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Výrok auditora 
Provedli jsme audit přiložené mezitimní účetní závěrky (dále jen „účetní závěrka“) 
společnosti Národní energie a.s. (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých 
účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 30. 6. 2021, výkazu zisku a ztráty za období 

končící 30. 6. 2021 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných 

účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1. 
přílohy této účetní závěrky. 

Podle našeho názoru mezitimní účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a 
pasiv společnosti Národní energie a.s.. k 30. 6. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku 

jejího hospodaření v souladu s českými účetními předpisy. 

Základ pro výrok 

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České 
republiky 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 České republiky 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. 

Odpovědnost správní rady Společnosti za účetní závěrku 
Správní rada 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 
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 

Při sestavování účetní závěrky je správní rada Společnosti povinna 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 správní rada plánuje zrušení Společnosti 

nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit, 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou 

(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora 
obsahující náš výrok. 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 (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat 

v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), 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 povinnosti uplatňovat 

během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší 
povinností: 
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Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky 

způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na 
tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě 

mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž 
došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) 

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 správní rada Společnosti uvedlo v příloze 
účetní závěrky. 

Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky 
správní radou a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná 

(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně 
zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková 

významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností 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 dále to, 
zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k 

věrnému zobrazení, 

Naší povinností je informovat správní radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování 
auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, vč: Ině.z r 

významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 

Jméno a sídlo auditora: 

BETA Audit spol. s r.o. 

se sídlem Brno, Palackého třída 159 

evidenční číslo auditorské společnosti 222 

Datum vypracování zprávy: 10.9.2021 

Přílohy: auditovaná rozvaha 
auditovaný výkaz zisku a ztráty 
auditovaná příloha k účetní závěrce 

      
Auditor: 

Ing. Jiří Gawel V . go 
statutární auditor odpěděd ný za (Ta audity 
na jehož základě byla“ "zpracována tato 
zpráva nezávislého Zn 

evidenční číslo statutárního auditora 1457 
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Rozvaha podle Přílohy č. 1 
vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA 

v plném rozsahu 

Účetní jednotka doručí 

  

  

        

Obchodní firma nebo Jiný název účetní jednatky 

Márodní energie a.s, 

  

  

  

  
  

  
  

  

    

    

    
  

    

  

  

  

  

  

  
  

    

    

  
    

  

  

  

  

S'doručením daňového přznání Kano be 02 A místo podnikání, šli ce od bydliště za daň z příjmu (v celých tisících Kč) Przkola 1008/65 

1x příslušnému finančnímu Brno 
úřadu Rok | Měsíc č 639 00 

2021 09782885 

Označení AKTIVA bí © Běžné účetní období Minulé úč. období 
Brutto Korekce Netio Netto 

a b c 1 2 3 4 
AKTIVA ČELKEM Součet A.až D. | 1 26 398 25 26 373 2 005 

B. Stálá aktiva 0 Součet BL aŽBAL | 312000 25,1. 1781000 

BL Dlouhodobý nehmotný majetek Součetl.1.ažl5. | 4 0200 25 175 o — 

B..2. | Ocenitelnápráva © 76 200 | © 25 75,00] 

B.2.1. | Software — 7 200 25 175 0 
c. | Oběžnáakiva © (Součet Cl.ažCIV. | 37, 23973, (23973 |. 2001 

CI. (Pohledávky | Součetih1.ažil3. | 48 | (7105 7105 0 

G.ll.1. | Dlouhodobé pohledávky — 4716580, 6 530 a 0 

C.l.1.5. | Pohledávky — ostatní © | 52 6530 | ——- 6530 0 

C.l.1.5.4, | Jiné pohledávky (56 6 530 : : 6530 0 
CI. 2. | Krátkodobé pohledávky m ——— 575 © 575 | 0 

01.2.14. Pohledávky z obchodních vztahů 58 16 16 0 

CI. 2.4. Pohladávky — ostatní 61 588, i . 559 a 0 

C1. 2,43. [ Stát- daňové pohledávky — 64 82 | 482 0 

C.ll. 2.4.4, | Krátkodobé poskytnuté zálohy 165 77 z 0 | 

cv. | Peněžní prostředky | SoučetiV 1. aživ2 | 71 16 888 16 868 2001 

C.IV, 1, | Peněžní prostředky v pokladně m 651 : 551 a 04 

CV. 2. Peněžní prostředky na účtech el 1683171. : 16307 2000 | 

D. Časové rozlišení aktiv Součet D.1.ažD3, | 74 2225 226 |. 4 

D.1. T ,— a (2225 4                   

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

| čis. | © Stav v běžném Stav v minulém 
Označení PASIVA řád.| © účetním období účetním období 

a b c 5 6 

PASIVA CELKEM Součet A. až D, | 78 26 373 2005 

(A. | Vlastní kapitál % Součet A L ažA.Vl. | 79 3662 2004 

A4 | Základní kapitál ———— - Součetl.1.ažl.3. | 80 5 000 2000. 

AL 1 | Základní kapitál a 5000 2000 

Av. | Výstedek hospodaření minulých let (+4) Součet IV.t. až IV.2. | 95 400 

Av.1, | Nerozdělený zisk neba neuhrazená ztráta minulých let (+/-) | 98 m 4 —— 

AM Výsledek hospodaření běžného účetního období (+4) om „1342 4 

B.+c, | Cizizdroje 7% — 270.1 1 

|c. | Závazky —— o | Součet C..až Cl. | 107 271. | 1] 

[c4, | Dlouhodobé závazky Součetl.1.až 1.9. | 108 22446. | 1 

cit [ Vydané dluhopisy —— -0109 21 350 © 

Ga.1.1,. | Vyměnitelné dluhopisy 110 21 350 -© 

C.l.4. | Závazky z obchodních vztahů —— Jnal 1087 7 

C..9. | Závazky -ostatní © a 08 a 1. 

GCI.9.1. Závazky ke společníkům 120 9 1 

CII. Krátkodobé závazky © 7 bouda i1 ažB. 1123] 266. s 

G.ll.4. | Závazky z obchodních vztahů 8 232.1 

C.. 8. Závazky ostatní 133 33 

C.JI.8.3, | Závazky k zaměstnancům a- — 011836 21 a 

C.il.8.4, | Závazky ze sociálního zabezpačení a zdravotního pojištění 137, 5 — 

C.li.8.5. | Stát- daňové závazky a dotace EE: 7 =         

                  

Sestaveno dne: 

09.09.2021 

Právní forma účetní Jednotky: 

  

  
Předmět podnikání: 

nemovitostí 

  

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která Je účetní jednotkou: 

pronájem a správa vlastních nebo pronajatých



Výkaz zisku a ztráty ve druhovém 
členění podle Přílohy č. 2 

  

  

          

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Národní energie a.s. 
v plném rozsahu 

Účetní jednotka doručí 

5 dončením daňového pízněn pe ke A místo podnikání šíi se od bydlčtě za daň z příjmů (v celých tisících Kč) ' 

1x příslušnému finančnímu p ronákova 1008/68 
úřadu Rok | Měsíc č 639 00 

2021 09782885 

Označení TEXT Be Skutečnost v účetním období 

běžném minulém 
a b c 1 2 

A. Výkonová spotřeba Součet A.1.až A3. | 3 905 

A. 2. | Spotřeba materiálu a energie 5 48 

A. 3. | Služby 6 857 
D. Osobní náklady Součet D,1.až D.2. | 9 84 

D. 1. | Mzdové náklady 10 80 

D. 2. | Náklady na sociální zabezpačení, zdravotní pojištění a ostatní náklady “ m 

D. 2.4. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti Součet E.1.ažE.3, | 14 25 

E. 1 Upravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 25 

E. 1.1. - Upravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku — trvalé 16 25 

F. Ostatní provozní náklady Součet F1.ažF.5. | 24 211 

F. 3. | Daně a poplatky v pravozní oblasti 27 211 

' Provozní výsledek hospodaření (+/-) K+lh-A.-B.-C.-D.-E.+HL-F. | 30 -1225 

J. Nákladové úroky a podobné náklady Součet 41.až J.2. | 43 114 

41 Nákladové úroky a podobné náklady — ovládaná nebo ovládající osoba 44 114 

K Ostatní finanční náklady 47 3 

+ Finanční výsladek hospodaření (+5) — IV.-G.+V.-H.+VL<1-J+VI-K | 48 - -417 

= Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) *(ř.30)+* (ř.48) | 49 -1342 

" Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) * (ř.40)-L. | 53 -1342 

Lk nesooehn EM [S -1342             

  

  

  
  

  nemovitostí 

  
přanájem a správa vlastních nebo pronajatých 

  

Sestaveno dne: V Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou: 

09.09.2021 KA 

Právní forma účetní jednotky: Přadmět podnikání: Pozn.: 

  

  
 





Příloha v účetní závěrce 

v plném rozsahu 
Korporace Národní energie a.s. 

  

ke dni 30.06.2021 

Obsah přílohy 

Podle $ 39 a 8 39a vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 

1 Popis účetní jednotky 

2 Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 

3. informace k položkám závazkových vztahů 

4. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem 

s, Průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 

6. Informace o položkách dlouhodobých aktiv 

7 Účetní jednotka, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejužší skupiny účetních jednotek 

8, Povaha a obchodní účel operací účetní jednotky, které nejsou zahrnuty v rozvaze 

9 Informace o transakcích uzavřených se spřízněnou stranou 

10, Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky



Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu 

Korporace Národní energie a.s. 

ke dni 30.6.2021 

1. Popis účetní jednotky 

Název: Národní energie a.s. 

Sídlo: Pražákova 1008/69, PSČ 639 00, Brno 

Právní forma: akciová společnost 

IČ: 09782885 
Předmět podnikání: obchod s elektřinou 

Den vzniku účetní jednotky: 30. prosince 2020 

Zdaňovací období: od 1.1.2021 do 30.6.2021 

Rozvahový den: 30.6.2021 

Okamžik sestavení účetní závěrky: 9.9.2021 

2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 

2.1. | Použité obecné účetní zásady 

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, na základě vyhlášky č. 500/2002 Sb. a dle opatření 

Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele, 

2.2. | Použité účetní metody 

Účetní jednotka plně respektuje obecné účetní zásady, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, 

zásadu opatrnosti a předpoklad účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Údaje v této účetní 

závěrce jsou vyjádřeny v korunách českých (Kč) v tisících, 

2.3. | Informace o odchylkách od metod podle $ 7 odst. 5 zákona o účetnictví s uvedením jejich 

vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky 

Účetní jednotka plně respektuje účetní metody a nedošlo k odchýlení od těchto metod ve smyslu 5 7 
odst. 5 zákona o účetnictví, 

2.4. | Způsob oceňování majetku a závazků 

Majetek i závazky se oceňují pořizovacími cenami, 

2.5. | Způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky) 

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku byly stanoveny ve stejné výši pro daňové účely i pro 

účetnictví, Odpisy pozemků nejsou uplatňovány. 

2.6, | Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu 

Účetní jednotka se rozhodla používat denní kurz pro veškeré účetní případy. Účetní jednotka 

v případě prodeje nebo nákupu cizí měny za českou měnu bude oceňovat kursem nákupu ($24, odst. 

6 zákona o účetnictví).



Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu 

Korporace Národní energie a.s. 

ke dní 30.6.2021 

2.7. | Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků 

Veškerý majetek a závazky jsou hodnoceny pořizovacími cenami. 

2.8. | Použitý oceňovací model a technika při ocenění reálnou hodnotou 

3. Informace k položkám závazkových vztahů 

3.1. | Závazkové vztahy (pohledávky a dluhy), které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší 
než 5 Jet 

Nejsou 

3.2. | Závazkové vztahy (pohledávky a dluhy), které jsou kryty věcnými zárukami 

Nejsou 

3.3. | Zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry poskytnuté členům řídících, kontrolních a případně 
správních orgánů 

K 30. červnu 2021 byly poskytnuty následující půjčky: 

- © Petr Klimčík, půjčky ve výši 5.280.000 Kč. 

- © Miloslav Kufa, půjčka ve výši 900.000 Kč, 

3.4. | Závazkové vztahy (pohledávky a dluhy), podmíněné závazkové vztahy a poskytnuté věcné 
záruky, které nejsou vykázány v rozvaze 

Nejsou 

3.5. | Penzijní závazky a závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku a přidruženým 
účetním jednotkám 

Nejsou 

4. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem 
nebo původem 

Nejsou 

5. Průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 

Průměrný počet zaměstnanců je nula.



  

6. Informace o položkách dlouhodobých aktiv 

  
  

Lob Počáteční | 
Dlouhodobá aktiva SATecn Přírůstky 

stav 
Úbytky 

  

- stav: | Počátek | Změna | Konec 

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu 

Korporace Národní energie a.s. 

ke dni 30.6,2021 

Konečný | Opravné položky a oprávky | 
  

  

    

  

  

  

                  
  

  
7. Účetní jednotka, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejužší skupiny účetních 

jednotek 

Není naplnění 

8. Povaha a obchodní účel operací účetní jednotky, které nejsou zahrnuty v rozvaze 

9. Informace o transakcích uzavřených se spřízněnou stranou 

10. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky 

Sestaveno dne: 9.9.2021 

Sestavil: 

  

       Národní energie 
as. 

ň 
109767 9?


