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ÚVODNÍ SLOVO
GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE
Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte mi, abych Vás seznámil s podnikatelskou činností společnosti United Energy Trading, a.s.,
v uplynulém roce a současně se záměry společnosti v roce 2007.
Rok 2006 byl rokem zahájení obchodní činnosti společnosti. Vstup na trh dodávek
elektrické energie konečným zákazníkům si dovolím označit slovem „razantní“.
Společnosti se podařilo získat řadu významných zákazníků a zařadit se tak mezi největší nezávislé obchodníky s elektřinou. Nejvýstižnějším argumentem obchodních úspěchů jsou technické a ekonomické údaje – dodávka 480 000 MWh do více jak
5 tisíc odběrných míst, roční tržby ve výši 618 mil. Kč a výsledek hospodaření před
zdaněním 19 mil. Kč.
Dobré obchodní výsledky společnosti bezpochyby souvisely s pečlivě připravenou
strategií obsluhy zákazníků a optimalizace obchodní pozice. Pro obsluhu zákazníků
jsme vytvořili tým profesně zdatných a vyškolených obchodních manažerů, jejichž primárním cílem bylo vycházet vstříc potřebám zákazníků a hledat možnosti, jak snižovat
jejich náklady na spotřebované energie. Současně jsme průběžně zdokonalovali
systém obchodního dispečinku v oblasti predikcí spotřeby zákazníků a efektivního
nákupu, což významně přispělo ke snížení nákladů na pořízenou elektřinu.
V druhé polovině roku 2006 jsme v souladu s expanzní strategií společnosti zahájili
přípravu ke vstupu na slovenský trh dodávek konečným zákazníkům. V Bratislavě byla
zřízena organizační složka United Energy Trading, a.s. Rovněž jsme pokračovali v personálním posílení našeho obchodního týmu v souvislosti s přípravou prodejní kampaně na rok 2007. Již dnes se ukazuje, že realizované kroky byly správné a pro rok
2007 očekáváme výrazné zlepšení ve všech ekonomických ukazatelích společnosti.
Jsme si vědomi, že na skvělých výsledcích společnosti mají největší podíl naši zaměstnanci a zejména obchodní partneři. Proto chceme i nadále pracovat na zvyšování
loajality a spokojenosti našich obchodních partnerů. Dovolte mi, abych jim touto formou poděkoval za dosavadní spolupráci.

Ing. František Čupr, MBA
generální ředitel
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O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI
SPOLEČNOSTI A O STAVU
JEJÍHO MAJETKU

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ
ČINNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI UNITED
ENERGY TRADING, A.S., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU

sáhl více než 480 000 MWh. Nákup elektrické energie byl realizován především od
společnosti První energetická, a.s.
Z rozhodnutí představenstva společnosti byla zřízena organizační složka společnosti
ve Slovenské republice za účelem expanze prodeje elektrické energie.

Veškeré uváděné údaje jsou zpracovány dle českých účetních standardů.
V průběhu roku představenstvo společnosti rozhodlo o změně organizační struktury
společnosti s generálním ředitelem v čele. Společnost zaměstnávala průměrně sedm
zaměstnanců.

Hospodářské výsledky roku 2006
Za účetní období roku 2006 společnost vykázala tržby ve výši 617 803 tis. Kč a hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 18 705 tis. Kč. Tyto výsledky znamenají překročení
plánu pro rok 2006. Společnost realizovala většinu tržeb za prodej elektrické energie.

Další rozvoj
V roce 2007 se společnost bude zaměřovat na upevnění a rozšíření stávajícího portfolia zákazníků pro dodávky elektrické energie, expanzi na slovenském trhu a přípravu
na obchodování se zemním plynem nejpozději od 1. 1. 2008.

Hlavní podnikatelská činnost v roce 2006
Hlavní podnikatelskou činností společnosti je prodej elektrické energie konečným zákazníkům. Celkový prodej elektrické energie v roce 2006 v technických jednotkách do-
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI
OSOBAMI

III. Ostatní osoby ovládané stejnou
ovládající osobou

PODLE § 66a ODST. 9 ZÁKONA
Č. 513/1991 SB.,OBCHODNÍ ZÁKONÍK,
V PLATNÉM ZNĚNÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ
OD 1. LEDNA 2006 DO 31. PROSINCE 2006

Osobami ovládanými nepřímo ovládající osobou Ing. Patrikem Tkáčem, na nichž
nepřímo ovládající osoba vykonávala přímo nebo nepřímo rozhodující vliv, byly:
Obchodní společnost Czech Energy Holding, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní
297/14, PSČ 186 00, identifikační číslo 27166511, zapsaná dnem 12. července 2004
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 9447.

Představenstvo společnosti United Energy Trading, a. s., se sídlem Praha 1,
Washingtonova 17, PSČ 110 00, v souladu s ustanovením § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, zpracovalo tuto zprávu o
vztazích mezi společností ovládanou, společnostmi přímo i nepřímo ovládajícími a
ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období 1. ledna
2006 až 31. prosince 2006.

Obchodní společnost United Energy, a.s., se sídlem Most-Komořany, Teplárenská 2,
PSČ 434 03, identifikační číslo 46708197, zapsaná dnem 1. května 1992 v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 242, v období
od 1. ledna 2006 do 6. prosince 2006.
Obchodní společnost United Energy právní nástupce, a.s., se sídlem Most, Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03, identifikační číslo 27309959, zapsaná dnem
7. prosince 2006 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1722, v období od 7. prosince 2006 do 31. prosince 2006.

Přímo ovládající osobou za účetní období od 1. ledna 2006 do 6. prosince 2006 byla
společnost United Energy, a.s., se sídlem Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03.
Přímo ovládající osobou za účetní období od 7. prosince 2006 do 31. prosince 2006
byla společnost United Energy právní nástupce, a.s., se sídlem Most, Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03.

Obchodní společnost ENOP, s.r.o., se sídlem Most-Komořany čp. 2, PSČ 434 03,
identifikační číslo 64650201, zapsaná dnem 1. ledna 1996 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10121.

Přímo ovládající osoba United Energy, a.s., byla k 6. prosinci 2006 vlastníkem 15 kusů
akcií ovládané osoby, celkem představujících 100 % základního kapitálu a měla tomu
odpovídající podíl na hlasovacích právech. K 7. prosinci 2006 i k 31. prosinci 2006 byla
přímo ovládající osoba United Energy právní nástupce, a.s., vlastníkem 15 kusů akcií
ovládané osoby, celkem představujících 100 % základního kapitálu a měla tomu odpovídající podíl na hlasovacích právech.

I.

Obchodní společnost Lounské tepelné hospodářství spol. s r.o., se sídlem Louny, ul. 17. listopadu čp. 2580, PSČ 440 01, identifikační číslo
62243179, zapsaná dnem 22. prosince 1994 v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8193.
Obchodní společnost Teplárna Liberec, a.s., se sídlem Liberec 4, tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, PSČ 460 01, identifikační číslo 62241672, zapsaná
dnem 13. února 1995 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí
nad Labem, oddíl B, vložka 653.

Ovládaná osoba

Obchodní společnost United Energy Trading, a.s., se sídlem Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00, identifikační číslo 27386643, zapsaná dnem 31. října 2005
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10233.

II.

Nadační fond pro rozvoj vzdělávání, se sídlem Most-Komořany čp. 376, Most 3,
PSČ 434 03, identifikační číslo 65660692, zapsaný dnem 1. prosince 1998 v nadačním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl N, vložka 16.

Ovládající osoba

Obchodní společnost J & T Securities, s.r.o., se sídlem Lamačská cesta 3,
Bratislava 841 04, Slovenská republika, identifikační číslo 31366431, zapsaná dnem 3. února 1994 v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem
v Bratislavě, vložka číslo 6458/B.

a) přímo ovládající osoby
V období od 1. ledna 2006 do 6. prosince 2006 byla přímo ovládající osobou obchodní
společnost United Energy, a.s., se sídlem Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434
03, identifikační číslo 46708197, zapsaná dnem 1. května 1992 v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 242.

Obchodní společnost Teplárenská, a.s., se sídlem Most, Komořany, Teplárenská 2, PSČ
434 03, identifikační číslo 27309941, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1723, v období od 7.12.2006 do 31.12.2006.

V období od 7. prosince 2006 do 31. prosince 2006 byla přímo ovládající osobou obchodní společnost United Energy právní nástupce, a.s., se sídlem Most, Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03, identifikační číslo 27309959, zapsaná dnem 7. prosince 2006 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl
B, vložka 1722.

IV. Smlouvy uzavřené s propojenými
osobami během posledního účetního
období

b) nepřímo ovládající osoby
Během účetního období 2006 byly mezi ovládanou osobou a přímo či nepřímo ovládajícími osobami a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající
osobou uzavřeny následující smlouvy:

Ing. Patrik Tkáč, bydliště Bratislava, Rumančeková 859/36, PSČ 821 01, Slovenská
republika, prostřednictvím společnosti Czech Energy Holding, a.s.
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(i)

V.

Dne 21. prosince 2006 byla uzavřena s United Energy právní nástupce, a.s.,
Smlouva o úplatném poskytování IT/IS služeb. Předmětem smlouvy je zajištění
správy, rozvoje a údržby informačních technologií, softwarových aplikací
a hardwarových zařízení včetně poradenských služeb.

přešly dnem rozdělení United Energy, a.s., na nástupnickou společnost United Energy
právní nástupce, a.s.

VIII. Újmy vzniklé ovládané osobě
a způsob jejich úhrady

Jiné právní úkony učiněné v zájmu
propojených osob

Ovládané osobě nevznikla z titulu uzavření výše uvedených smluv, jiných právních
úkonů, ostatních opatření a poskytnutých plnění či přijatých protiplnění žádná újma či
majetková výhoda.

V průběhu účetního období nebyly ve prospěch osoby přímo nebo nepřímo ovládající nebo osob ovládaných stejnou ovládající osobou učiněny žádné právní úkony
mimo rámec běžných právních úkonů uskutečňovaných v rámci výkonu jejích práv
jako akcionáře ovládané osoby.

IX. Důvěrnost informací
Za důvěrné jsou v rámci holdingu považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství ovládajících, ovládané i dalších propojených osob a také
ty informace, které byly za důvěrné jakoukoliv propojenou osobou označeny. Dále jsou
to veškeré informace z obchodního styku, které by mohly být samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě jakékoliv z propojených osob.

VI. Ostatní opatření uskutečněná v zájmu
nebo na popud propojených osob
V průběhu účetního období nebyla v zájmu či na popud osoby přímo či nepřímo ovládající nebo osob ovládaných stejnou ovládající osobou přijata či uskutečněna žádná
opatření mimo rámec běžných opatření uskutečňovaných ovládanou osobou ve vztahu
k ovládající osobě jako akcionáři ovládané osoby.

Z důvodu, aby nemohlo dojít k újmě na straně ovládané osoby, s ohledem na ustanovení § 51 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, neobsahuje tato
zpráva informace tohoto charakteru.

VII. Plnění poskytnutá a přijatá ovládanou
osobou

X. Závěr

V účetním období byla ovládanou osobou poskytnuta přímo nebo nepřímo ovládající
osobě a osobám ovládaným stejnou ovládající osobou následující plnění s následujícím protiplněním (peněžní částky uváděny v celých tisících Kč):

Tato zpráva byla zpracována představenstvem ovládané osoby, společnosti United
Energy Trading, a.s., dne 30. března 2007 a předložena k přezkoumání dozorčí radě.
V Praze dne 30. března 2007

Propojená osoba
United Energy, a.s.
United Energy, a.s.
United Energy, a.s.

Předmět plnění
prodej elektřiny
poskytování služeb
podíl na výnosu
z obchodní činnosti

Plnění
Protiplnění
elektrická energie
411 963
služby dispečinku
2 000
3 147 dodávky el. energie
konečným zákazníkům

Z pověření představenstva za představenstvo ovládané osoby:
Ing. Pavel Ondra
předseda představenstva, v.r.

Veškeré vzájemné smluvní vztahy, práva a povinnosti, majetek, pohledávky a závazky
ovládající společnosti United Energy, a.s., vůči společnosti United Energy Trading, a.s.,

Ing. Petr Jeník
člen představenstva, v.r.
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závěrka byla sestavena v souladu s obecně závaznými předpisy, a že ve všech důležitých ukazatelích správně prezentuje hospodářský výsledek a stav majetku společnosti.

V souladu s ustanoveními obchodního zákoníku a stanov Společnosti dozorčí rada dohlížela na výkon působnosti představenstva Společnosti a uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti.

Dozorčí rada doporučuje akcionáři schválit řádnou účetní závěrku Společnosti za rok
2006. Rovněž tak doporučuje schválit návrh představenstva na rozdělení zisku za rok
2006, předložený představenstvem Společnosti.

Dozorčí rada konstatuje, že představenstvem a vedením Společnosti byly poskytovány
všechny podklady vyžádané pro činnost dozorčí rady. Na vyžádání dozorčí rady se zasedání zúčastnili přizvaní členové představenstva.

Dozorčí rada při své kontrolní činnosti v roce 2006 neshledala žádné věcné ani formální nedostatky ve výkonu působnosti představenstva Společnosti.

Dozorčí rada se seznámila se Zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu
jejího majetku za období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006, schválenou představenstvem
Společnosti a projednala návrh na rozdělení zisku za rok 2006.

Tuto zprávu projednala dozorčí rada na svém řádném zasedání dne 22. června 2007.
Dozorčí rada přezkoumala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a
odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, za účetní období
od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006, schválenou představenstvem Společnosti a konstatovala, že nemá k uvedené zprávě připomínky a vyslovila s ní souhlas.

Za dozorčí radu

Dozorčí rada dále přezkoumala řádnou účetní závěrku Společnosti, sestavenou za
účetní období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006. Dozorčí rada konstatuje, ze účetní

Mgr. Lenka Dostálová
členka dozorčí rady, v.r.
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ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K 31. PROSINCI 2006 (V TIS. KČ)
Označení Aktiva
a
B.
B. I.
B. I.
B. I.
B. I.
B II.
B II.
C.
C. III.
C. III.
C. III.
C. III.
C. III.
C. III.
C. IV.
C. IV.
C. IV.
D. I.
D. I.
D. I.

1.
3.
7.
3.

1.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
1.
3.

Brutto
1
+ 103 414
+ 2 517
+ 2 352
+ 252
+ 2 100

b
AKTIVA CELKEM
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Zřizovací výdaje
Software
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Oběžná aktiva
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Stát – daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Peníze
Účty v bankách
Časové rozlišení
Náklady příštích období
Příjmy příštích období

+ 165
+ 165
+ 100 312
+ 91 414
+ 77 783
+0
+ 65
+13 061
+ 505
+ 8 898
+1
+ 8 897
+ 585
+ 580
+5

13

Běžné účetní období
Minulé období
Korekce
Netto
Netto
2
3
4
- 796
+ 102 618
+ 14 429
- 502
+ 2 015
+ 894
- 439
+ 1 913
+ 744
- 59
+ 193
+ 244
- 380
+ 1 720
+ 500
- 63
+ 102
+ 150
- 63
+ 102
+ 150
- 294
+ 100 018
+13 535
- 294
+ 91 120
+ 560
- 294
+ 77 489
+0
+0
+0
+ 65
+ 560
+13 061
+ 505
+0
+ 8 898
+ 12 975
+0
+1
+ 11
+0
+ 8 897
+ 12 964
+ 585
+ 580
+5
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Označení
a
PASIVA
A.
A. I.
A. I. 1.
A. IV.
A. IV. 2.
A. V. 1.
B.
B. III.
B. III. 1.
B. III. 5.
B. III. 6.
B. III. 7.
B. III. 8.
B. III. 10.
B. III. 11.

Pasiva
b
CELKEM
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Základní kapitál
Výsledek hospodaření minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let (-)
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
Cizí zdroje
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztah
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Stát – daňové závazky a dotace
Krátkodobé přijaté zálohy
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky

Běžné účetní období
5
+ 102 618
+ 28 065
+ 15 000
+ 15 000
- 1 300
-1 300
+ 14 365
+ 74 553
+ 74 553
+ 65 335
+ 342
+ 184
+ 5 444
+63
+ 3 172
+13
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Minulé období
6
+ 14 429
+ 13 700
+ 15 000
+ 15 000

- 1 300
+ 729
+ 729
+ 330
+ 168
+ 128
+4
+ 53
+ 46
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2006 (V TIS. KČ)

Označení Výkaz zisku a ztráty
a
I.
A.
+
II.
II. 1.
B.
B.
B.

1.
2.
+

C.
C.
C.
C.
C.
D.
E.
G.

1.
2.
3.
4.

IV.
H.
*
X.
XI.
O.
*
Q.
Q.

1.
**
***
****

Skutečnost v účetním období
sledovaném
minulém

b
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže
Výkony
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Přidaná hodnota
Osobní náklady součet
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Provozní výsledek hospodaření
Výnosové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Finanční výsledek hospodaření
Daň z příjmů za běžnou činnost
- splatná
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
Výsledek hospodaření před zdaněním

15

+ 617 803
+ 602 066
+ 15 737
+ 16 061
+ 16 061
+ 7 862
+ 868
+ 6 994
+ 23 936
+ 5 795
+ 4 098
+ 221
+ 1 399
+ 77
+ 167
+ 479
+ 294
+6
+ 116
+ 17 091
+ 126
+ 1 587
+ 99
+ 1 614
+ 4 340
+ 4 340
+ 14 365
+ 14 365
+ 18 705

+ 612
+ 92
+ 520
- 612
+ 696
+ 465
+ 73
+ 158

+ 23

- 1 331
+ 35
+4
+ 31

- 1 300
- 1 300
- 1 300
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
K 31. PROSINCI 2006
I.

V průběhu účetního období zanikla funkce v představenstvu následujícím osobám:

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Ing. František Čupr
Ing. Pavel Ondra

Předmět činnosti
– pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než
základních služeb spojených s pronájmem
– velkoobchod
– specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
– činnost technických poradců v oblasti energetiky
– činnost organizačních a ekonomických poradců
– zprostředkování obchodu a služeb
– poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
– obchod s elektřinou

Funkce
předseda
člen

V průběhu účetního období vznikla funkce v představenstvu následujícím osobám:

Ing. Pavel Ondra

Funkce
předseda

V průběhu účetního období zaniklo členství a funkce v dozorčí radě následujícím osobám:
Funkce
předseda

Základní kapitál společnosti činí 15 000 000 Kč. Je rozdělen na 15 ks akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč.

Ing. Jan Špringl

Jediným akcionářem je:
United Energy právní nástupce, a. s.
Most, Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03
Identifikační číslo: 273 09 959
Zapsáno: 14. února 2007

V průběhu účetního období vzniklo členství a funkce v dozorčí radě následujícím osobám:

Mgr. Marek Janča

Funkce
předseda

Členové statutárních a dozorčích orgánů k datu 31. 12. 2006
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10233.

Představenstvo k rozvahovému dni 31. 12. 2006:

Ing. Pavel Ondra
Ing. Jan Mašinda
Ing. Petr Jeník

Funkce
předseda
člen
člen

Společnost je plátcem DPH se čtvrtletním zdaňovacím obdobím k 31.12.2006,
od 1.1.2007 přechází společnost na měsíční zdaňovací období.

II.

Dozorčí rada k rozvahovému dni 31.12.2006:

Mgr. Marek Janča
Ing. Petr Švec
Mgr. Lenka Dostálová

Funkce
předseda
místopředseda
člen

INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH
METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH
ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ

V průběhu období od 1.1.2006 do 31.12.2006 došlo k následujícím změnám ve složení
statutárních orgánů.

Účetnictví United Energy Trading, a.s., bylo vedeno a účetní závěrka byla sestavena
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění platném pro rok 2006,
s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného
účetnictví, a s Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle této vyhlášky.

V průběhu účetního období zaniklo členství v představenstvu následujícím osobám:

Zásadní účetní postupy používané společností

Ing. František Čupr
Ing. Pavel Ondra

Funkce
předseda
člen

(a) Zásoby
Účtování o pořízení a úbytku skladových zásob se provádí způsobem A, dle Českého účetního standardu pro podnikatele číslo 015. V účetní závěrce jsou zahrnuty
pouze aktivity Společnosti. Spotřební materiál a drobné reklamní předměty určené
k propagaci firmy se při dodání účtují přímo do spotřeby.

V průběhu účetního období vzniklo členství v představenstvu následujícím osobám:

Ing. Petr Jeník

Pořizovací cena materiálu a zboží je v analytické evidenci rozdělena na:
– skutečnou cenu pořízení
– skutečné vedlejší náklady pořízení (přeprava, poštovné, balné, provize, clo, pojistné)

Funkce
člen
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Součástí pořizovací ceny zásob nejsou úroky z úvěrů a půjček poskytnutých na jejich
pořízení. Jednotlivé položky materiálu a zboží jsou na skladě vedeny v ocenění cenou
zjištěnou váženým aritmetickým průměrem. Průměrná cena se počítá při příjmu na
sklad nebo změnách pořizovací ceny z titulu slev a vypořádání rozdílů z titulu zaokrouhlení. Rozpouštění vedlejších pořizovacích nákladů se provádí při měsíční závěrce
skladu dle úbytků zásob.

(f) Stanovení opravných položek a rezerv
Daňové opravné položky k pohledávkám se tvoří dle zákona č. 592/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmu v platném znění. Účetní opravné položky se
tvoří do výše 100 % účetní hodnoty k pohledávkám 12 měsíců po splatnosti a do výše
50 % účetní hodnoty k pohledávkám 6 měsíců po splatnosti.
Účetní opravné položky k zásobám se tvoří k zásobám starším 6 měsíců ve výši 50 %
účetní hodnoty, k zásobám starším 12 měsíců se tvoří ve výši 100 % účetní hodnoty.
Netvoří se opravné položky k zásobám náhradních dílů, u kterých je prokazatelná nutnost skladování z příslušných záručních a servisních smluv a základního materiálu na
dokončení výroby.

Nedokončená výroba se oceňuje ve výši přímých nákladů a provozní režie.
Výrobky se oceňují ve výši přímých nákladů a provozní režie.
Nevyfakturované dodávky se ocení podle uzavřené smlouvy.
(b) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobým hmotným resp. nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění
je vyšší než 40 000 Kč resp. 60 000 Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je
delší než jeden rok.

(g) Rezervy
Zákonné rezervy, které jsou výdajem vynaloženým na zajištění a udržení příjmu
se tvoří dle Zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění daně z příjmů v platném znění.

Technické zhodnocení, pokud by převýšilo u jednotlivého hmotného majetku v úhrnu
za účetní a zdaňovací období částku 40 000 Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého
majetku.

Rezervu na daň z příjmů vytváří společnost vzhledem k tomu, že okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku stanovení výše daňové povinnosti. V následujícím účetním období společnost rezervu rozpustí a zaúčtuje zjištěnou daňovou povinnost.

Nakoupený dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami
zahrnujícími všechny náklady spojené s pořízením. Vymezení nákladů souvisejících
s pořízením majetku se řídí vyhláškou č. 500/2002 Sb., §47 s výjimkou úroků z úvěrů
a půjček, které dle rozhodnutí akciové společnosti nebudou součástí pořizovací ceny.

(h) Přepočty cizích měn
Společnost používá pro přepočet cizích měn denní kurz ČNB. V průběhu roku se účtuje
pouze o realizovaných kursových ziscích a ztrátách.

Za drobný hmotný majetek je považován majetek v pořizovací ceně od 1 Kč do
40 tis. Kč a drobný nehmotný majetek v pořizovací ceně od 1 Kč do 60 tis. Kč. Tento
majetek není vykazován v rozvaze a je účtován přímo do spotřeby v roce jeho pořízení,
vede se v operativní evidenci majetku a dále v podrozvahové evidenci. U hmotného
majetku se jedná zejména o inventář, vybavení výpočetní technikou, měřící přístroje
a mobilní telefony.

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle oficiálního kurzu ČNB k 31. 12. 2006. Nerealizované kursové zisky a ztráty jsou zachyceny
v hospodářském výsledku.
Kurzové rozdíly u dlouhodobého finančního majetku, který nebude oceněn reálnou
hodnotou, se účtují na vrub nebo ve prospěch kapitálových fondů.

(c) Odpisování dlouhodobého hmotného majetku
Uplatňuje se rovnoměrný způsob odpisování jak pro daňové, tak pro účetní účely.
Doba odpisování se řídí zařazením hmotného majetku do odpisových skupin uvedených v příloze zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Účetní odpisy jsou vypočteny
na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku.
Účetní odpis je prováděn měsíčně 1/12 stanoveného ročního odpisu. Odpisování je
započato v měsíci zařazení. Daňové odpisy jsou stanoveny dle zákona č. 586/1992 Sb.
o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů.

(i) Daň z příjmů
Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani.
Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený z daňového základu s použitím daňové
sazby platné v běžném roce a veškeré doměrky a vratky za minulá období.
Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou
aktiv a pasiv s použitím očekávané daňové sazby platné pro následující období.

(d) Odpisování dlouhodobého nehmotného majetku
Nehmotný dlouhodobý majetek je účetně odpisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Odpisování je započato v měsíci zařazení.
Odpisy pro účely zák. č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů se stanoví podle §31 a budou
vypočítány na konci účetního období.

(j) Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
Ve sledovaném účetním období nedošlo ve společnosti k žádným změnám v oceňování
a odpisování.

III.

(e) Dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobý finanční majetek představuje majetkové účasti, realizovatelné cenné papíry a podíly a dlužné cenné papíry držené do splatnosti a je účtován v pořizovací
ceně. Pořizovací cena zahrnuje přímé náklady související s pořízením jako poplatky
a provize makléřům, poradcům, burzám.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE
A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT

1. Dlouhodobý majetek
(a) Dlouhodobý nehmotný majetek

Realizovatelné cenné papíry a podíly jsou k rozvahovému dni přeceňovány reálnou hodnotou. Zisky/ztráty z tohoto přecenění neovlivňují hospodářský výsledek společnosti až
do doby realizace a jsou k rozvahovému dni účtovány jako změna oceňovacích rozdílů
z přecenění majetku a závazků ve vlastním kapitálu společnosti. Majetkové účasti
s rozhodujícím vlivem jsou k rozvahovému dni oceňovány ekvivalenční metodou.

Položka dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je položkou, která tvoří zanedbatelnou část celkového majetku společnosti. Je tvořen pouze administrativním
majetkem. Stav a pohyb hmotného dlouhodobého majetku je uveden v tabulce Dlouhodobý majetek v příloze č. 1.
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Odpisy nehmotného dlouhodobého majetku zaúčtované do nákladů činily:
Období
1.1.06 - 31.12.06
431 tis. Kč

Jiné krátkodobé pohledávky tvoří poskytnutá půjčka společnosti Gurmány a dohadná
položka na podíl na zisku společnosti První energetická, a.s., vyplývající ze smlouvy.
Nezaplacené pohledávky z obchodních vztahů nejsou zajištěny.

Období
1.1.05 - 31.12.05
8 tis. Kč

K pohledávkám byly tvořeny opravné položky ve výši 294 tis. Kč.

(b) Dlouhodobý hmotný majetek

4. Ostatní aktiva

Stav a pohyb hmotného dlouhodobého majetku je uveden v tabulce Dlouhodobý majetek v příloze č. 1.

Náklady příštích období zahrnují především náklady plynoucí z uzavřených leasingových smluv a budou účtovány do nákladů období, do kterého věcně přísluší.

Odpisy hmotného majetku činily:
Příjmy příštích období zahrnují úroky z běžných účtů.
Období
1.1.06 - 31.12.06
48 tis. Kč

Období
1.1.05 - 31.12.05
15 tis. Kč

5. Vlastní kapitál
Výše základního kapitálu činí 15 000 000 Kč. Je složený z 15 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč.

2. Krátkodobý finanční majetek
2006
1
8 897
0

2005
11
12 964
0

Společnost vytváří následující fondy ze zisku: zákonný rezervní fond.

Peníze
Účty v bankách
Krátkodobé cenné papíry a podíly
Celkem

8 898

12 975

Tyto zdroje budou určeny ke krytí ztrát společnosti. Konečný zůstatek tohoto fondu je
k 31. 12. 2006 0 Kč.

Rezervnímu fondu je přidělováno 5 % z čistého zisku až do doby, kdy se dosáhne zákonem požadované 20 % výše základního kapitálu.

K 31. 12. 2006 neměla společnost zůstatky účtů s omezeným disponováním.
Vypořádání ztráty za účetní období 2005:

3. Pohledávky

Na základě usnesení valné hromady byla ztráta ve výši 1 300 tis. Kč převedena na
vrub účtu neuhrazená ztráta minulých let.

(a) Struktura pohledávek k 31.12.2006
Pohledávky z obchodního styku
Poskytnuté zálohy
Jiné krátkodobé pohledávky

Položka
Základní kapitál
Vlastní akcie
Emisní užil
Ostatní kapitálové fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
Zákonný rezervní fond
Zaměstnanecký fond
Nerozdělený zisk/ztráta minulých let
Hospodářský výsledek běžného období

77 783 tis.Kč
65 tis.Kč
13 566 tis.Kč

V roce 2006 nedošlo ke změnám na účtu základního kapitálu.
Struktura a změny Vlastního kapitálu:

Stav k 1. 1. 2006
15 000
0
0
0
0
0
0
0

Snížení
0
0
0
0
0
0
0
1 300
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Zvýšení
0
0
0
0
0
0
0
0

Stav k 31. 12. 2006
15 000
0
0
0
0
0
0
- 1 300
14 365
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6. Krátkodobé závazky

9. Mzdové náklady

(a) Struktura závazků

(a) Osobní náklady zaměstnanců a řídících pracovníků v roce
2005 a 2006 v tis. Kč

Krátkodobé obchodní závazky
Přijaté zálohy
Závazky vůči zaměstnancům
Závazky vůči akcionářům
Jiné závazky
Dohadné položky pasivní

65 318 tis.Kč
63 tis.Kč
342 tis.Kč
0 tis.Kč
30 tis.Kč
3 172 tis. Kč

Zaměstnanci

(b) Daňové závazky

Průměrný počet
zaměstnanců
- mzdové náklady
- sociální zabezpečení
a zdrav.pojištění
- ostatní sociální náklady

K 31.12.2006 má společnost evidované tyto daňové závazky:

Osobní náklady celkem

Daň z příjmů ze závislé činnosti - zálohy
Silniční daň za rok 2006
Daň z příjmů právnických osob rezerva
Daň z přidané hodnoty

97 tis. Kč
14 tis. Kč
4 340 tis. Kč
993 tis. Kč

Řídící pracovníci.

Celkem

2006

2005

2006

2005

2006

2005

7

3

1

1

8
4 098

4
465

1 399
77

158

5 059

4 499

(b) Odměny vyplacené členům statutárního orgánu v roce 2005 a 2006
Rok 2006
Rok 2005

221 tis. Kč
73 tis. Kč

(c) Závazky z titulu sociálního zabezpečení
(c) Poskytnutá peněžitá či jiná plnění
Zdravotní pojištění
Sociální pojištění

52 tis. Kč
131 tis. Kč

V období 2005/2006 neobdrželi členové statutárních orgánů žádné půjčky, přiznané
záruky, zálohy.

Závazek ze zdravotního a sociálního pojištění byl vyrovnán v lednu 2007.
Vedení společnosti používá služební automobily a mobilní telefony. Soukromé kilometry hradí srážkou ze mzdy.

7. Daň z příjmu

10. Významné následné události
Společnost vykázala za rok 2006 zisk ve výši 14 365 tis. Kč a daňová povinnost je
3 989 tis. Kč.
Vedení společnosti nejsou známy žádné události, které nastaly po rozvahovém dni
a které by si vyžádaly úpravu účetní závěrky společnosti.

8. Výnosy

Sestaveno dne: 22. 3. 2007
Výnosy společnosti byly tvořeny převážně výnosy z prodeje elektrické energie.
Statutární orgán:
Prodej el.energie
Prodej služeb
Ostatní

31.12.06
617 803
16 061
1 719

Výnosy celkem

635 583

Ing. Pavel Ondra,
předseda představenstva, v.r.
Ing. Petr Jeník,
člen představenstva, v.r.
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE
ČESKÝCH ÚČETNÍCH
STANDARDŮ

PŘÍLOHA Č. 1 – DLOUHODOBÝ MAJETEK

účet
011000
013000
022000
071000
073000
082000

Stav k 1. 1. 05
252 332,01
0,00
165 287,50
-8 411,06
0,00
-14 999,00

20

Přírůstky
0,00
2 100 000,00
0,00
-50 467,00
-380 173,00
-48 057,00

Úbytky
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Stav k 31. 12. 06
252 332,01
2 100 000,00
165 287,50
-58 878,06
-380 173,00
-63 056,00

FOREWORD FROM THE CEO

06

FOREWORD FROM THE CEO

FOREWORD FROM THE CEO
Dear ladies and gentlemen,
Allow me to inform you about the business activities of United Energy Trading, a.s. from
the past year and at the same time to tell you about the firm’s intentions for 2007.
The year 2006 marked the launch of the firm’s trading activities. It would be reasonable
for me to use the word “forceful” to describe the company’s debut on the market
supplying electricity to end consumers. The firm succeeded in acquiring a number
of significant clients and in ranking among the largest independent electricity traders.
The most convincing argument as to the company’s trading successes can be seen in
the technical and economic data: some 480,000 MWh was supplied to more than 5,000
delivery points, annual sales totalled CZK 618 million, and income before taxes was
CZK 19 million.
The firm’s good results undoubtedly were connected with the carefully prepared
strategy for serving the clients and for optimising the trading position. To serve
the clients, we created a team of professionally competent and trained sales managers
whose primary objective was to accommodate clients’ needs while seeking
possibilities to diminish those clients’ energy costs. At the same time, we continuously
refined the trading dispatch system in order to better predict clients’ consumption
and increase the efficiency of purchasing, which significantly contributed to reducing
the costs of acquiring electricity.
In keeping with the firm’s expansion strategy, we began preparations in the second half
of 2006 to enter the Slovak market in order to supply end customers there. A branch
of United Energy Trading, a.s. was established in Bratislava. In addition, we continued
to strengthen the personnel on our trading team in connection with preparations for
the 2007 selling campaign. Already today one can see that the steps taken were proper
ones, and we look for outstanding improvement in all of the firm’s economic indicators
in 2007.
We are aware that our employees and, most especially, our business partners
contributed to the company’s excellent results. Therefore, we want to continue working
to enhance the loyalty and satisfaction of our business partners. I would like to thank
them for their co-operation to date.

Ing. František Čupr, MBA
CEO
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By a decision of the company’s Board of Directors a branch office was
established in the Slovak Republic for the purpose of increasing electricity
sales.

All presented data is compiled in accordance with Czech accounting standards.

During the year, the Board of Directors decided on a changed organisational
structure having a CEO at its head. The company had an average seven
employees.

Financial results for 2006

Other developments

For 2006, the company recorded sales in the amount of CZK 617.80 million and
a pre-tax profit of CZK 18.71 million. The results exceeded the plan for 2006.
Most of the company’s revenues were from the sale of electricity.

In 2007, the company will focus on strengthening and expanding the current
portfolio of customers to which it supplies electricity, expanding on the Slovak
market, and preparing to trade in natural gas no later than 1 January 2008.

Main business activities in 2006
The firm’s main business activity is the sale of electricity to end consumers.
Total electricity sales in 2006 were in excess of 480,000 MWh. Electricity
was acquired primarily from První energetická, a.s.
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III. Other entities controlled by the same
controlling entity

PURSUANT TO SECTION 66a (9) OF ACT
NO. 513/1991 COLL., THE COMMERCIAL CODE,
AS AMENDED, FOR THE PERIOD FROM 1 JANUARY 2006
TO 31 DECEMBER 2006

Other entities controlled by the indirectly controlling entity, Ing. Patrik Tkáč, and
in which the indirectly controlling entity directly or indirectly exercised decisive
control were:
Czech Energy Holding, a.s., having its registered office at Prague 8, Pobřežní 297/14,
postal code 186 00, identification number 27166511, entered 12 July 2004 into
the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section B, file 9447.

The Board of Directors of United Energy Trading, a.s., having its registered office
at Prague 1, Washingtonova 17, postal code 110 00, pursuant to Section 66a (9) of Act
No. 513/1999 Coll., the Commercial Code, as amended, has prepared this report on
the relationships between the controlled company, directly and indirectly controlling
companies, and other entities controlled by the same controlling entity during
the period 1 January 2006 to 31 December 2006.

United Energy, a.s., having its registered office at Most-Komořany, Teplárenská 2,
postal code 434 03, identification number 46708197, entered 1 May 1992 into
the Commercial Register kept by the Regional Court in Ústí nad Labem, Section B, file
242, during the period 1 January 2006 to 6 December 2006.
United Energy právní nástupce, a.s., having its registered office at Most, Komořany,
Teplárenská 2, postal code 434 03, identification number 27309959, entered
7 December 2006 into the Commercial Register kept by the Regional Court in Ústí nad
Labem, Section B, file 1722, during the period 7 December 2006 to 31 December 2006.

The directly controlling entity during the period 1 January 2006 to 6 December 2006
was United Energy, a.s., having its registered office at Most-Komořany, Teplárenská 2,
postal code 434 03. The directly controlling entity during the period 7 December 2006
to 31 December 2006 was United Energy právní nástupce, a.s., having its registered
office at Most, Komořany, Teplárenská 2, postal code 434 03.

ENOP, s.r.o., having its registered office at Most-Komořany čp. 2, postal code
434 03, identification number 64650201, entered 1 January 1996 into the Commercial
Register kept by the Regional Court in Ústí nad Labem, Section C, file 10121.

Until 6 December 2006, the directly controlling entity United Energy, a.s. owned
15 shares in the controlled entity, constituting 100% of the basic capital, and it had
the corresponding proportion in the voting rights. As at 7 December 2006 and
31 December 2006, the directly controlling entity United Energy právní nástupce, a.s.
owned 15 shares in the controlled entity, constituting 100% of the basic capital, and it
had the corresponding proportion in the voting rights.

I.

Lounské tepelné hospodářství spol., s.r.o., having its registered office
at Louny, ul. 17. listopadu čp. 2580, postal code 440 01, identification
number 62243179, entered 22 December 1994 into the Commercial
Register kept by the Regional Court in Ústí nad Labem, Section C, file 8193.

Controlled entity

Teplárna Liberec, a.s., having its registered office at Liberec 4, tř.
Dr. Milady Horákové 641/34a, postal code 460 01, identification number
62241672, entered 13 February 1995 into the Commercial Register kept by
the Regional Court in Ústí nad Labem, Section B, file 653.

United Energy Trading, a.s., having its registered office at Prague 1,
Washingtonova 17, postal code 110 00, identification number 27386643, entered
31 October 2005 into the Commercial Register kept by the Municipal Court in
Prague, Section B, file 10233.

II.

Nadační fond pro rozvoj vzdělávání, having its registered office at Most-Komořany
čp. 376, Most 3, postal code 434 03, identification number 65660692, entered
1 December 1998 into the Endowment Register kept by the Regional Court in Ústí nad
Labem, Section N, file 16.

Controlling entity

J & T Securities, s.r.o., having its registered office at Lamačská cesta 3,
Bratislava 841 04, Slovak Republic, identification number 31366431, entered
3 February 1994 into the Commercial Register kept by the District Court in
Bratislava, file no. 6458/B.

a) directly controlling entities
In the period from 1 January 2006 to 6 December 2006, the directly controlling entity
was United Energy, a.s., having its registered office at Most-Komořany, Teplárenská
2, postal code 434 03, identification number 46708197, entered 1 May 1992 into
the Commercial Register kept by the Regional Court in Ústí nad Labem, Section B, file 242.

Teplárenská, a.s., having its registered office at Most, Komořany, Teplárenská 2, postal
code 434 03, identification number 27309941, entered in the Commercial Register kept
by the Regional Court in Ústí nad Labem, Section B, file 1723, during the period
7 December 2006 to 31 December 2006.

In the period from 7 December 2006 to 31 December 2006, the directly controlling entity
was United Energy právní nástupce, a.s., having its registered office at Most,
Komořany, Teplárenská 2, postal code 434 03, identification number 27309959, entered
7 December 2006 in the Commercial Register kept by the Regional Court in Ústí nad
Labem, Section B, file 1722.

IV. Contracts with related entities during
the past accounting period

b) indirectly controlling entities

During 2006, the following contracts were concluded between the controlled entity
and the directly or indirectly controlling entities, as well as between the controlled
entity and other entities controlled by the same controlling entity:

Ing. Patrik Tkáč, residing in Bratislava, Rumančeková 859/36, postal code 821 01,
Slovak Republic, through the company Czech Energy Holding, a.s.
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(i)

V.

On 21 December 2006, a Contract for the Paid Provision of IT/IS Services was
concluded with United Energy právní nástupce, a.s. The subject of the contract
is the provision of administration, distribution and maintenance of information
technologies, software applications, hardware equipment, and related
advisory services.

All mutual contractual relations, rights and obligations, property, accounts receivable
and payable of the controlling company United Energy, a.s. in relation to United Energy
Trading, a.s. were transferred on the day of splitting off from United Energy, a.s.
to the successor company United Energy právní nástupce, a.s.

VIII. Losses arising in the controlled entity
and the method of their reimbursement

Other legal acts undertaken
in the interest of related entities

The controlled entity was not subject to either damage or proprietary advantage
arising from the aforementioned contracts, other legal acts, or other performances
and considerations provided or received.

During the accounting period, no legal acts were executed in behalf of the directly
or indirectly controlling entities or of other entities controlled by the same
controlling entity aside from the usual legal measures carried out in the course
of executing their rights as shareholders of the controlled entity.

IX. Confidentiality of information

VI. Other measures in the interest of or
upon the initiative of the related
entities

Information and facts related to the holding which are part of the business secrets
of the controlling, controlled and other related entities, as well as such information
designated as confidential by any related entity, are regarded as confidential. Also
confidential is all information from commercial relations, whether alone or in
conjunction with other information or facts, that could result in loss for any related
entities.

During the accounting period, no measures were either accepted or executed in
the interest or upon the initiative of the directly or indirectly controlling entities or
of other entities controlled by the same controlling entity aside from usual measures
carried out by the controlled entity in relation to the controlling entity as a shareholder
of the controlled entity.

In order to prevent damage to the controlled entity, pursuant to the provisions
of Section 51 of Act No. 513/1991 Coll., the Commercial Code, as amended, this report
does not contain information of that character.

VII. Performance and consideration
provided to and received from
the controlled entity

X. Final declaration
This report was prepared by the Board of Directors of the controlled entity, United
Energy Trading, a.s., on 30 March 2007 and was presented to the Supervisory Board
for its review.

During the accounting period, the controlled entity provided to the directly or indirectly
controlling entity and to other entities controlled by the same controlling entity
the following performances for the consideration shown (monetary amounts stated
in CZK 000):

In Prague on 30 March 2007

On the authority of the Board of Directors of the controlled entity:
Related entity
United Energy, a.s.
United Energy, a.s.
United Energy, a.s.

Subject of performance
Performance
Consideration
sale of electricity
electricity
411,963
provision of services
dispatching services
2,000
share of proceeds from
3,147 supplies of electricity
commercial activities
to final consumers

Ing. Pavel Ondra
Chairman of the Board, m.p.
Ing. Petr Jeník
Member of the Board, m.p.
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accordance with the generally binding regulations and that in all important indicators
it correctly presents the results of the Company’s business operations and the state
of its property.
The Supervisory Board acquainted itself with the Report on the Company’s Business
Activities for the period 1 January 2006 to 31 December 2006, approved by the Board
of Directors, and discussed the proposal for the distribution of earnings from 2006.

In accordance with the provisions of the Commercial Code and the Company’s Articles
of Association, the Supervisory Board oversaw the Board of Directors in performing its
work and the carrying out of the Company’s business activities.

The Supervisory Board recommends to the shareholder to approve the Company’s
2006 regular financial statements. Likewise, it recommends to approve the Board
of Directors’ proposal for the distribution of earnings from 2006.

The Supervisory Board states that the Board of Directors and management
of the Company provided all the supporting documents that were necessary for
the Supervisory Board to carry out its activities. At the invitation of the Supervisory Board,
members of the Board of Directors took part in the Supervisory Board’s meetings.

In the course of its supervisory activity during 2006, the Supervisory Board did not find
any factual or formal inadequacies in how the Board of Directors’ executed its duties.

The Supervisory Board reviewed the Report on Relations, pursuant to Section 66a (9)
of Act No. 513/1991 Coll., the Commercial Code, as amended, for the period 1 January
2006 to 31 December 2006 that had been approved by the Board of Directors. It stated
that it had no comments with regard to that report and expressed its agreement with it.

The Supervisory Board discussed this report at its regular meeting on 22 June 2007.

On behalf of the Supervisory Board,
The Supervisory Board also reviewed the Company’s regular financial statements
compiled for the accounting period of 1 January 2006 to 31 December 2006.
The Supervisory Board states that the financial statements were compiled in

Mgr. Lenka Dostálová
Member of the Supervisory Board, m.p.
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BALANCE SHEET IN FULL FORMAT AS AT 31 DECEMBER 2006 (IN THOUSANDS OF CZK)
Ident.

Assets

a
B.
B. I.
B. I.
B. I.
B. I.
B II.
B II.
C.
C. III.
C. III.
C. III.
C. III.
C. III.
C. III.
C. IV.
C. IV.
C. IV.
D. I.
D. I.
D. I.

1.
3.
7.
3.

1.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
1.
3.

Gross
1
+ 103,414
+ 2,517
+ 2,352
+ 252
+ 2,100

b
TOTAL ASSETS
Fixed assets
Intangible fixed assets
Incorporation expenses
Software
Unfinished intangible fixed assets
Tangible fixed assets
Equipment
Current assets
Short-term receivables
Trade receivables
Tax receivables due from state
Short-term advance payments
Estimated receivables
Other receivables
Financial assets
Cash
Bank accounts
Accruals and deferrals
Deferred expenses
Accrued revenues

+ 165
+ 165
+ 100,312
+ 91,414
+ 77,783
+0
+ 65
+ 13,061
+ 505
+ 8,898
+1
+ 8,897
+ 585
+ 580
+5

31

2006
Adjustments
2
- 796
- 502
- 439
- 59
- 380
- 63
- 63
- 294
- 294
- 294
+0
+0

+0
+0
+0

Net
3
+ 102,618
+ 2,015
+ 1,913
+ 193
+ 1,720
+ 102
+ 102
+ 100,018
+ 91,120
+ 77,489
+0
+ 65
+ 13 061
+ 505
+ 8,898
+1
+ 8,897
+ 585
+ 580
+5

2005
Net
4
+ 14,429
+ 894
+ 744
+ 244
+ 500
+ 150
+ 150
+ 13,535
+ 560

+ 560

+ 12,975
+ 11
+ 12,964

FINAL ACCOUNTS ACCORDING
TO CZECH ACCOUNTING
STANDARDS

Ident.
a
A.
A. I.
A. I. 1.
A. IV.
A. IV. 2.
A. V. 1.
B.
B. III.
B. III. 1.
B. III. 5.
B. III. 6.
B. III. 7.
B. III. 8.
B. III. 10.
B. III. 11.

Liabilities and owner’s equity
b
TOTAL LIABILITIES AND OWNER'S EQUITY
Owner's equity
Share capital
Share capital
Profit/loss from previous years
Accumulated losses from previous years (-)
Profit or loss from current period
Liabilities
Short-term liabilities
Trade payables
Payables to employees
Payables to social security and health insurance
Tax and subsidies due to state
Short-term advances received
Estimated payables
Other payables

2006
5
+ 102,618
+ 28,065
+ 15,000
+ 15,000
- 1,300
-1,300
+ 14,365
+ 74,553
+ 74,553
+ 65,335
+ 342
+ 184
+ 5,444
+ 63
+ 3,172
+ 13
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2005
6
+ 14,429
+ 13,700
+ 15,000
+ 15,000

- 1,300
+ 729
+ 729
+ 330
+ 168
+ 128
+4
+ 53
+ 46
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PROFIT AND LOSS STATEMENT IN FULL FORMAT
FOR THE YEAR ENDING 31 DECEMBER 2006 (IN THOUSANDS OF CZK)

Ident.

Profit and loss account

a

b
Revenues from goods sold
Cost of goods sold
Margin on goods sold
Output
Revenues from sales of own products and services
Output cost
Materials and energy
Services
Added value
Total personnel expenses
Wages and salaries
Emoluments of board members
Social security and health insurance expenses
Other social costs
Taxes and fees
Depreciation of tangible and intangible fixed assets
Changes in operating provisions, adjustments and complex prepaid expenses
Other operating revenues
Other operating expenses
Operating profit/loss
Interest received
Other financial revenues
Other financial expenses
Profit or loss from financial operations
Income tax on ordinary activities
- current
Profit or loss on ordinary activities after taxation
Profit or loss for current accounting period
Profit or loss for current accounting period before taxation

2006
I.
A.
+
II.
II. 1.
B.
B.
B.

1.
2.
+

C.
C.
C.
C.
C.
D.
E.
G.

1.
2.
3.
4.

IV.
H.
*
X.
XI.
O.
*
Q.
Q.

1.
**
***
****

33

+ 617,803
+ 602,066
+ 15,737
+ 16,061
+ 16,061
+ 7,862
+ 868
+ 6,994
+ 23,936
+ 5,795
+ 4,098
+ 221
+ 1,399
+ 77
+ 167
+ 479
+ 294
+6
+ 116
+ 17,091
+ 126
+ 1,587
+ 99
+ 1,614
+ 4,340
+ 4,340
+ 14,365
+ 14,365
+ 18,705

2005

+ 612
+ 92
+ 520
- 612
+ 696
+ 465
+ 73
+ 158

+ 23

- 1,331
+ 35
+4
+ 31

- 1,300
- 1,300
- 1,300

FINAL ACCOUNTS ACCORDING
TO CZECH ACCOUNTING
STANDARDS

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS
AT 31 DECEMBER 2006
I.

During the accounting period, the terms of office on the Board of Directors expired for
the following persons:
Office
Ing. František Čupr
Chairman
Ing. Pavel Ondra
Member

GENERAL INFORMATION

Business activities
– rental of real estate, apartments and non-residential premises without providing
other than basic services connected with such rental
– wholesaling
– specialised retailing and retailing in general merchandise
– technical consulting in the power sector
– organisational and economic consulting
– intermediating trade and services
– providing software and consulting related to hardware and software
– wholesaling electricity

During the accounting period, the term of office on the Board of Directors began for the
following person:
Office
Ing. Pavel Ondra
Chairman

During the accounting period, the membership and term of office on the Supervisory
Board expired for the following person:
Office
Chairman

The basic capital of the company is CZK 15,000,000. It consists of 15 bearer shares
in documentary form, each with a nominal value of CZK 1,000,000.

Ing. Jan Špringl

The sole shareholder is:
United Energy právní nástupce, a. s.
Most, Komořany, Teplárenská 2, Postal Code 434 03
Identification number: 273 09 959
Incorporated: 14 February 2007

During the accounting period, the membership and term of office on the Supervisory
Board began for the following person:
Office
Mgr. Marek Janča
Chairman

Members of the Board of Directors and Advisory Board as at
31 December 2006

The Company is entered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in
Prague, section B, file 10233.

Board of Directors as at the balance sheet date 31 December 2006:

The Company was a VAT taxpayer with quarterly payment until 31 December
2006. From 1 January 2007, the company switches to monthly VAT payment.
Office
Chairman
Member
Member

Ing. Pavel Ondra
Ing. Jan Mašinda
Ing. Petr Jeník

II.

INFORMATION CONCERNING ACCOUNTING
POLICIES, METHODS AND VALUATION

Advisory Board as at the balance sheet date 31 December 2006:

Mgr. Marek Janča
Ing. Petr Švec
Mgr. Lenka Dostálová

Office
Chairman
Vice Chairman
Member

The accounting for United Energy Trading, a.s., was conducted and the financial
statements compiled in accordance with Act No. 563/1991 Coll., on Accounting, as
amended for 2006; with Decree No. 500/2002 Coll., which gives effect to some
provisions of the Accounting Act for accounting units using double-entry accounting;
and with Czech accounting standards for accounting units that keep their accounts
pursuant to that Decree.

During the period from 1 January 2006 to 31 December 2006, the following changes
occurred in the composition of the Board of Directors.

Summary of significant accounting policies
During the accounting period, memberships on the Board of Directors expired for the
following persons:
Office
Ing. František Čupr
Chairman
Ing. Pavel Ondra
Member

(a) Inventories
Accounting for the acquisition and disposal of inventories in stock is carried out
using method A in accordance with the Czech Accounting Standard for
Entrepreneurs No. 015. The financial statements include only the activities
of the Company. Materials for immediate use and small promotional items
intended for promoting the firm are charged directly to expenses at the time of delivery.

During the accounting period, the membership on the Board of Directors began for
the following person:

Ing. Petr Jeník

The acquisition price of materials or goods is divided in the analytical records into:
– the actual acquisition price
– actual associated acquisition costs (transportation, postage, packaging, fees
and commissions, customs duty, insurance).

Office
Member
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Interest from credits and loans provided for their acquisition are not part
of the acquisition price of inventories. Individual items of materials and goods in
the storeroom are valued according to acquisition prices on an arithmetic weightedaverage basis. The average price is calculated when the materials or goods are
received into the storeroom or when there are changes in acquisition prices due to
discounts and to settle differences due to rounding. The release of associated
acquisition costs is carried out at the monthly close of the storeroom in accordance with
disappearances from inventories.

the acquisition, such as fees and commissions to brokers, advisors and stock
exchanges. Securities and other investments available for sale are marked to their fair
values as at the balance sheet date. Gains and losses from that revaluation do not
affect the company’s profitability before such time as they will be realised and are
accounted for as at the balance sheet date in owner’s equity under “Gains or losses
from revaluation of assets and liabilities”. Ownership interests wherein the company
has a controlling interest are valued as at the balance sheet date by the equity method.
(f) Establishing adjustments and provisions
Tax-deductible adjustments for accounts receivable are created in accordance with Act
No. 593/1992 Coll., on Provisions for Determining of the Income Tax Base, as amended.
Accounting adjustments are created equal to 100% of the original value of those
accounts receivable 12 months or more past due and in the amount of 50% of such
value when more than 6 months past due.

Work in process is valued in the amount of direct costs plus overheads.
Products are valued in the amount of direct costs plus overheads.
Deliveries not yet invoiced are valued according to the terms of the contracts concluded.
(b) Tangible and intangible fixed assets
Tangible and intangible fixed assets are understood to be assets whose individual
values are greater than CZK 40,000 or CZK 60,000, respectively, and whose estimated
useful lives are longer than 1 year.

Accounting adjustments for inventories are created for inventories older than 6 months
and equal to 50% of the original accounting value and in the amount of 100% of that
value when older than 12 months. Adjustments for inventories of spare parts are not
created if there is a demonstrable necessity to keep those parts in storage due to
applicable warranty and service agreements and for basic materials for completing
of production.

If technical appraisal would raise the total value of an individual tangible asset to
exceed CZK 40,000 for the accounting and tax period, then this increases
the acquisition price of the fixed asset.
Purchased tangible and intangible fixed assets are valued at acquisition prices,
including all expenses connected with their purchase. The definition of expenses
associated with the acquisition of assets is governed by Decree No. 500/2002 Coll.,
Section 47, with the exception of interest costs from credits and loans, which by
the decision of the company will not be a part of the acquisition price.

(g) Provisions
Statutory provisions, which are expenditures incurred for ensuring and maintaining
incomes are created pursuant to Act No. 593/1992 Coll., on Provisions for Determining
of the Income Tax Base, as amended.
The company creates income tax provisions in light of the fact that the time
of compiling the financial statements precedes that of establishing the amount
of the tax obligation. In the next accounting period, then, the company releases
the provisions and makes a charge for the established tax obligation.

Tangible assets with acquisition prices from CZK 1 to CZK 40,000 are regarded as small
tangible assets, and small intangible assets are those intangible assets with
acquisition prices from CZK 1 to CZK 60,000. These assets are not shown on the
balance sheet but are charged directly to expenses in the year of their acquisition. They
are recorded in the operational records of assets and also in the off-balance sheet
records. Among the tangible fixed assets are especially furniture and fixtures, computer
equipment, measuring devices and mobile telephones.

(h) Foreign currency translations
The company uses the Czech National Bank daily exchange rates for foreign currency
calculations. During the year, it recognises only realised foreign exchange gains and losses.

(c) Depreciation of tangible fixed assets
Straight-line depreciation is used both for taxation and accounting purposes.
Depreciation periods for tangible assets are set according to the classifications referred
to in the annex to Act No. 586/1992 Coll., on Income Tax. Accounting depreciation is
calculated based upon acquisition prices and the estimated useful lives of the relevant
assets. Accounting depreciation is charged monthly at a rate of 1/12 of the established
annual depreciation. Depreciation is charged from the month in which the asset is
included into the accounting. Tax depreciation is established pursuant to Act No.
586/1992 Coll. on Income Tax, as subsequently amended.

Assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated as at
the balance sheet date according to the CNB’s official rates at 31 December 2006.
Unrealised foreign exchange gains and losses are reported in the profit or loss.
Exchange rate differences for investments and other financial assets that will not be
restated to fair values are accounted for as a debit or credit to capital funds.
(i) Income tax
Income tax for the tax period consists of taxes currently payable and changes in deferred
taxes.

(d) Amortisation of intangible fixed assets
Amortisation of intangible fixed assets is charged to costs based upon the estimated
useful life of the relevant asset. Amortisation is charged from the month in which
the asset is included into the accounting. Amortisation for tax purposes is established
in accordance with Section 31 of Act No. 586/1992 Coll., on Income Tax, and will be
calculated at the end of the accounting period.

Taxes payable includes an estimate of the tax liability calculated from the tax base using
the tax rate valid for the current year and all taxes retrospectively assessed or credited
back from the period just ended.
Deferred tax results from all timing difference between the accounting and tax values
of assets and liabilities while using the expected tax rates for the following tax period.

(e) Investments and other financial assets
Investments and other financial assets consist of ownership interests, securities and
other investments available for sale, and debt securities held to maturity. These are
recorded at their acquisition prices. An acquisition price includes direct costs related to

(j) Changes in valuation, depreciation and accounting methods
No changes in valuations and depreciation occurred within the company during
the accounting period considered herein.
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III.

3. Accounts receivable

ADDITIONAL INFORMATION
ON THE BALANCE SHEET AND PROFIT
AND LOSS STATEMENT

(a) Structure of accounts receivable as at 31 December 2006
(CZK 000)

1. Fixed assets

Trade receivables
Advance payments
Other short-term receivables

(a) Intangible fixed assets

77,783
65
13,566

The item “tangible and intangible fixed assets” comprises a negligible section
of the company’s total assets. It consists only of administrative assets. The situation
and movements in tangible fixed assets are presented in the table Fixed assets
in Appendix 1.

Other short-term receivables consist of a loan to the company Gurmány and an
estimated item for a share in the profits of První energetická, a.s., as provided for under
contract. Unpaid trade receivables are not secured.

The charges to expenses for amortisation of intangible fixed assets are shown below
(CZK 000):

Adjustments in the amount of some CZK 294,000 were created for outstanding
accounts receivable.

Period
1 Jan. 2006 – 31 Dec. 2006
431

4. Other assets

Period
1 Jan. 2005 – 31 Dec. 2005
8

Deferred expenses include especially expenses resulting from leasing contracts
and will be charged to expenses in the period to which they properly belong.
(b) Tangible fixed assets
Accrued revenues include interest from current accounts.
The situation and movements in tangible fixed assets are presented in
the table Fixed assets in Appendix 1.

5. Owner’s equity

The depreciation charges for tangible assets are shown below (CZK 000):
Period
1 Jan. 2006 – 31 Dec. 2006
48

The basic capital of the company is CZK 15,000,000. It consists of 15 bearer shares,
each with a nominal value of CZK 1,000,000.

Period
1 Jan. 2005 – 31 Dec. 2005
15

The company creates the following funds from earnings: a legal reserve fund.
To the reserve fund is allocated 5% from the net income up to such time as the legally
required 20% of the basic capital is reached. These sources will be designated for
covering the company’s losses. The final balance of this fund as at 31 December 2006
is CZK 0.

2. Financial assets
(CZK 000)
Cash
Bank accounts
Short-term securities and other financial assets

2006
1
8,897
0

2005
11
12,964
0

Settlement of the loss from the 2005 accounting period:
Based on a resolution of the general meeting, a loss in the amount of CZK 1.30 million
was debited to the account for accumulated losses from previous years.

Total

8,898

12,975

No changes to the basic capital account occurred in 2006.

As at 31 December 2006, the company had no balances on accounts with restricted availability.

Item
Basic capital
Treasury shares
Share premium
Other capital funds
Revaluation gains or losses
Legal reserve fund
Employees fund
Retained earnings (accumulated losses) of previous years
Profit or loss for the current period

Structure and changes in owner’s equity (CZK 000):

As at 1 Jan 2006
15,000
0
0
0
0
0
0
0

Reductions
0
0
0
0
0
0
0
1,300
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Increases
0
0
0
0
0
0
0
0

As at 31 Dec 2006
15,000
0
0
0
0
0
0
- 1,300
14,365
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6. Current liabilities

9. Labour expenses

(a) Structure of liabilities (CZK 000)

(a) Personnel expenses for employees and executives in 2005
and 2006 (CZK 000)

Current trade payables
Advances received
Payables to employees
Payables to shareholders
Other accounts payable
Estimated payables

65,318
63
342
0
30
3,172

Employees

Executives

Total

2006

2005

2006

2005

2006

2005

7

3

1

1

8
4,098

4
465

1,399
77

158

5,059

4,499

(b) Tax liabilities

Average number
of employees
- wages and salaries
- social security
and health insurance
- other welfare expenses

As at 31 December 2006, the company has these registered tax liabilities (CZK 000):

Total personnel expenses

Income tax on paid employment – advances
Highway tax for 2006
Income tax of legal entities reserve
Value added tax

(b) Emoluments paid to members of the statutory body in 2005
and 2006 (CZK 000)

97
14
4,340
993

2006
2005

221
73

(c) Social security payables (CZK 000)
Health insurance
Social insurance

52
131

(c) Monetary or other consideration provided

Liabilities for health and social insurance were paid up in January 2007.

During 2005/2006, members of the statutory body received no loans, pledges
of guarantee, or advances.

7. Income tax

The firm’s management uses company cars and mobile telephones. Private use
of automobiles is reimbursed on a per-kilometre basis through salary deductions.

10. Post balance sheet events

During 2006, the company reported earnings in the amount of some CZK 14,365,000
and the tax obligation is CZK 3,989,000.

The company management is aware of no event that occurred after the balance sheet
day and which would necessitate an adjustment to the company’s financial statements.

8. Revenues

Compiled on: 22 March 2007
Company revenues consisted especially of revenues from electricity sales (CZK 000).
Statutory body:
Sales of electricity
Sales of services
Other
Total revenues

31 Dec. 2006
617,803
16,061
1,719

Ing. Pavel Ondra,
Chairman of the Board m.p.
Ing. Petr Jeník,
Member of the Board m.p.

635,583
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APPENDIX 1 – FIXED ASSETS

Account
011000
013000
022000
071000
073000
082000

As at 1 Jan 2005
252,332,01
0,00
165,287,50
-8,411,06
0,00
-14,999,00
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Additions
0,00
2,100,000,00
0,00
-50,467,00
-380,173,00
-48,057,00

Disposals
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

As at 31 Dec 2006
252,332,01
2,100,000,00
165,287,50
-58,878,06
-380,173,00
-63,056,00
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