756 4 560 982

V roce 2015 Fond vytvo il opravnou položku k ocenitelným práv m ve výši 278 tis. K , které souvisejí
s energetickými za ízeními, jejichž diskontovaná hodnota pen žních tok  je nižší než ú etní hodnota
souvisejících aktiv. Dále Fond zú toval opravnou položku ke goodwillu ve výši 19 825 tis. K
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na základ  aktuálního ocen ní znalce k 31. 12. 2015 a porovnání hodnoty diskontovaných pen žních
tok  a ú etní hodnoty souvisejících aktiv v etn  goodwillu. Tyto hodnoty dosahovaly k 31. 12. 2014
výše 251 tis. K  resp. 17 505 tis. K .

Zm ny na ú tech opravných položek (v tis. K ):

Opravné
položky k:

statek
k 31. 12. 2013

Tvorba
opravné
položky

Zú tování
opravné
položky

statek
k 31. 12. 2014

Tvorba
opravné
položky

Zú tování
opravné
položky

statek
k 31. 12. 2015

goodwill 60 703 17 505 -60 703 17 505 2 320 - 19 825

ostatnímu nehmotnému
majetku 166 85 - 251 27 - 278

b) Dlouhodobý neprovozní hmotný majetek (v tis. K )

Po áte ní
statek Vliv fúze P ír stky Prodej/

likvidace Vy azení P evody
Trvalé
snížení
hodnoty

ecen ní
do vlastního

kapitálu

Kone ný
statek

Pozemky 352 174 2 037 - - - - - 161 331 515 542

Stavby 2 835 944 9 242 - -3 - 162 -148 700 27 636 2 724 281

Energetická
za ízení 7 799 715 1 - - 758 -596 492 5 383 7 209 365

Nedokon ený
dlouhodobý
hmotný majetek 2 218 - 4 023 - - -920 - -369 4 952

Poskytnuté
zálohy na
dlouhodobý
hmotný majetek 970 - - - - - - - 970

Celkem 2015 10 991 021 11 280 4 023 -3 - - -745 192 193 981 10 455 110

Celkem 2014 11 686 617 - 19 401 -6 -728 - -780 324 66 061 10 991 021

Spole nost zaú tovala celkovou zm nu hodnoty neprovozního majetku z titulu p ecen ní na základ
posudku znalce k 31. 12. 2015 ve výši 551 221 tis. K  do vlastního kapitálu. Následn  byla ást
týkající se trvalého snížení neprovozního majetku ve výši 745 192 tis. K , dle postupu popsaného
v bodu 2e), p eú tována do náklad  a vykázána v ádku Zisk nebo ztráta z finan ních
operací - c) trvalé snížení neprovozního dlouhodobého hmotného majetku. Zvýšení hodnoty
a do asné snížení hodnoty celkem ve výši 193 981 tis. K  je vykázáno ve vlastním kapitálu v ádku
Oce ovací rozdíly - a) z majetku a závazk . Tato hodnota je snížená o 36 856 tis. K  z titulu odložené
dan  (viz bod 15).
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6. OSTATNÍ AKTIVA

tis. K 2015 2014
Pohledávky z nájemného apod. 85 329 88 549

Stát – da ové pohledávky -

Dohadné ú ty aktivní 32 353 -

Ostatní pohledávky 1 557 1 572

Celkem 119 239 90 121

Z celkových ostatních aktiv je k 31. 12. 2015 0 tis. K  a k 31. 12. 2014 0 tis. K  více než 365 dn  po
lh  splatnosti.

Dohadné ú ty aktivní k 31. 12. 2015 zahrnují zejména dohad na zú tování nájemného z pronájmu
energetických za ízení týkajícího se roku 2015 vyplývajícího z nájemní smlouvy se spole ností EZ
Obnovitelné zdroje, s.r.o.

7. NÁKLADY A P IJMY P ÍŠTÍCH OBDOBÍ

Náklady p íštích období zahrnují p edevším nájemné pozemk  uhrazené dop edu.

8. OSTATNÍ PASIVA

tis. K 2015 2014
Závazky v i dodavatel m 3 335 19 503

Závazky v i zam stnanc m a z titulu odm n len m statutárních orgán 203 192

Stát - da ové závazky ( da  z p íjmu, DPH a další) 174 370 41 355

Dohadné ú ty pasivní 13 003 52 906

Odložený da ový závazek 1 018 267 1 043 798

Ostatní 705 705

Celkem 1 209 883 1 158 459

K 31. 12. 2015 a k 31. 12. 2014 m l Fond krátkodobé závazky více než 90 po lh  splatnosti
v celkové výši 0 tis. K  a 193 tis. K .

Dohadné ú ty pasivní k 31. 12. 2015 obsahují dohady na náklady za m síce listopad a prosinec roku
2015 vyplývající se smlouvy o poskytování služeb týkajících se provozu energetických za ízení a
další.

Dohadné ú ty pasivní k 31. 12. 2014 zahrnují zejména dohad na zú tování nájemného z pronájmu
energetických za ízení týkajícího se roku 2014 vyplývajícího z nájemní smlouvy se spole ností EZ
Obnovitelné zdroje, s.r.o., vykázaného jako snížení výnos  ve výši 39 121 tis. K  a dohady na náklady
za  m síce listopad a prosinec roku 2014 vyplývající se smlouvy o poskytování služeb týkajících se
provozu energetických za ízení.
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Spole nost eviduje k 31. 12. 2015 79 tis. K  splatných závazk  pojistného na sociální a zdravotní
zabezpe ení. Tyto závazky jsou zahrnuty v položce Závazky v i zam stnanc m a z titulu odm n
len m statutárních orgán  v p ehledu ostatních pasiv výše.

Da ové závazky k 31. 12. 2015 jsou tvo eny zejména závazkem z titulu dan  z p íjmu ve výši 161 928
tis. K . K 31. 12. 2014 evidoval Fond závazek z titulu dan  z p íjmu ve výši 30 300 tis. K .

Odložený da ový závazek (viz bod 15).

9. REZERVY

Zm ny na ú tech rezerv (v tis. K ):

Rezervy statek
k 31. 12. 2014

Tvorba
rezerv

Zú tování
rezerv

statek
k 31. 12. 2015

na právní vady - 84 483 - 84 483

Spole nost k 31. 12. 2015 vytvo ila rezervu na možná rizika vyplývající ze situace pospané v bod
17 ÍZENÍ RIZIK, ást Riziko právních vad.

10. VLASTNÍ KAPITÁL

Základní kapitál Investi ního Fondu se skládá z:

 - 30 092 826 ks kmenových akcií na jméno v listinné podob  o jmenovité hodnot  200 K ,
odpovídající 85 % podílu na základním kapitálu,

 - 5 310 498 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podob  o jmenovité hodnot  200 K ,
odpovídající 15 % podílu na základním kapitálu, které jsou p ijaty k obchodování na evropském
regulovaném trhu (viz bod 1).

ecen ní neprovozního majetku na základ  posudku znalce k 31. 12. 2015 ve výši 193 981 tis. K
snížené o 36 856 tis. K  z titulu odložené dan  (viz bod 15) je dle postupu popsaného v bodu 2e)
vykázáno ve vlastním kapitálu v ádku Oce ovací rozdíly - a) z majetku a závazk .  P ecen ní
neprovozního majetku na základ  posudku znalce k 31. 12. 2014 ve výši 66 061 tis. K  snížené o 183
tis. K  z titulu odložené dan  (viz bod 15) je dle postupu popsaného v bodu 2e) vykázáno ve vlastním
kapitálu v ádku Oce ovací rozdíly - a) z majetku a závazk . Dne 24. 6. 2015 rozhodla valná hromada
o vyplacení dividend ve výši 45 K  na akcii, celkem 1 593 150 tis. K , z ú tu nerozd leného zisku.

Dne 25. 6. 2014 rozhodla valná hromada o p evodu rezervního fondu ve výši 427 799 tis. K
do nerozd leného zisku minulých let a o vyplacení dividend ve výši 34 K  na akcii, celkem
1 203 713 tis. K , z ú tu nerozd leného zisku.

Hodnota vlastního kapitálu na akcii k 31. 12. 2015 a k 31. 12. 2014 inila 392,63 K  a 419,75 K .
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11. ISTÝ ÚROKOVÝ VÝNOS

tis. K 2015 2014
Výnosy z úrok :

 - bankovní vklady - 2

Náklady na úroky:

 - cash-pooling -216 -10

istý úrokový výnos -216 -8

12. ZISK NEBO ZTRÁTA Z FINAN NÍCH OPERACÍ

tis. K 2015 2014
Výnosy z pronájmu neprovozního majetku 1 787 779 1 675 892

Náklady na údržbu, provoz elektráren technickou pomoc a další obdobné náklady -60 727 -75 705

Trvalé snížení hodnoty neprovozního dlouhodobého hmotného majetku -745 192 -780 324

Celkem zisk z finan ních operací 981 860 819 863

V roce 2015 a 2014 spole nost ú tuje o výnosech z pronajímaného neprovozního majetku spole nosti
na základ  smluv o pronájmu.

V roce 2015 a 2014 jsou v položce náklady na údržbu, provoz elektráren technickou pomoc a další
obdobné náklady evidované náklady spojené s provozem investi ního majetku spole nosti, se
spojenou technickou pomocí a poradenstvím, poradenstvím v rámci investi ní innosti, s pronájmem
pozemk  a podobn .

ást hodnoty p ecen ní neprovozního dlouhodobého majetku k 31. 12. 2015 ve výši 745 192 tis. K ,
a k 31. 12. 2014 ve výši 780 324 tis. K , které m ly charakter trvalého snížení, byly vykázány
ve výkazu zisku a ztráty v ádku Zisk nebo ztráta z finan ních operací – c) trvalé snížení hodnoty
neprovozního dlouhodobého hmotného majetku (viz bod 5b).

13. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY

Ostatní provozní náklady v roce 2015 a 2014 zahrnují p edevším náklady na pojistné ve výši
10 749 tis. K  a 11 987 tis. K .
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14. SPRÁVNÍ NÁKLADY

OSOBNÍ NÁKLADY

tis. K 2015 2014
Pr rný po et zam stnanc 1 1

Pr rný po et len  statutárního orgánu 3 3

Pr rný po et len  dozor í rady 4 4

Mzdy 302 300

Odm ny len  statut. orgán 1 844 1 980

Náklady na sociální zabezpe ení 730 769

Osobní náklady celkem 2 876 3 049

OSTATNÍ SPRÁVNÍ NÁKLADY

tis. K 2015 2014
Náklady na depozitá e 1 440 1 440

Náklady na auditorské a poradenské služby 8 785 7 711

Právní poradenství 909 744

Ostatní 1 647 1 223

Celkem 12 781 11 118

V souladu se smlouvou o výkonu funkce depozitá e, kterou vykonává eská spo itelna, a.s., platí
Fond poplatek 120 tis. K  m sí .

15. DA  Z P ÍJM

Výpo et b žné dan  z p íjm  (v tis. K ): 2015 2014
Zisk p ed zdan ním 598 221 568 692

Rozdíly mezi ú etními a da ovými odpisy -396 575 -442 307

Neode itatelné náklady 830 749 737 266

Tvorba a zú tování opravných položek 2 347 -43 694

Snížení hodnoty majetku 745 192 780 324

Tvorba rezerv 84 483 -

Ostatní (nap . náklady na reprezentaci, manka a škody) - 1 273 636

Základ dan 1 032 395 863 651

Da  19 % (5 %) 196 155 43 183

Da  za minulá období - 175

Splatná da 196 155 43 358
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Odložená da  z p íjm
Spole nost vy íslila odložený da ový závazek následovn :

tis. K 2015 2014

Položky odložené dan
Odložená
da ová

pohledávka

Odložený
da ový
závazek

Odložená
da ová

pohledávka

Odložený
da ový
závazek

Rozdíl mezi ú etní a da ovou hodnotou
náklad  p íštích období  - - 3 046 -

Rozdíl mezi ú etní a da ovou z statkovou
cenou dlouhodobého majetku - -1 018 267 - -1 046 844

Celkem  - -1 018 267 3 046 -1 046 844

Netto -1 018 267  -1 043 798

Vlivem fúze se odložený da ový závazek se zvýšil o 495 tis. K  z titulu rozdílu mezi ú etní a da ovou
statkovou hodnotou dlouhodobého majetku nabytého fúzí.

V souladu s platnou legislativou spole nost použila pro výpo et odložené dan  v roce 2015 a 2014
sazbu 19 %.

K 31. 12. 2015 spole nost vy íslila odložený da ový závazek ve výši 1 018 267 tis. K . Zvýšení
odloženého da ového závazku ve výši 36 856 tis. K  je vykázáno ve vlastním kapitálu, v ádku
Oce ovací rozdíly - a) z majetku a závazk  a snížení závazku ve výši 62 882 tis. K  ve výkazu zisku a
ztráty v ádku Da  z p íjm .

K 31. 12. 2014 spole nost vy íslila odložený da ový závazek ve výši 1 043 798 tis. K . Snížení
odloženého da ového závazku ve výši 183 tis. K  je vykázáno ve vlastním kapitálu, v ádku
Oce ovací rozdíly - a) z majetku a závazk  a zvýšení závazku ve výši 756 864 tis. K  ve výkazu zisku
a ztráty v ádku Da  z p íjm .
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16. INFORMACE O SP ÍZN NÝCH OSOBÁCH

Pohledávky za nebankovními subjekty a ostatní aktiva v i sp ízn ným osobám k 31. 12. (v tis. K ):

Sp ízn ná osoba 2015 2014
EZ, a. s. 311 855 360 013

EZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. 117 181 82 977

Telco Pro Services a.s. 21 21

Martia a.s. 9 2

EZ Energetické služby, a. s.. - -

EZ Distribuce, a. s 196 -

Pohledávka v i spole nosti EZ, a. s., k 31. 12. 2015 zahrnuje pohledávku z cash-poolingu
(viz bod 4) a obdržený dobropis ve výši 862 tis. K .

Pohledávka v i spole nosti EZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., k 31. 12. 2015 obsahuje i dohad
na zú tování nájemného z pronájmu energetických za ízení týkajícího se roku 2015 vyplývajícího
z nájemní smlouvy se spole ností EZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., ve výši 32 353 tis. K  (viz bod 6).

Úv ry a ostatní pasiva v i sp ízn ným osobám k 31. 12. (v tis. K ):

Sp ízn ná osoba 2015 2014
EZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. 8 963 65 339

EZ, a. s. 920 1 576

EZ Korporátní služby, s.r.o. 3 14

EZ Distribuce, a. s. 2 -

EZ Prodej, s.r.o. 20 -

Závazek v i spole nosti EZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., k 31. 12. 2015 se skládá z dohadu na
náklady za m síce listopad a prosinec roku 2015 vyplývající se smlouvy o poskytování služeb
týkajících se provozu energetických za ízení a další týkajícího se roku 2015 vyplývajícího ze smlouvy
se spole ností EZ Obnovitelné zdroje, s.r.o, (viz bod 8).

Závazek v i spole nosti EZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. k 31. 12. 2014 zahrnuje dohad na zú tování
nájemného z pronájmu energetických za ízení týkajícího se roku 2014 vyplývajícího z nájemní
smlouvy se spole ností EZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., ve výši 39 121 tis. K .
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ehled náklad  a výnos  v i sp ízn ným osobám v tis. K :

Sp ízn ná osoba Náklady Výnosy
2015 2014 2015 2014

EZ Obnovitelné zdroje. s.r.o. 27 576 39 261 1 785 017 1 675 273

EZ, a. s. 9 015 11 890 - -

EZ Distribuce, a. s. 230 212 - -

EZ Korporátní služby, s.r.o. 17 15 - -

EZ ICT Services, a. s. - - - 1

Telco Pro Services a.s - - 35 52

Martia a. s. - - 277 -

EZ Prodej, s.r.o 20 - - -

17. ÍZENÍ RIZIK

Riziko nep esn  stanovené hodnoty majetku a dluh

Majetek a dluhy se oce ují reálnou hodnotou, která je stanovována alespo  jedenkrát ro
znaleckým ocen ním. Znalec vypracoval ocen ní za použití dvou metod, a to metody reproduk -
nákladové a metody diskontovaných pen žních tok , p emž tyto dv  metody jsou spolu provázány.
Jako primární metoda ocen ní byla použita metoda reproduk -nákladová, a to mimo jiné z d vodu
požadavk  ú etní osnovy investi ního fondu, kdy ocen ní je zam eno na každou jednotlivou položku
stálých aktiv (tedy na jednotlivé budovy, pozemky, technologie, v cná b emena, nehmotný majetek)
a dalších položek majetku a závazk .

Vzhledem k tomu, že ekonomicky aktiva fungují podle jednotlivých provozních jednotek (elektráren),
byla za každou tuto jednotku (kterých je celkem 33) zpracována ve znaleckém posudku vždy
samostatná analýza metodou diskontovaných pen žních tok .  V  p ípad , kdy ocen ní souboru
alokovaných aktiv a pasiv jednotlivé elektrárny reproduk -nákladovou metodou bylo vyšší než
ocen ní metodou diskontovaných pen žních tok , byla použita hodnota ocen ní získaná metodou
diskontovaných pen žních tok .

Znalecké ocen ní je vždy odhadem hodnoty majetku a dluh  (jde o aproximaci reálné hodnoty),
emž skute ná reálná hodnota se m že lišit, a to v d sledku zvolení nevhodné metody ocen ní

nebo v d sledku budoucího vývoje hodnoty jednotlivých aktiv.

Riziko nep esn  stanovené hodnoty majetku a dluh  hodnotí fond v sou asné dob  jako nízké.

Riziko spojené s investicemi do technologických investi ních celk  v oblasti obnovitelných
zdroj  energie

Dle názoru fondu rizikovost investic do výroby energie z obnovitelných zdroj  energie je obecn
pom rn  nízká, nižší než u investic do akcií, ale vyšší než u investic do dluhových cenných papír .
Investice do technologických investi ních celk  v oblasti obnovitelných zdroj  energie jsou však
investi ní oblastí, která je, ve srovnání s jinými typy investic na b žném finan ním trhu, vystavena
navíc specifickým rizik m charakteristickým pro tento druh podnikání. Pat í k nim následující rizika:

Riziko technologické -  riziko  p edstavuje možnou nefunk nost technologie, resp. nedosažení
ekávaných technických parametr , v jejichž d sledku bude za ízení provozováno neefektivn  tj. p i

nižších než o ekávaných výnosech a p i vyšších než o ekávaných nákladech.

V sou asné dob  jsou technologie využívané k výrob  energií z obnovitelných zdroj  již  prov ené
dlouhodobým provozem (desítky i více let), provozní parametry b žn  dosahují parametr
projektovaných.
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Riziko technologické hodnotí fond v sou asné dob  jako nízké.

írodní riziko - toto riziko je spojené s p írodními vlivy ovliv ujícími produkci energie, toto riziko není
zcela ovlivnitelné. Rizikem jsou pak odchylky od dlouhodobých pr  pr tok  vody (v závislosti na
vydatnosti deš ových a sn hových srážek), proud ní v tru a slune ního svitu. Fond eliminuje p írodní
riziko teritoriální diverzifikací portfolia (tzn. eliminování vlivu výkyv  místních p írodních podmínek) a
diverzifikací volby technologie (tzn. neorientuje se pouze na jeden druh obnovitelné energie). Dalším
z faktor , který eliminuje odchylky od dlouhodobých pr  je as. Z dlouhodobého hlediska (15 až
20 let) se meziro ní odchylky vyrovnají a dochází tak k minimalizaci tohoto rizika.

írodní riziko hodnotí fond s ohledem na diverzifikaci jako nízké.

Regulatorní riziko - vzniká ve dvou základních oblastech podnikání. Jedná se o regulaci podnikání
fondu jako instituce finan ního trhu a regulaci podnikání s majetkem fondu využívaného primárn
k výrob  elekt iny.

V prvním p ípad  se fond primárn ídí právními p edpisy závaznými pro investi ní fondy a dále pro
emitenty cenných papír  p ijatých k obchodování na Regulovaném trhu, v druhém p ípad  jde
o zm ny legislativy a p edpis  souvisejících s oblastí obnovitelných zdroj .

Pro fond jsou závazné p edevším podmínky pro ud lení licencí na výrobu elekt iny, cenová rozhodnutí
stanovující výši výkupních cen a dobu podpory, po kterou jsou tyto výkupní cen poskytovány,
stanovení výše p ísp vku na likvidaci solárních panel ,  p ípadné další omezení podpory výkupních
cen energií z obnovitelných zdroj  pro nové instalace.

Regulatorní riziko hodnotí fond ve st edn dobém horizontu jako st ední a v dlouhodobém horizontu
jako významné.

Riziko spojené s investicemi do akcií, podíl , resp. jiných forem ú astí na obchodních
spole nostech

Dle investi ní strategie m že fond nabývat akcie, podíly, resp. jiné formy ú asti na obchodních
spole nostech, které:

se zam ují na výrobu elektrické energie i tepla, zejména z tzv. obnovitelných zdroj i za
pomoci kogenerace (spole ná výroba elektrické energie a tepla);

vlastní akcie, podíly, resp. jiné formy ú asti na obchodních spole nostech zam ujících se na
výrobu elektrické energie i tepla, zejména z tzv. obnovitelných zdroj i za pomoci kogenerace
(spole ná výroba elektrické energie a tepla);

vlastní nemovité v ci.

Tyto obchodní spole nosti mohou mít také charakter do asných ú elových spole ností z ízených za
elem možnosti získání bankovního nebo mimobankovního financování a diverzifikaci rizik, v etn

možnosti fondu uskute nit:

proces p em ny, v níž budou fond a obchodní spole nost zú astn nými spole nostmi, a to
v souladu s p íslušnými právními p edpisy;

evzetí jm ní obchodní spole nosti, kdy ú ast fondu p edstavuje 100% podíl na základním
kapitálu obchodní spole nosti.

V d sledku podnikatelského rizika m že dojít k poklesu tržní ceny podíl  v obchodní spole nosti i k
úplnému znehodnocení (úpadku) obchodní spole nosti, resp. nemožnosti prodeje podílu v obchodní
spole nosti.
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Aktuáln  fond nevlastní žádné podíly v obchodních spole nostech.

Riziko spojené s investicemi do ú astí v obchodních spole nostech hodnotí fond jako nízké.

Úv rové riziko

Riziko spojené s p ípadným nedodržením závazk  protistrany fondu, tj. že emitent investi ního
nástroje v majetku fondu i protistrana smluvního vztahu (p i realizaci konkrétní investice) nedodrží
sv j závazek, p ípadn  dlužník pohledávky fondu tuto pohledávku v as a v plné výši fondu nesplatí.

Fond v souladu se svým statutem m že p ijímat a poskytovat záp ky nebo úv ry jakékoli fyzické i
právnické osob . ást likvidního majetku fond investuje do dvoustranných úv rových vztah  se
spole ností EZ, a.s., a to formou tzv. reálného cash-poolingu. Cílem zapojení fondu do struktury
cash-poolingu je optimalizovat úrokové zatížení. Pohledávky fondu jsou p evážn  za spole nostmi
Skupiny EZ.

Aktuáln , tj. k 31. 12. 2015 fond nevykazuje žádné jiné poskytnuté úv ry než na základ  dohody
o poskytování víceúrov ového reálného cash-poolingu, které iní 310 993 tis. K  v i spole nosti

EZ, a.s.

Úv rové riziko hodnotí fond jako nízké.

Tržní riziko

Riziko, že hodnota majetku, do n hož fond investuje (dluhopisy, resp. obdobné CP, tuzemské a
zahrani ní akcie, depozitní certifikáty a ostatní nástroje pen žního trhu, majetek nabytý p i
uskute ování procesu p em ny obchodních spole ností), m že stoupat nebo klesat v závislosti na
zm nách ekonomických podmínek, vývoji akciových trh , úrokových m r a zp sobu, jak trh p íslušný
majetek vnímá.

Dluhopisy, resp. obdobné CP, tuzemské a zahrani ní akcie, depozitní certifikáty a ostatní nástroje
pen žního trhu fond aktuáln  nevlastní – z pohledu t chto druh  aktiv je tržní riziko v sou asné dob
nulové.

Aktuáln  je majetek fondu tvo en p evážn  technologií na výrobu elektrické energie z obnovitelných
zdroj , dále stavbami a pozemky. Nejvýznamn jší kategorií majetku je dlouhodobý hmotný majetek,
jehož nejvýznamn jší ást tvo í movitý majetek a technologie sloužící k výrob  elektrické energie.

Zbývající ú etní hodnotu majetku tvo í p evážn  goodwill a ostatní aktiva, která se na celkové ú etní
hodnot  majetku podílejí nevýznamn .

Pozemky jsou ocen ny metodou tržního porovnání reálných transakcí v daném roce, ocen ní staveb
je provedeno metodou reproduk ních náklad  dle aktuálních ceníkových cen, movitý majetek a
technologie jsou ocen ny na základ  kalkulace náklad  vynaložených na znovupo ízení, a to po
zohledn ní technického stavu, opot ebení a zohledn ní ekonomické využitelnosti. Znalecký posudek
tak každoro  reflektuje aktuální vývoj majetku.

Tržní riziko je obecné riziko spojené s filozofií investice do investi ního fondu, investor-akcioná
v souladu se statutem fondu p ed svou investicí toto obecné riziko akceptoval. Tržní riziko je
posuzováno fondem velmi detailn  vždy p i schvalování každé transakce. Fond p i obhospoda ování
svého majetku dodržuje veškerá na ízení stanovená Statutem.

Tržní riziko hodnotí fond jako nízké.
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Riziko outsourcingu

Fond ást své innosti outsourcuje, což s sebou nese riziko, že nesplní n které své povinnosti.

Depozitá  - eská spo itelna a.s. je regulovaným subjektem v gesci NB s výbornými referencemi.

etní/da ové služby - WTS Alfery s.r.o. je dlouhodobým poskytovatele služeb pro Skupinu EZ
s výbornými referencemi.

Poskytovatel služeb reportingu pro NB - AMISTA investi ní spole nost, a.s. je subjekt podléhající
regulaci NB s výbornými referencemi.

Provozovatel MVE, FVE, VTE, BPS - EZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., je spole nost provozující nejv tší
portfolio MVE v R, je lenem Skupiny EZ se statutem pln  integrované spole nosti s pravidelným
auditem dle standard  Skupiny EZ a ídící se kvalitní procesn /správní dokumentací Skupiny EZ
s dlouholetými zkušenostmi a výbornými referencemi. Spole nost EZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., je
vlastníkem licencí k elektrárnám v portfoliu fondu, které provozuje na základ  nájemní smlouvy.
V p ípad  ukon ení nájemní smlouvy, dle smluvn  stanovených podmínek, by bylo nezbytné pov it
provozováním jiný subjekt, který by byl schopen splnit podmínky pro ud lení licence pro podnikání
v energetických odv tvích.

Riziko outsourcingu hodnotí fond jako nízké.

Riziko st etu zájm

Vzhledem k tomu, že fond n které innosti související s obhospoda ováním a/nebo administrací
pov uje na t etí osobu, tak nem že zcela vylou it riziko vzniku st etu zájm . Jedním z hlavních

vod  je velmi omezený po et odborných subjekt  poskytujících tyto služby fond m kvalifikovaných
investor . Pro omezení vzniku tohoto rizika má fond zavedeny interní postupy upravené ve vnit ních

edpisech.

Riziko vzniku st edu zájm  hodnotí fond jako nízké.

Opera ní riziko

Riziko ztráty majetku vyplývající z nedostate ných i chybných vnit ních proces  fondu, ze selhání
provozních systém i lidského faktoru, pop . z vn jších událostí.

i posuzování opera ního rizika se bere v úvahu fungování systému vnit ní a vn jší kontroly fondu,
kterou vyhodnocuje v rámci vnit ní kontroly fond a interní auditor, který odpovídá za vyhodnocování
jednotlivých projev  opera ního rizika a spolupodílí se na odhalování potenciálních možných nových
projev  opera ního rizika. V rámci vn jší kontroly je opera ní riziko eliminováno v rámci innosti
depozitá e fondu. V transak ní historii fondu zatím nedošlo k selhání v oblasti opera ního rizika.
Rozsah kontroly ze strany depozitá e je smluvn  ošet en depozitá skou smlouvou, depozitá  vykonává
zejména úschovu a evidenci pen žních prost edk , úschovu nepen žního majetku (zaknihované
cenné papíry), kontroluje vydávání a následné p ípadné dispozice s akciemi fondu, vede evidenci
stavu majetku fondu a pr žn  ov uje stav kontrolovaného majetku.

Opera ní riziko hodnotí fond jako nízké.
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Riziko nedostate né likvidity

Riziko nedostate né likvidity spo ívající v tom, že ur ité aktivum fondu nebude zpen ženo v as za
im enou cenu a že fond z tohoto d vodu nebude schopen dostát svým závazk m v dob , kdy se

stanou splatnými.

S ohledem na možnost fondu (danou mu statutem) p ijímat úv ry resp. záp ky do souhrnné výše
edstavující desetinásobek majetku, dochází v odpovídajícím rozsahu i ke zvýšení rizika

nep íznivého ekonomického dopadu na majetek fondu v p ípad  chybného investi ního rozhodnutí,
resp. v d sledku jiného d vodu vedoucího ke snížení hodnoty majetku fondu. Vzhledem k uvedené
páce stran možné úv rové angažovanosti fondu existuje rovn ž odpovídající riziko jeho insolvence.

Spole nost má k 31. 12. 2015 pohledávku z titulu cash-poolingu ve výši 310 993 tis. K  a krátkodobé
závazky ve výši 191 615 tis. K .

Riziko nedostate né likvidity, vzhledem k výši vlastního kapitálu a investi nímu profilu, hodnotí fond
jako nízké.

Riziko vypo ádání

Riziko zma ení transakce s majetkem fondu v d sledku neschopnosti protistrany obchodu dostát svým
závazk m a dodat p edm tné aktivum nebo zaplatit ve sjednaném termínu.

Riziko vypo ádání je posuzováno p i schvalování každé transakce (obchodní a živnostenský rejst ík,
insolven ní rejst ík).

Riziko vypo ádání, vzhledem k transak ní historii fondu a povaze majetku, kdy zatím k nedodržení
závazk  ze strany protistrany fondu, hodnotí fond jako nízké.

Riziko ztráty majetku sv eného do úschovy (nebo jiného opatrování)

Riziko ztráty majetku sv eného do úschovy (nebo jiného opatrování) m že být zap in no zejména
insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschov  nebo v jiném
opatrování majetek fondu.

Aktuáln  fond nemá v úschov  žádný majetek.

Riziko ztráty majetku sv eného do úschovy hodnotí fond jako nízké.

Riziko stavebních vad

Hodnota majetku fondu se m že snížit v d sledku stavebních vad nemovitostí nabytých do majetku.

V transak ní historii fondu se vyskytují pouze drobné stavební vady ešené v rámci záruky se
zhotoviteli. Podrobné podmínky reklamací, v etn  záru ní doby, jsou ošet eny v p íslušných
smlouvách o dílo. Zhotovitelé jsou ov ování a vybíráni i dle jejich historie a referencí. Existující riziko
je p ípadné riziko vypo ádání, které spo ívá v možnosti vyhlášení úpadku zhotovitele.

Riziko stavebních vad hodnotí fond jako nízké.
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Riziko právních vad

Hodnota majetku fondu se m že snížit v d sledku právních vad aktiv nabytých do majetku, tedy
nap íklad v d sledku existence zástavního práva t etí osoby, pachtu, nájemního vztahu, resp.

edkupního práva, nebo v d sledku nesprávného vyhodnocení okamžiku uvedení fotovoltaických
elektráren do provozu.

U FVE Bežerovice, ekanice a Chýnov, provedla Státní energetická inspekce („SEI“) cenovou
kontrolu, ve které dosp la ke zjišt ní, že se jedná o elektrárny uvedené do provozu až v roce 2010. U
FVE Bežerovice SEI uložila provozovateli FVE pokutu za to, že erpal podporu ve výši stanovené pro
elektrárnu uvedenou do provozu v roce 2009, p emž proti tomuto rozhodnutí SEI byla podána
správní žaloba. Na základ  t chto skute ností Spole nost vytvo ila rezervu na právní vady za FVE
elektrárny Bežerovice, ekanice a Chýnov ve výši 84 483 tis. K .

Riziko právních vad hodnotí fond jako st ední.

nové riziko

Riziko vznikající zm nou kurzu jedné m ny v i m  jiné.

Veškeré položky aktiv a pasiv ve finan ních výkazech spole nosti jsou aktuáln  k 31. 12. 2015
denominované pouze v eských korunách. Vzhledem k této struktu e aktiv a pasiv fond není aktuáln
vystaven m novému riziku. M nové riziko m že vzniknout v okamžiku budoucích investic, u kterých
fond p edpokládá, že mohou být realizovány krom  CZK áste  i v EUR.

nové riziko hodnotí fond jako nízké.

Úrokové riziko

Riziko vyplývající z pohybu tržních úrokových sazeb.

V souvislosti se zapojením fondu do smluvního cashpoolingového vztahu se spole ností EZ, a.s.,
využívá fond výhodn jších úrokových podmínek než v p ípad  individuálního p ístupu na finan ní trh.

Výše úrokové sazby z kreditních z statk  je stanovena v souladu s podmínkami smlouvy
o cashpoolingu aktuáln  ve výši 0,00 % p.a.

Výše úrokové sazby z debetních z statk  je stanovena v souladu s podmínkami smlouvy
o cashpoolingu nejvýše však jako sou et sazby O/N PRIBOR a marže ve výši 0,40 % p.a.(jednodenní
sazba PRIBOR se zvýšením o p irážku).

Vzhledem k pom ru výše pohledávek a závazk  k majetku je fond vystaven nízkému úrokovému
riziku.

Úrokové riziko hodnotí fond jako nízké.
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Riziko zrušení fondu

Fond m že být zrušen vedle d vod  stanovených v obecn  závazných právních p edpisech
i z d vod  stanovených v ZISIF pro investi ní fondy kvalifikovaných investor  s právní osobností.

Fond m že být ze zákonem stanovených d vod  zrušen, a to zejména z d vodu:

• rozhodnutím o p em  fondu

• odn tím povolení k innosti, nap . v p ípad , jestliže do 12 m síc  ode dne vzniku nedosáhne
fondový kapitál alespo ástky odpovídající 1 250 000 EUR

• žádostí o odn tí povolení.

NB rovn ž odejme povolení k innosti fondu, jestliže bylo vydáno rozhodnutí o jeho úpadku.

Aktuáln  nebylo vydáno rozhodnutí o odn tí povolení innosti fondu, o jeho úpadku, nebyl zamítnut
insolven ní návrh a nebylo odejmuto povolení k innosti obhospoda ovatele fondu

Fond dosáhl v zákonné lh  objemu fondového kapitálu vyššího než 1 250 000 EUR.

Riziko zrušení hodnotí fond jako nízké.

Riziko spojené s investicemi do m nových derivát

Za stanovených podmínek m že fond užívat m nových derivát , což jsou investi ní nástroje, jejichž
hodnota závisí nebo je odvozená od hodnoty podkladového aktiva, resp. m nových kurz .

S m novými deriváty mohou být spojena také následující rizika:

• Riziko likvidity – v termínu vypo ádání transakce nemusí být ve fondu k dispozici dostatek
likvidity v termínu vypo ádání transakce.
• Riziko spojené s protistranou ve smyslu dodržení závazku vyplývajícího ze smluvené
transakce.
• Riziko pákového efektu

V p ístupu k výše uvedeným transakcím s m novými deriváty je uplat ován opatrný a konzervativní
ístup. Aktuáln  fond nepoužívá žádné m nové deriváty ani nevyužívá technik pákového efektu.

Riziko spojené s investicemi do m nových derivát  hodnotí fond jako nízké.
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