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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 2007 a současně se záměry společ-
nosti v roce 2008.

Rok 2007 byl dalším úspěšným rokem naší společnosti. Meziročně jsme navýšili více jak dvojnásobně dodávky elektřiny konečným zákazníkům v České 
republice. Současně jsme od začátku roku 2007 zahájili dodávku elektřiny konečným zákazníkům na Slovensku. V průběhu roku 2007 jsme se rovněž 
stali dodavatelem plynu a jako jeden z mála dodavatelských subjektů tak dokážeme našim zákazníkům nabízet obě energetické komodity. 

I přes expanzní politiku a velký tlak konkurence v dodávkách konečným zákazníkům jsme ukončili rok s kladným hospodářským výsledkem, což souvisí 
s pečlivě připravenou strategií obsluhy zákazníků a optimalizace naší obchodní pozice. Pro obsluhu zákazníků máme vytvořený tým profesně zdatných 
a vyškolených obchodních manažerů, jejichž primárním cílem je vycházet vstříc potřebám zákazníků a hledat možnosti jak snižovat jejich náklady na 
spotřebované energie. Současně průběžně zdokonalujeme systém obchodního dispečinku v oblasti predikcí spotřeby zákazníků a efektivního nákupu, 
což významně přispívá ke snížení nákladů na pořízenou elektřinu.

Pozitivně se nám projevila synergie dodávek jak elektřiny tak zemního plynu. Pečlivě jsme se připravili na prodejní kampaň na rok 2008, kde očekáváme 
nárůst prodeje obou komodit.

Jsme si vědomi, že na skvělých výsledcích společnosti mají největší podíl naši zaměstnanci a zejména obchodní partneři. Proto chceme i nadále pracovat 
na zvyšování jejich loajality a spokojenosti. Dovolte mi, abych našim zaměstnancům i obchodním partnerům touto formou poděkoval za dosavadní 
spolupráci.

Ing. František Čupr, MBA
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ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ 
ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU

Veškeré uváděné údaje jsou zpracovány dle českých účetních standardů.

Hospodářské výsledky roku 2007

Za účetní období roku 2007 společnost vykázala tržby vyšší než 2 miliardy Kč, což představuje více než trojnásobný nárůst tržeb oproti roku předchá-
zejícímu. Tržby za rok 2007 jsou zároveň o téměř 7% vyšší než činil plán společnosti. Hospodářský výsledek před zdaněním činil 8 416 tis. Kč, což je 
o 55% méně než v roce předcházejícím.

Hlavní podnikatelská činnost v roce 2007

Hlavní podnikatelskou činností společnosti je prodej elektrické energie a nově i zemního plynu konečným zákazníkům v ČR a od roku 2007 i v SR. V SR 
byla zřízena organizační složka společnosti s názvem United Energy Trading, a. s. – organizačná zložka. Celkový prodej elektrické energie v roce 2007 
v technických jednotkách dosáhl v ČR 1 109 tis. MWh a v SR 53 tis. MWh. Nákup elektrické energie byl realizován především od společnosti První 
energetická, a. s.

V první polovině roku 2007 probíhaly přípravné práce v oblasti obchodní, technické i personální na zahájení dodávek plynu konečným odběratelům a od 
1. 9. 2007 byly rovněž zahájeny dodávky této komodity. Stali jsme se tak jednou z prvních společností v ČR dodávající zároveň elektřinu a zemní plyn.

Společnost v roce 2007 registrovala svoji ochrannou známku.

Společnost zaměstnávala průměrně 11 zaměstnanců, osobní náklady činily 7 959 tis. Kč.
Z důvodu expanze společnosti byl personálně posílen obchodní tým v SR a dále v ČR byl tým rozšířen mimo jiné i o specialistu na obchodování s ply-
nem.

Další rozvoj

V roce 2008 se společnost bude zaměřovat na upevnění a rozšíření stávajícího portfolia zákazníků pro dodávky elektrické energie, expanzi na sloven-
ském trhu a významně se zaměří na obchodování s plynem tak, aby zajistila svým odběratelům kompletní portfolio energetických služeb. Společnost 
očekává v roce 2008 vyšší prodej elektrické energie a plynu, a tím dosažení obratu ve výši 2,7 mld. Kč.
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období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007



8

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI 
PROPOJENÝMI OSOBAMI

Představenstvo společnosti United Energy Trading, a. s., se sídlem Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00, v souladu s ustanovením § 66a odst. 9 záko-
na 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 2007 až 31. prosince 2007.
Přímo ovládající osobou za účetní období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007 byla společnost United Energy právní nástupce, a. s., se sídlem Most, 
Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03.
Přímo ovládající osoba United Energy právní nástupce, a. s., byla v uvedeném období vlastníkem 15 kusů akcií ovládané osoby, celkem představujících 
100 % základního kapitálu a měla tomu odpovídající podíl na hlasovacích právech.

I. Ovládaná osoba

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

II. Ovládající osoba

a) přímo ovládající osoby

V období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007 byla přímo ovládající osobou obchodní společnost United Energy právní nástupce, a. s., se sídlem 
Most, Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03, identifi kační číslo 27309959, zapsaná dnem 7. prosince 2006 v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1722.

b) nepřímo ovládající osoby

Ing. Patrik Tkáč, bydliště Bratislava, Júlová 10941/32, PSČ 831 01, Slovenská republika.

III. Ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou

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, identifi kační číslo 27166511, zapsaná dnem 12. 
července 2004 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 9447.

Obchodní společnost United Energy právní nástupce, a. s., se sídlem Most, Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03, identifi kační číslo 27309959, 
zapsaná dnem 7. prosince 2006 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1722.

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

Obchodní společnost Lounské tepelné hospodářství spol. s r. o., se sídlem Louny, ul. 17. listopadu čp. 2580, PSČ 440 01, identifi kační číslo 
62243179, zapsaná dnem 22. prosince 1994 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8193.

Obchodní společnost J & T Finance Management, a. s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, identifi kační číslo 28168305, zapsaná dnem 
5. října 2007 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 12445, a to v období od 5. října 2007 do 31. prosince 2007.

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

Obchodní společnost J & T Securities, s. r. o., se sídlem Lamačská cesta 3, Bratislava 841 04, Slovenská republika, identifi kační číslo 31366431, 
zapsaná dnem 3. února 1994 v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě, vložka číslo 6458/B, a to v období od 1. ledna 2007 do 
12. října 2007.

Nadační fond J & T, se sídlem Pobřežní 297/14, Praha 8, PSČ 186 00, identifi kační číslo 27162524, zapsaný dnem 24. června 2004 v nadačním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 527.

Obchodní společnost ADKA, s. r. o., se sídlem Zelená 6, Bratislava 811 01, Slovenská republika, identifi kační číslo 36724271, zapsaná dnem 12. ledna 
2007 v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě, vložka číslo 44045/B, a to v období od 7. února 2007 do 12. listopadu 2007.
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI 
PROPOJENÝMI OSOBAMI

Obchodní společnost Teplárenská, a. s., se sídlem Most, Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03, identifi kační číslo 27309941, zapsaná denm 7. prosince 
2006 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1723, a to v období od 1. ledna 2007 do 5. dubna 2007.

Obchodní společnost EKY III, a. s., se sídlem Most, Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03, identifi kační číslo 27320430, zapsaná dnem 10. května 2007 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí na Labem, oddíl B, vložka 1769, a to v období od 10. května 2007 do 31. prosince 2007.

Obchodní společnost United Energy Invest, a. s., se sídlem Most, Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03, identifi kační číslo 27320413, zapsaná dnem 
10. května 2007 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1768, a to v období od 10. května 2007 do 31. 
prosince 2007.

IV. Smlouvy uzavřené s propojenými osobami během posledního účetního období

Během účetního období 2007 nebyla uzavřena mezi ovládanou osobou a přímo či nepřímo ovládajícími osobami, a mezi ovládanou osobou a osobami 
ovládanými stejnou ovládající osobou, žádná smlouva.

V. Jiné právní úkony učiněné v zájmu propojených osob

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.

VI. Ostatní opatření uskutečněná v zájmu nebo na popud propojených osob

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

VII. Plnění poskytnutá a přijatá ovládanou osobou

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):

VIII. Újmy vzniklé ovládané osobě a způsob jejich úhrady

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

IX. Důvěrnost informací

Za důvěrné jsou v rámci holdingu považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství ovládajících, ovládané i dalších propo-
jených 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.
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.

Propojená osoba Předmět plnění Plnění Protiplnění

United Energy právní nástupce, a. s. poskytování služeb 240 IT / IS služby
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI 
PROPOJENÝMI OSOBAMI

X. Závěr

Tato zpráva byla zpracována představenstvem ovládané osoby, společnosti United Energy Trading, a. s., dne 31. března 2008 a předložena k přezkou-
mání dozorčí radě a k ověření auditorovi.

V Praze dne 31. března 2008

Z pověření představenstva za představenstvo ovládané osoby:

Ing. Pavel Ondra
předseda představenstva, v. r.

Ing. Petr Jeník
člen představenstva, v. r.



ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 
SPOLEČNOSTI UNITED 
ENERGY TRADING, A. S., 
O VÝSLEDCÍCH KONTROLNÍ 
ČINNOSTI DOZORČÍ RADY 
V ROCE 2007

4.
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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNITED ENERGY 
TRADING, A. S., O VÝSLEDCÍCH KONTROLNÍ ČINNOSTI 

DOZORČÍ RADY V ROCE 2007

V souladu s ustanoveními obchodního zákoníku a stanov společnosti dozorčí rada dohlížela na výkon působnosti představenstva společnosti a usku-
tečňování podnikatelské činnosti 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 přezkoumala účetní závěrku společnosti, sestavenou za účetní období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007, schválenou představenstvem spo-
lečnosti, včetně zprávy nezávislých auditorů k účetní závěrce, a konstatuje, že účetní závěrka za rok 2007 byla sestavena v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy, a že ve všech důležitých ukazatelích správně prezentuje hospodářské výsledky a stav majetku společnosti. Dozorčí rada doporučuje 
akcionáři schválit řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2007.

Dozorčí rada přezkoumala obsah zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2007, schválenou předsta-
venstvem společnosti dne 20. května 2008, a konstatuje, že nemá k uvedené zprávě připomínek.

Dozorčí rada přezkoumala obsah výroční zprávy společnosti za rok 2007, schválený představenstvem společnosti, a konstatuje, že nemá k uvedené 
zprávě připomínek.

Dozorčí rada projednala návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2007, tak jak jí byl předložen, a konstatuje, že nemá k uvedenému návrhu 
připomínek.

Dozorčí rada přijala text Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2007 a souhlasí s předložením zprávy jedinému akcionáři 
k rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady.

Za dozorčí radu
Mgr. Marek Janča
Předseda dozorčí rady
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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNITED ENERGY 
TRADING, A. S., O VÝSLEDCÍCH KONTROLNÍ ČINNOSTI 

DOZORČÍ RADY V ROCE 2007

Běžné účetní období Minulé období

Označení      
a

AKTIVA                                                                                              
b

Brutto
1

Korekce
2

Netto
3

Netto
4

AKTIVA CELKEM +360 709 -1 402 +359 307 +102 618

B. Dlouhodobý majetek +2 961 -1 402 +1 559 +2 015

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek +2 716 -1 253 +1 463 +1 913

B. I. 1. Zřizovací výdaje +252 -109 +143 +193

B. I. 3. Software +2 100 -1 144 +956 +1 720

B. I. 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek +364 0 +364 0

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek +245 -149 +96 +102

B. II. 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí +245 -149 +96 +102

C. Oběžná aktiva +351 419 0 +351 419 +100 018

C. III. Krátkodobé pohledávky +293 091 0 +239 091 +91 120

C. III. 1. Pohledávky z obhcodníhc vztahů +136 893 0 +136 893 +77 489

C. III. 6. Stát - daňové pohledávky +8 721 0 +8721 0

C. III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy +141 741 0 +141 741 +65

C. III. 8. Dohadné účty aktivní +1 528 0 +1 528 +13 061

C. III. 9. Jiné pohledávky +4 208 0 +4 208 +505

C. IV. Krátkodobý fi nanční majetek +58 328 0 +58 328 +8 898

C. IV. 1. Peníze +5 0 +5 +1

C. IV. 2. Účty v bankách +58 323 0 +58 323 +8 897

D. I. Časové rozlišení +6 329 0 +6 329 +585

D. I. 1. Náklady příštích období +333 0 +333 +580

D. I. 3. Příjmy příštích období +5 996 0 +5 996 +5

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K 31. PROSINCI 2007 (V TIS. KČ)
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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNITED ENERGY 
TRADING, A. S., O VÝSLEDCÍCH KONTROLNÍ ČINNOSTI 

DOZORČÍ RADY V ROCE 2007

Označení      
a

Pasiva                                                                                              
b

Běžné účetní období
5

Minulé období
6

PASIVA CELKEM +359 307 +102 618

A. Vlastní kapitál +34 207 +28 018

A. I. Základní kapitál +15 000 +15 000

A. I. 1. Základní kapitál +15 000 +15 000

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let +12 347 -1 300

A. IV. 2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) -1 300 -1 300

A. V. 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) +6 142 +14 318

B. Cíl zdroje +321 931 +74 600

B. III. Krátkodobé závazky +219 708 +70 260

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů +194 772 +65 335

B. III. 5. Závazky k zaměstnancům +700 +342

B. III. 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění +415 +184

B. III. 7. Stát - daňové závazky a dotace +217 +1 104

B. III. 8. Krátkodobé přijaté zálohy 0 +110

B. III. 10. Dohadné účty pasivní +6 160 +3 172

B. III. 11. Jiné závazky +17 444 +13
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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNITED ENERGY 
TRADING, A. S., O VÝSLEDCÍCH KONTROLNÍ ČINNOSTI 

DOZORČÍ RADY V ROCE 2007

Skutečnost v účetním období

Označení      
a

Výkaz zisku a ztráty                                                                                              
b

sledovaném minulém

I. Tržby za prodej zboží +2 022 251 +617 803

A. Náklady vynaložené na prodané zboží +1 976 943 +602 066

+ Obchodní marže +45 308 +15 737

II. Výkony +4 554 +16 061

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb +4 554 +16 061

B. Výkonná spotřeba +8 370 +7 862

B. 1. Spotřeba materiálu a energie +609 +868

B. 2. Služby +7 761 +6 994

+ Přidaná hodnota +41 492 +23 936

C. Osobní náklady součet +8 226 +5 795

C. 1. Mzdové náklady +5 664 +4 098

C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva +225 +221

C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění +1 941 +1 399

C. 4. Sociální náklady +396 +77

D. Daně a poplatky +24 +167

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku

+901 +479

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a kompletních nákladů příštích období

-294 +294

IV. Ostatní provozní výnosy +289 +6

H. Ostatní provozní náklady +1 430 +116

* Provozní výsledek hospodaření +31 494 +17 091

X. Výnosové úroky +3 024 +126

XI. Ostatní fi nanční výnosy +8 396 +1 587

O. Ostatní fi nanční náklady +33 205 +99

* Finanční výsledek hospodaření -23 381 +1 614

Q. Daň z příjmu za běžnou činnost +1 971 +4 340

Q. 1. - splatná +1 971 +4 340

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost +6 142 +14 365

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+ / -) +6 142 +14 365

**** Výsledek hospodaření před zdaněním +8 113 +18 705

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 (V TIS.KČ)
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

Příloha účetní závěrky v plném rozsahu k  31. 12. 2007
sestavena dle prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb., část druhá, hlava IV, § 39

§ 39 (1) – OBECNÉ ÚDAJE

1. Název účetní jednotky: United Energy Trading,  a. s.
 Sídlo: Washingtonova 17, 110 00  Praha 1        
 IČ: 27386643
 Právní forma: akciová společnost

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

                   
 Datum vzniku: 31. 10. 2005
 Okamžik sestavení ÚZ: 25.   2. 2008
 Rozvahový den: 31. 12. 2007

2. Fyzické a právnické osoby s podílem 20 a více procent na základním kapitálu

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

 
 Jediným akcionářem je: United Energy právní nástupce, a. s.
  Most, Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03
  Identifi kační číslo: 273 09 959  
 Zapsáno:  7. 12. 2006

3. Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku

 Bez změn

4. Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni

 Představenstvo k rozvahovému dni 31.12.2007:
 Předseda: Ing. Pavel Ondra
 Člen: Ing. Jan Mašinda
 Člen: Ing. Petr Jeník

 Dozorčí rada k rozvahovému dni 31.12.2007:
 Předseda: Mgr. Marek Janča
 Člen: Ing. Petr Švec
 Člen: Mgr. Lenka Dostálová

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10233.
 Společnost je plátcem DPH s měsíčním zdaňovacím obdobím.
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§ 39 (2) – ÚDAJE O PROPOJENÝCH OSOBÁCH

1. Obchodní fi rmy a sídla účetních jednotek, v nichž má účetní jednotka větší než dvacetiprocentní podíl na jejich 
základních kapitálu

Žádný podíl v jiných společnostech nevlastní

2. Dohody mezi společníky, které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu u těchto 
obchodních společností nebo družstev 

nejsou

3. Uzavřené ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku a povinnosti z nich vyplývající

nebyly uzavřeny

§ 39 (3) – ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH A ORGÁNECH SPOLEČNOSTI

2007 2006

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 11 8

- z toho členové řídících orgánů 2 1

Výše osobních nákladů na zaměstnance 8 001 5 574

- z toho na členy řídících orgánů 2 471

Výše odměn statutárním orgánům (jednatelé) 0 0

Výše odměn členům statutárních a dozorčích orgánů 225 221

Výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých členů statutárních nebo dozorčích orgánů 0 0

v tis. Kč

§ 39 (4) – Údaje o půjčkách, úvěrech a ostatních plněních

1. Výše půjček, úvěrů, poskytnutá zajištění a ostatní plnění jak v peněžní, tak v nepeněžní formě osobám, které jsou 
statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídících a dozorčích orgánů včetně bývalým osobám a členům 
těchto orgánů

Společnost žádná taková plnění neposkytla.

§ 39 (5) – Další informace

a) Informace o aplikaci obecných účetních zásad a o použitých účetních metodách

Postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v 
platném znění, vyhlášky č. 500/2002 Sb. a Českými účetními standardy pro podnikatele.
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Způsoby oceňování

Defi nice některých pojmů:

 Pořizovací cena - cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související

 Reprodukční pořizovací cena - cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje

 Vlastní náklady u zásob vytvořených vlastní činností - přímé náklady – spotřeba materiálu, nepřímých nákladů – výrobní režie, které se vztahují 
 k výrobě, jako rozvrhová základna pro výpočet režií je používána cena přímého materiálu

 Vlastní náklady u hmotného majetku kromě zásob a nehmotného majetku kromě pohledávek vytvořeného vlastní činností - přímé náklady vyna- 
 ložené na výrobu nebo jinou činnost a nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti, vymezené v souladu s účetními metodami

 Druh aktiv  Ocenění

 Dlouhodobý hmotný majetek  pořizovací cena

 Dlouhodobý nehmotný majetek  pořizovací cena

 Zásoby  pořizovací cena včetně vedlejších nákladů

 Výrobky  vlastními náklady

 Nedokončená výroba  vlastními náklady

 Polotovary vlastní výroby  vlastními náklady

 Zboží na skladě a v prodejnách  pořizovací cena

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny:
 Reprodukční pořizovací cena odpovídá kvalifi kovanému ocenění příslušného majetku v daném čase

Druhy vedlejších pořizovacích nákladů souvisejících s pořízením zásob:
 Doprava

Způsoby odpisování

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. 
 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.

Odpisování dlouhodobého hmotného majetku
 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 následujícím po zařazení. Daňové odpisy jsou stanoveny dle zákona č.586/92  
 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů.

Odpisování dlouhodobého nehmotného majetku
 Nehmotný dlouhodobý majetek je účetně odpisován do nákladů  na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Odpisování je 
 započato v měsíci následujícím po zařazení. Odpisy pro účely zák. č. 586/1992 Sb. ZDP se stanoví podle §31 a budou vypočítány na konci účetní - 
 ho období.

b)  Informace o odchylkách od metod podle § 7 (5) zákona o účetnictví s uvedením jejich vlivu na majetek a závazky, na fi nanční situaci 
a výsledek hospodaření účetní jednotky

Nejsou.

c) Způsob stanovení opravných položek  s uvedením zdroje informací pro stanovení výše opravných položek
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Tvorba účetních opravných položek k majetku

Název majetku Úč. hodnota majetku Výše opravné položky

2007 2006 2007 2006

Zásoby 0 0 0 0

Pohledávky 136 893 77 783 0 294

Dlouhodobý hmotný majetek 245 165 0 0

Dlouhodobý nehmotný majetek 2 352 2 352 0 0

Dlouhodobý fi nanční majetek 0 0 0 0

v tis. Kč

Tvorba daňových opravných položek k pohledávkám

Druh pohledávky Výše OP 
v %

Úč. hodnota pohledávky Výše opravné položky

2007 2006 2007 2006

Nepromlčené pohl. splatné po 31.12.1994:

             - po lhůtě splatnosti 6 - 12 měsíců 20 1470 0 294

             - po lhůtě splatnosti 12 - 18 měsíců 33

             - po lhůtě splatnosti nad 18 měsíců 33

Pohledávky přihlášené do konkurzu 100

Pohledávky zažalované:

             - po lhůtě splatnosti 18 - 24 měsíců 50

             - po lhůtě splatnosti 24 - 30 měsíců 66

             - po lhůtě splatnosti 30 - 36 měsíců 80

             - po lhůtě splatnosti nad 36 měsíců 100

CELKEM 0 1470 0 294

v tis. Kč

Tvorba účetních opravných položek k pohledávkám

Druh pohledávky Výše OP 
v %

Úč. hodnota pohledávky Výše opravné položky

2007 2006 2007 2006

Nepromlčené pohl. splatné po 31.12.1994:

             - po lhůtě splatnosti 0 - 6 měsíců

             - po lhůtě splatnosti 6 - 12 měsíců 0 1470 0 294

             - po lhůtě splatnosti 12 - 18 měsíců

             - po lhůtě splatnosti nad 18 měsíců

Pohledávky přihlášené do konkurzu

Pohledávky zažalované:

             - po lhůtě splatnosti 18 - 24 měsíců

             - po lhůtě splatnosti 24 - 30 měsíců

             - po lhůtě splatnosti 30 - 36 měsíců

             - po lhůtě splatnosti nad 36 měsíců

CELKEM 0 1470 0 294

v tis. Kč
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Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu

Společnost používá pro přepočet cizích měn denní kurz ČNB. Přepočet se provádí ke dni uskutečnění účetního případu.
Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně ke dni sestavení účetní závěrky se používá výhradně denní kurz devizového trhu vyhlašovaný 
ČNB platný v den, ke kterému se sestavuje účetní závěrka.
 

Způsob stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků, které se v souladu se zákonem oceňují reálnou hodnotou, popis 
použitého oceňovacího modelu při ocenění cenných papírů a derivátů reálnou hodnotou

K rozvahovému dni přeceňovala společnost na reálnou hodnotu měnové deriváty k obchodování (forwardy) a to na základě  přecenění na reálnou 
tržní hodnotu provedenou Citibank, a. s., se kterou tyto deriváty uzavřela.

2. Změny reálné hodnoty včetně změn v ocenění podílu ekvivalencí podle jednotlivých druhů fi nančního majetku a způ-
sob jejich zaúčtování

Žádné nejsou.

3. Cenné papíry, podíly a deriváty, které nebyly oceněny reálnou hodnotou nebo ekvivalencí – důvody a pří-
padná výše opravné položky 

Veškeré deriváty byly přeceněny na reálnou hodnotu.

§ 39 (6) – Doplňující informace k rozvaze (bilance) a výkazu zisku a ztráty

1. Přírůstky a úbytky významných položek aktiv

Přírůstky dle hlavních skupin Nákup Vl. činnost Vklad Ostatní

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek 80

Dlouhodobý fi nanční majetek

Zásoby   

v tis. Kč

Úbytky dle hlavních skupin Odpisy Prodej Likvidace Ostatní

Dlouhodobý nehmotný majetek 815

Dlouhodobý hmotný majetek 86

Dlouhodobý fi nanční majetek

Zásoby   

v tis. Kč
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Krátkodobý fi nanční majetek

Název 2007 2006

Peníze 5 1

Účty v bankách 58 323 8 897

Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0

Celkem 58 328 8 898

 K 31. 12. 2007  neměla společnost  zůstatky účtů s omezeným disponováním.  
 Dlouhodobý fi n. majetek společnost nevlastní.

3. Významné údaje, které nejsou v rozvaze (bilance) a výkazu zisku a ztráty samostatně vykázány 

Přehled o zákonných rezervách

Společnost žádné  zákonné rezervy netvořila.

Přehled o ostatních rezervách

Druh rezervy Poč. stav Tvorba Čerpání Kon. stav

Rezerva na daň z příjmu 0 2 221 2 221

v tis. Kč

Krátkodobé bankovní úvěry v tis. Kč

Rozpis úvěrů Úr. sazba Zajištění úvěru

Krátkodobý, bankovní (100 000 tis.) 1M PRIBOR + 0,3 % Zástavní právo vůči bance na výplatu peněž.  
prostředků z účtu mateřské společnosti

Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období
Společnosti nebyla v minulém roce doměřená daň  z příjmu.

Odložená daň
Nevznikl žádný rozdíl mezi účetním a daňovým oceněním jednotlivých účetních položek, nebyl tedy důvod k tvorbě odložené daně.

§ 39 (7) – Informace týkající se majetku a závazků

1. Vysvětlení částky vykázané v položce Zřizovací výdaje

Zřizovací náklady byly přefakturovány souhrnnou částkou od mateřské společnosti v prosinci 2005.

2. Pohledávky

2007 2006

Pohledávky z obch. vztahů celkem 136 893 77 783

Po lhůtě splatnosti nad 180 dní 4 530 1 470

Po lhůtě splatnosti nad 365 dní 0 0

Poskytnuté provozní zálohy 10 249 65

Poskytnuté provozní zálohy - kauce 131 492 0

v tis. Kč
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Nebyl důvod pro tvorbu opravných položek k pohledávkám - i pohledávky delší dobu po splatnosti byly v roce 2007 průběžně placeny.

Daňovými pohledávkami jsou nadměrné odpočty z titulu DPH  jak v ČR (Kč 5 556 tis.) tak i v organizační složce v SR (Kč 259  tis.),  zaplacená záloha 
na daň z příjmu v ČR (Kč 2 992 tis.), ponížená o závazek v org. složce v SR (Kč 88 tis.) a přeplatek na silniční dani (Kč 2 tis.).

Jiné pohledávky jsou tvořeny především z pohledávek z úroků z kaucí za rok 2007 (Kč 1.170 tis.)  a dále přijatými provozními zálohami na dodávku el. 
energie za 12/2007 se splatností v 12/2007, které byly zaplaceny začátkem ledna, ještě před termínem fakturace za prosinec 2007. Byly proto odečte-
ny již ve fakturaci za 12/2007 (Kč 2 755 tis.) a převedeny do Jiných pohledávek.

Nejvýznamnější části z položky příjmy příštích období (celkem Kč 5 996 tis.) tvoří časové rozlišení dobropisu k nákupu el. energie v roce 2007 
(Kč 5 965 tis.)

3. Pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let

Společnost neeviduje

4. Závazky
2007 2006

Závazky z obch. vztahů celkem 194 772 65 335

Po lhůtě splatnosti nad 180 dní 0 0

Po lhůtě splatnosti nad 365 dní 0 0

Přijaté provozní zálohy 0 110

Přijaté provozní zálohy - kauce 0 0

v tis. Kč

Dohadné položky pasivní tvoří ve výši 6 159tis. především odhad nevyfakturovaných nákladů na distribuce el. energie.

Jiné závazky tvoří hlavně přecenění měnových derivátů k obchodování – forwardů (Kč 17.429 tis.) od Citibank. 

Položka výdaje příštích období  obsahuje ve výši 3 169 tis.  zejména časové rozlišení nákupu plynu a jeho distribuce a distibuce el. energie.

5. Závazky s dobou splatnosti delší než 5 let

Společnost neeviduje

6. Závazky nevykázané v rozvaze (bilanci)

Podrozvahové závazky: 
 Kč 100.000 tis. – ručení mateřské společnosti za krátkodobý bankovní úvěr

Podrozvahové závazky a pohledávky z pevných termínovaných operací:
 Kč 2 445 569 tis. - Závazky z pevných termínovaných operací s měnovými nástroji – forwardy
 Kč 2 428 140 tis. – Pohledávky ze spotových operací s měnovými nástroji - forwardy 
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7. Závazky vůči státnímu rozpočtu

Druh závazku 2007 2006

Pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti 295 131

Veřejné zdravotní pojištění 120 53

Daňové nedoplatky:

     - daň z příjmů právnických osob 0 0

     - daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 217 97

     - clo 0 0

     - DPH 0 993

     - spotřební daň 0 0

     - silniční daň 0 14

     - daň z nemovitostí 0 0

     - daň z převodu nemovitostí 0 0

     - ostatní 0 0

CELKEM 632 5 627

8. Závazky vůči spřízněným osobám

Druh závazku 2007 2006

Závazky z obchodních vztahů 52 0

v tis. Kč

v tis. Kč

9. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou fi nančního pronájmu

Skupina dlouhodobého hmotného majetku Součet 
splátek

Uhrazené 
splátky

Splatné do 
1 roku

Splatné po
1 roce

Budovy, haly a stavby

Stroje, přístroje a zařízení

Dopravní prostředky 2 369 1 902 467 0

Inventář

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

CELKEM 2 369 1 902 467 0

v tis. Kč

10. Majetek zatížený zástavním právem (věcným břemenem) s uvedením převedeného nebo poskytnutého 
zajištění

Společnost nemá žádný majetek zastaven.

11. Přehled významných událostí mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

Žádné nenastaly

12. Významné potencionální ztráty, na které nebyla vytvořena rezerva (např. soudní spory)

Žádné soudní spory společnost nevede.
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§ 39 (9) – Informace o akciích, dluhopisech nebo podobných cenných papírech

1. Struktura a změny vlastního kapitálu jsou uvedeny v samostatné příloze

§ 39 (10) – Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb

Druh činnosti 2007 2006

Prodej el. energie 2 022 251 617 803

Prodej služeb 4 554 16 061

Ostatní 11 709 1 719

Sestaveno dne: 14. 3. 2008

Podpis statutárního orgánu:



ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH 
AUDITORŮ K OVĚŘENÍ
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

6.
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