Výroční zpráva společnosti BRAWA, a.s.,
za účetní období 11 měsíců končící 30. listopadu 2015
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Profil společnosti
Společnost BRAWA, a.s., (dále jen „BRAWA“) je jediným vlastníkem potrubní linie plynovodu GAZELA.
Plynovod o dimenzi DN 1400, návrhovém tlaku 84 bar a délce 166 km propojuje přepravní soustavy České
republiky a Spolkové republiky Německo v hraničních bodech Brandov v Krušných horách a Rozvadov
v západních Čechách.
Společnost BRAWA plynovod vlastní. Společnost NET4GAS, s.r.o., jako výhradní držitel licence provozovatele
přepravní plynárenské soustavy v České republice jej na základě transparentních smluvních vztahů provozuje.

Akcionář
Jediným akcionářem společnosti BRAWA je společnost NET4GAS, s.r.o.

Dozorčí rada k 30. listopadu 2015
Dr. Martin Kolář, MBA
Předseda dozorčí rady
Den vzniku funkce: 1. července 2014
Den vzniku členství: 1. července 2014
(v dozorčí radě kontinuálně od 20. března 2012)
Ing. Radek Benčík, MBA
Místopředseda dozorčí rady
Den vzniku funkce: 17. března 2015
Den vzniku členství: 1. července 2014
(v dozorčí radě kontinuálně od 20. března 2012)
Andreas Rau
Člen dozorčí rady
Den vzniku funkce: 19. února 2014
Den vzniku členství: 19. února 2014

Změny v dozorčí radě
Dozorčí rada společnosti BRAWA na svém zasedání dne 17. března 2015 znovuzvolila Dr. Martina
Koláře, MBA, předsedou dozorčí rady a dále zvolila Ing. Radka Benčíka, MBA, místopředsedou dozorčí rady.
K žádným dalším změnám v dozorčí radě společnosti BRAWA v účetním období 11 měsíců končícím
30. listopadu 2015 nedošlo.
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Představenstvo k 30. listopadu 2015
Ing. Jan Martinec
Předseda představenstva
Den vzniku funkce: 11. listopadu 2015
Den vzniku členství: 7. července 2014
Ing. Miroslav Holý
Místopředseda představenstva
Den vzniku funkce: 11. listopadu 2015
Den vzniku členství: 1. listopadu 2015

Změny v představenstvu
K 30. září 2015 odstoupil Martin Slabý z funkce předsedy a člena představenstva společnosti BRAWA.
Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti ze dne 27. října 2015 byl novým členem představenstva zvolen
Ing. Miroslav Holý, a to s účinností od 1. listopadu 2015. Dne 11. listopadu 2015 zvolilo představenstvo
společnosti BRAWA svým předsedou Ing. Jana Martince a místopředsedou Ing. Miroslava Holého, a to
s účinností od 11. listopadu 2015. K žádným dalším změnám v představenstvu společnosti BRAWA v účetním
období 11 měsíců končícím 30. listopadu 2015 nedošlo.
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Zpráva o podnikatelské činnosti
Klíčové události a předpokládaný vývoj společnosti
Společnost BRAWA v účetním období 11 měsíců končícím 30. listopadu 2015 pracovala a hospodařila
v souladu s dlouhodobým plánem. Její rozhodující aktivitou tak byla správa nemovitosti, plynovodu GAZELA,
a její pronájem provozovateli přepravní soustavy, společnosti NET4GAS, s.r.o.
Následující účetní období bude charakteristické stabilním naplňováním dlouhodobého podnikatelského
záměru společnosti – pronájmem nemovitosti plynovodu GAZELA provozovateli přepravní soustavy.
Obchodní plán společnosti nepředpokládá další investiční ani obchodní rozvoj nad rámec existujících
smluvních vztahů.

Klíčové ekonomické události a ukazatele
Změna účetního období
Společnost NET4GAS, s.r.o., jako jediný akcionář společnosti BRAWA, rozhodla dne 26. srpna 2015
o změně stanov společnosti v článku 29/3. Změnou tohoto článku se mění účetní období společnosti takto:



účetní období 2015 končí 30. listopadu 2015,
následující účetní období budou začínat vždy 1. prosincem a končit 30. listopadem.

V návaznosti na změnu účetního období odpovídají níže uvedené ekonomické ukazatele za rok 2015 období
od 1. ledna 2015 do 30. listopadu 2015.

Vybrané ukazatele
Tržby celkem (mil. Kč)
Provozní zisk (mil. Kč)
Zisk před zdaněním (mil. Kč)
Zisk po zdanění (mil. Kč)
Investice (mil. Kč)
Počet zaměstnanců (přepočtený)

1. 1. – 30. 11. 2015
612
499
499
408
16
0

Výnosy, náklady, zisk
Společnost BRAWA dosáhla za období končící 30. listopadu 2015 výsledku hospodaření před zdaněním
ve výši 499 mil. Kč. Výsledek hospodaření po zdanění činil 408 mil. Kč. Provozní výsledek hospodaření
představoval 499 mil. Kč. Na jeho tvorbě se podílela hlavní aktivita společnosti, a to pronájem plynovodu
GAZELA. Provozní výnosy činily 612 mil. Kč a provozní náklady 113 mil. Kč. Finanční výsledek hospodaření
skončil ziskem ve výši 0,08 mil. Kč.
Struktura aktiv
Celková aktiva společnosti BRAWA dosáhla k 30. listopadu 2015 netto hodnoty 8 179 mil. Kč. Stálá aktiva
představovala 7 361 mil. Kč a na celkových aktivech se podílela 90 %. Byla tvořena zejména dlouhodobým
hmotným majetkem ve výši 7 361 mil. Kč. Oběžná a ostatní aktiva k 30. listopadu 2015 představovala hodnotu
818 mil. Kč a tvořila 10 % podíl na celkových aktivech. Na oběžných a ostatních aktivech se cca 85 % podílely
peněžní prostředky, krátkodobé pohledávky tvořily cca 15 %.
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Struktura pasiv
Vlastní kapitál společnosti BRAWA k 30. listopadu 2015 představoval hodnotu 7 884 mil. Kč a tvořil z cca 96 %
celková pasiva společnosti. Cizí zdroje dosáhly výše 295 mil. Kč. Dlouhodobé závazky (odložený daňový
závazek) se na nich podílely cca 93 %, krátkodobé závazky cca 7 %.
Investice
Za účetní období 11 měsíců končící 30. listopadu 2015 proinvestovala společnost BRAWA do hmotných aktiv
16 mil. Kč. Investice do hmotných aktiv směřovaly především k rekonstrukci přijímací komory DN 1400
v rozdělovacím uzlu RU02 Rozvadov ve výši 14 mil. Kč.
Investiční instrumenty
Společnost BRAWA nepoužívá žádné investiční instrumenty.
Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje
Společnost BRAWA na výzkum a vývoj nevynaložila významný objem finančních prostředků.
Organizační složky společnosti
Společnost BRAWA nemá žádné organizační složky v tuzemsku ani v zahraničí.

Zrušení rezervního fondu
Společnost NET4GAS, s.r.o., jako jediný akcionář společnosti BRAWA, schválila dne 17. března 2015
zrušení rezervního fondu společnosti BRAWA a odpovídající změnu stanov (vypuštění článku 31). Finanční
prostředky shromážděné v rezervním fondu byly převedeny na účet nerozdělených zisků minulých let.
Společnost NET4GAS, s.r.o., zároveň schválila distribuci finančních prostředků z účtu nerozdělených zisků
jedinému akcionáři.

Lidské zdroje
Společnost BRAWA neměla k 30. listopadu 2015 žádné zaměstnance.

Ochrana životního prostředí
Ochrana životního prostředí je společností BRAWA chápána nejen jako plnění zákonných požadavků, ale
především jako otázka společenské odpovědnosti. V účetním období 11 měsíců končícím 30. listopadu 2015
nedošlo v souvislosti s podnikatelskou ani jinou činností společnosti k žádné ekologické havárii nebo závažné
události představující nebezpečí pro životní prostředí.

Následné události
K žádným událostem, které by měly významný dopad na Výroční zprávu společnosti BRAWA, a.s., za účetní
období 11 měsíců končící 30. listopadu 2015, po rozvahovém dni nedošlo.
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
Představenstvo společnost BRAWA, a.s., (dále jen „Společnost“ nebo „BRAWA“) zpracovalo v souladu
s ustanovením § 82 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), tuto zprávu
o vztazích mezi Společností a ovládajícími osobami a mezi Společností a ostatními osobami ovládanými
stejnými ovládajícími osobami (dále jen „propojené osoby“) za účetní období 11 měsíců končící 30. listopadu
2015, pokud jsou tyto propojené osoby Společnosti známy. Zpráva je nedílnou součástí výroční zprávy
Společnosti za účetní období 11 měsíců končící 30. listopadu 2015 a akcionář Společnosti má možnost se
s ní seznámit ve stejné lhůtě a za stejných podmínek jako s účetní závěrkou.
1. Ovládající osoby
V účetním období 11 měsíců končícím 30. listopadu 2015 byla Společnost ovládána následujícími osobami:
a) přímo
NET4GAS, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 21, IČ 272 60 364, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108316 (dále jen „NET4GAS“).
b) nepřímo
-

NET4GAS Holdings, s.r.o., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 291 35 001,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 202655 (dále jen
„NET4GAS Holdings“), která je jediným společníkem společnosti NET4GAS.

-

Společnostmi (i) Allianz Infrastructure Czech HoldCo II S.à r.l., se sídlem L-2450 Luxembourg,
14, boulevard F.D. Roosevelt, Lucemburské velkovévodství, registrační číslo: B 175770 a (ii) Borealis
Novus Parent B.V., se sídlem 1011PZ Amsterdam, Muiderstraat 9, Nizozemské království, registrační
číslo: 57412243, když každá je společníkem NET4GAS Holdings s podílem ve výši 50 % a ve smyslu
ustanovení § 75 odst. 3 ZOK jsou společně ovládajícími osobami vůči společnosti NET4GAS Holdings.

2. Další propojené osoby
Společnost požádala výše uvedené ovládající osoby o zaslání seznamu ostatních osob, které byly v posledním
účetním období ovládány stejnými ovládajícími osobami. Na základě sdělení ovládajících osob a ostatních
informací představenstvu dostupných vyhotovilo představenstvo Společnosti tuto zprávu.
Relevantní struktura vztahů mezi ovládajícími osobami a ovládanou osobou a dalšími propojenými osobami
je uvedena v Příloze č. 1 této zprávy o vztazích.
3. Úloha ovládané osoby a způsob a prostředky ovládání
Společnost je vlastníkem majetku, který ovládající osoba (společnost NET4GAS) využívá na základě pronájmu
od Společnosti v rámci své podnikatelské činnosti.
Společnost je ovládaná společností NET4GAS, přičemž ovládání je založeno zejména faktem, že NET4GAS
je jediným akcionářem Společnosti a jmenuje členy představenstva a dozorčí rady Společnosti.
4. Smlouvy platné mezi Společností a ovládajícími nebo propojenými osobami
V posledním účetní období 11 měsíců končící 30. listopadu 2015 byly mezi Společností a ovládajícími nebo
propojenými osobami uzavřeny smlouvy uvedené v Příloze č. 2 této zprávy o vztazích. Plněním těchto smluv,
i smluv uzavřených v minulých účetních obdobích, které byly účinné i v posledním účetním období a jejichž
přehled tvoří Přílohu č. 3 této zprávy o vztazích, nevznikla Společnosti žádná újma. Z tohoto důvodu nebylo
zapotřebí zajišťovat úhrady újmy nebo uzavírat smlouvy o jejich úhradě. Hodnota plnění a protiplnění
v účetním období mezi propojenými osobami je uvedena v Příloze k účetní závěrce k 30. listopadu 2015.
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Příloha č. 1: Struktura vztahů mezi ovládajícími a propojenými osobami v posledním účetním období 11 měsíců končícím
30. listopadu 2015
Allianz Infrastructure Czech HoldCo II S.à r.l. (50,00 %) a Borealis Novus Parent B.V. (50,00 %)
100,00 % NET4GAS Holdings, s.r.o.
100,00 % NET4GAS, s.r.o.
BRAWA, a.s.

Příloha č. 2: Smlouvy uzavřené mezi Společností a ovládajícími nebo propojenými osobami v posledním účetním období
11 měsíců končícím 30. listopadu 2015
Smluvní strana

Název smlouvy

Datum uzavření

NET4GAS, s.r.o.

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o
poskytování vybraných služeb

6. února 2015

NET4GAS, s.r.o.

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o
poskytování vybraných služeb

30. listopadu 2015

NET4GAS, s.r.o.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o
poskytnutí úvěrů

16. července 2015

Popis smlouvy
Dodatek ke Smlouvě o poskytování vybraných služeb ze dne
31. prosince 2012 aktualizuje podmínky smlouvy (specifikace
služeb, ceny, odpovědné osoby, atd.), přičemž ceny za
poskytované služby jsou i po aktualizaci dohodnuty ve výši
obvyklé v obchodním styku.
Dodatek ke Smlouvě o poskytování vybraných služeb ze dne
31. prosince 2012 stanoví dodatečné služby související se
zkráceným účetním obdobím.
Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí úvěru ze dne 2. července 2013
upravuje cenu poskytnutých / přijatých úvěrů v rámci cash
poolingu.

Objednávky společnosti BRAWA u NET4GAS, s.r.o.:


Přeúčtování pojistného (tři objednávky)



Pomocný provozní materiál (jedna objednávka)



Logistické služby (jedna objednávka)



Speciální plynárenský materiál (jedna objednávka)

Objednávky společnosti NET4GAS, s.r.o. u společnosti BRAWA:


Speciální plynárenský materiál (dvě objednávky)
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Příloha č. 3: Smlouvy uzavřené mezi Společností a ovládajícími nebo propojenými osobami v předcházejících účetních
obdobích a účinné v účetním období 11 měsíců končícím 30. listopadu 2015
Smluvní strana

Název smlouvy

Datum uzavření

NET4GAS, s.r.o.

Smlouva o poskytování
vybraných služeb

31. prosince 2012

NET4GAS, s.r.o.

Nájemní smlouva

31. prosince 2012

NET4GAS, s.r.o.

Smlouva o poskytnutí úvěrů

2. července 2013

NET4GAS, s.r.o.,
NET4GAS Holdings, s.r.o.
(vícestranná smlouva)

Smlouva o poskytování
jednosměrného cash poolingu

8. července 2013

Popis smlouvy
Předmětem smlouvy je poskytování následujících služeb
společností NET4GAS, s.r.o., společnosti BRAWA: supervize
projektu GAZELA, stavebně montážní práce v rámci výstavby,
vedení účetnictví, controlling, daňová agenda, zpracování mezd,
cash-flow, řízení rizik, pojištění, facility, management, nákup a
logistika, korporátní záležitosti, dokumentace sítě
Na základě této smlouvy pronajímá společnost BRAWA
společnosti NET4GAS, s.r.o., plynárenské zařízení, jež se skládá
zejména z propojovacího plynovodu „VTL plynovod DN 1400 HPS Brandov - Rozvadov" o délce cca 160 km
Těmito smlouvami je stanoven rámec cash poolingu českých
korun mezi společností BRAWA a společnostmi NET4GAS, s.r.o.,
a NET4GAS Holdings, s.r.o. Účelem tohoto cash poolingu je
optimalizace využívání finančních prostředků v rámci propojených
osob a snížení transakčních nákladů.
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Účetní závěrka

Zpráva nezávislého auditora
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