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Vybrané ukazatele (dle CAS)

2013
EBITDA (mil. Kč)

4 169,197

Provozní výsledek hospodaření (mil. Kč)

-3,087

Výsledek hospodaření před zdaněním (mil. Kč)

4 178,428

Výsledek hospodaření za účetní období (mil. Kč)

4 177,268

Investice (mil. Kč)

29 729,825

Termínem Společnost nebo RWE Grid Holding se v textu nahrazuje obchodní firma RWE Grid Holding, a.s.
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Použité zkratky
CAS
EBITDA
FTE
SLA
Skupina RWE ČR
Skupina RWE Grid Holding

české účetní předpisy
zisk před započtením úroků, daní a odpisů
ekvivalent zaměstnance na plný pracovní úvazek (Full-time equivalent)
Service Level Agreement (smlouva o poskytování služeb)
skupina RWE v České republice
skupina dceřiných společností RWE Grid Holding v České republice
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1

ÚVODNÍ SLOVO

Vážené dámy, vážení pánové,
rok 2013 byl pro společnost RWE Grid Holding prvním rokem, kdy fungovala jako holdingová společnost
zastřešující prostřednictvím svých dceřiných společností veškeré aktivity skupiny RWE v ČR v oblasti distribuce
zemního plynu.
Počátečním krokem ke konsolidaci těchto podnikatelských aktivit do RWE Grid Holding bylo nabytí podílů
ve všech regionálních distribučních společnostech skupiny RWE v ČR, z nichž následně VČP Net, s.r.o., JMP Net,
s.r.o. a SMP Net, s.r.o. úspěšně fúzovaly do RWE GasNet, s.r.o.
Další neméně významnou událostí loňského roku byl nákup 100% podílu ve společnosti JMP DS, s.r.o., která
zajišťuje provoz a údržbu plynárenských zařízení provozovatele distribuční soustavy v Jihomoravském kraji. Tato
společnost bude součástí plánované fúze s další dceřinou společností RWE Distribuční služby, s.r.o., přičemž
dokončení projektu je plánováno na rok 2014.
Soustředění veškerých distribučních i servisních infrastrukturních aktivit bylo možné uskutečnit na základě
komplexní transakce s mezinárodní finanční skupinou Macquarie Infrastructure and Real Assets, lídrem
v oblasti alternative asset managementu, která prostřednictvím společnosti CGN Holdings S.à r.l. následně
získala 34,96% podíl ve společnosti RWE Grid Holding.
4

Všechny transakce přispějí ke snižování nákladů a zvýšení efektivity, a toto bude i nadále hlavním cílem
projektů zaměřených na optimalizaci vnitřního fungování skupiny RWE v ČR.
Dne 28. května 2013 došlo také ke změně v akcionářské struktuře, kdy majoritní podíl ve společnosti RWE Grid
Holding byl vložen společností RWE Gas International N.V. do základního kapitálu společnosti RWE Česká
republika a.s.
Rok 2013 byl také obdobím intenzivního vyjednávání s energetickým regulačním úřadem. Tématem
vyjednávaní byly zejména podmínky regulace pro roky 2015 až 2019, čili období čtvré regulační periody.
Dovolte mi proto, abych poděkoval všem zaměstnancům dceřiných společností RWE Grid Holding i partnerům,
kteří k dobrým výsledům přispěli.
Za úspěchy, kterých jsme dosáhli, stojí řada strategických rozhodnutí a mnoho profesionálně odvedené práce.

Martin Herrmann
předseda představenstva
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ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ RADY V ROCE 2013

Dozorčí rada jednala v roce 2013 na třech řádných zasedáních. Na svých zasedáních se zabývala veškerými
záležitostmi, které byly právními předpisy, stanovami Společnosti a rozhodnutími valné hromady svěřeny
dozorčí radě. Předložené písemné materiály byly při projednávání dozorčí radou doplněny slovním
komentářem představenstva Společnosti. Kontrolní činnost dozorčí rady byla v uplynulém období zaměřena
na podnikatelskou činnost Společnosti spočívající ve správě dceřiných společností, které se zabývají se distribucí
zemního plynu a údržbou regionálních distribučních soustav v České republice.
Počátkem roku 2013 udělila dozorčí rada souhlas k uzavření smluv o převodu 100% obchodních podílů
ve společnostech JMP Net, s.r.o., SMP Net, s.r.o., VČP Net, s.r.o. a RWE GasNet, s.r.o. uzavřených mezi
společnostmi Jihomoravská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., Východočeská plynárenská,
a.s. a RWE Energie, a.s. a společností RWE Grid Holding, a.s.
V září 2013 dozorčí rada vyslovila další souhlas s uzavřením smlouvy o převodu obchodního podílu
na společnosti JMP DS, s.r.o., který byl odkoupen od společnosti RWE Gas International N.V.
Dozorčí rada při výkonu své kontrolní činnosti nezaznamenala nic, co by bylo neslučitelné s obecně závaznými
právními předpisy, stanovami Společnosti a rozhodnutími valné hromady.
Dozorčí rada přezkoumala dne 28. března 2014 účetní závěrku Společnosti zpracovanou k 31. prosinci 2013,
návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2013 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami
k 31. prosinci za účetní období roku 2013.
Dozorčí rada dospěla ve shodě s auditorem k závěru, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční
pozice Společnosti k 31. prosinci 2013, jejího hospodaření a peněžních toků k 31. prosinci 2013 v souladu
s českými účetními předpisy.
Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku k 31. prosinci 2013 a návrh představenstva
na rozdělení zisku za rok 2013.

V Praze dne 28. března 2014

JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D., LL.M.
předseda dozorčí rady
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ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

3.1 Základní údaje
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:

RWE Grid Holding, a.s.
Praha 10 – Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 100 98
243 10 573
akciová společnost

Založení a vznik Společnosti
Společnost RWE Grid Holding, a.s. vznikla dne 30. května 2012 a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18283.
Profil Společnosti
RWE Grid Holding je podnikatelskou entitou, jejíž hlavní činností je správa a řízení dceřiných společností.
Organizační složky Společnosti
Společnost nemá v obchodním rejstříku zapsané žádné organizační složky v tuzemsku ani v zahraničí.

3.2 Údaje o akcionářích a cenných papírech
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Základní kapitál a údaje o cenných papírech
Společnost vydala 38 580 000 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 727,50 Kč, jimiž je tvořen
základní kapitál ve výši 28 066 950 000,- Kč.
Společnost byla k 31. prosinci 2013 vlastněna ze 65,04 % společností RWE Česká republika a.s. se sídlem Praha
10 – Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 100 98, Česká republika a ze 34,96 % společností CGN Holdings S.à r.l.,
se sídlem 46, Place Guillaume II, L-1648, Luxembourg, Lucemburské velkovévodství.
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3.3 Údaje o statutárních a dozorčích orgánech
Složení představenstva k 31. prosinci 2013
Martin Herrmann
předseda představenstva
Datum narození: 3. července 1967
Vzdělání: Westfälische Wilhelms-Universität, Münster, ekonomie
Členství v orgánech jiných obchodních společností: jednatel RWE East, s.r.o.,
předseda představenstva RWE Česká republika a.s.; předseda dozorčí rady RWE Energie, a.s., Jihomoravská
plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., Východočeská plynárenská, a.s. a RWE Gas Storage, s.r.o.;
člen dozorčí rady RWE Supply & Trading GmbH, Budapesti Elektromos Müvek Nyrt. a ÉMÁSz Nyrt.
Jiná podnikatelská činnost: nevykonává
Mark William Braithwaite
člen představenstva
Datum narození: 10. listopad 1965
Vzdělání: University of Surrey, Guildford, BSc(HONS) Economics 2.1
Členství v orgánech jiných obchodních společností: člen představenstva České Radiokomunikace a.s., Alternate
Director of the Kemble Water International Holdings Limited, člen představenstva NL Airport Finance Limited,
člen představenstva NL Airport Holdings Limited, člen představenstva NL Airport Investments Limited
Jiná podnikatelská činnost: nevykonává
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Axel Gerhardy
člen představenstva
Datum narození: 14. srpna 1971
Vzdělání: Georg-August Universität, Göttingen, ekonomie
Členství v orgánech jiných obchodních společností: místopředseda představenstva RWE Česká republika a.s.
a RWE Supply & Trading CZ, a.s., člen dozorčí rady RWE Gas Storage, s.r.o.
Jiná podnikatelská činnost: nevykonává
Thomas Merker
člen představenstva
Datum narození: 28. listopadu 1971
Vzdělání: Friedrich Schiller Universität Jena, ekonomie
Členství v orgánech jiných obchodních společností: jednatel RWE GasNet, s.r.o.,
jednatel Merker Immobiliengesellschaft, s.r.o.
Jiná podnikatelská činnost: nevykonává
RNDr. Jan Valenta
člen představenstva
Datum narození: 22. listopadu 1965
Vzdělání: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Doktorát v oboru Softwarové systémy
Členství v orgánech jiných obchodních společností: předseda představenstva Jihomoravská plynárenská, a.s.,
jednatel RWE Distribuční služby, s.r.o. a JMP DS, s.r.o., předseda dozorčí rady Teplárna Kyjov, a.s.
Jiná podnikatelská činnost: nevykonává
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Jiří Zrůst
člen představenstva
Datum narození: 16. listopadu 1974
Vzdělání: OUBS Business School, Milton Keynes, Spojené Království, MBA
Členství v orgánech jiných obchodních společností: předseda představenstva České Radiokomunikace a.s., člen
představenstva Morava Holdings S.à r.l., člen představenstva CGN Holdings S.à r.l.
Jiná podnikatelská činnost: nevykonává

Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2013
JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D., LL.M.
předseda dozorčí rady
Datum narození: 23. prosince 1978
Vzdělání: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, postgraduální studium, rigorózní zkouška, Fakulta
sociálních věd, postgraduální studium, rigorózní zkouška, Nottingham Trent University, postgraduální studium
obchodního práva
Členství v orgánech jiných obchodních společností: místopředseda dozorčí rady RWE Energie, a.s.,
Jihomoravská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s. a Východočeská plynárenská, a.s., předseda
představenstva EČS – Elektrárna Čechy-Střed, a.s. v likvidaci
Jiná podnikatelská činnost: nevykonává
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JUDr. Ivan Cestr
místopředseda dozorčí rady
Datum narození: 8. ledna 1954
Vzdělání: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, doktorát práva
Členství v orgánech jiných obchodních společností: jednatel GasNet, s.r.o.,
člen představenstva STOMAT ALFA, a.s.
Jiná podnikatelská činnost: výkon advokacie
Howard Charles Higgins
člen dozorčí rady
Datum narození: 30. března 1953
Vzdělání: Leicester University, BSc - Engineering Science, MBA na Loughborough University
Členství v orgánech jiných obchodních společností:
člen představenstva Energy Power Resources Limited,
člen představenstva Infrastructure Access Bermuda Limited,
člen představenstva LMIF Pylon Guernsey Limited,
člen představenstva LMIF Storage Holdings Ltd,
člen představenstva Lombard Odier Infrastructure Fund GP Limited,
člen představenstva MacqPisto GP SAS,
člen představenstva MacqPisto SAS,
člen představenstva Macquarie Infrastructure Private Trustee Company Limited,
člen představenstva Macquarie Luxembourg Gas S.à r.l.,
člen představenstva Macquarie Specialised Asset Management (Bermuda) Limited,
člen představenstva Macquarie Storage Holdings Limited,
člen představenstva Macquarie Strategic Storage Facilities Holdings S.à r.l.,
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člen představenstva MEIF Renewable Energy (Holdings) Limited,
člen představenstva MEIF Renewable Energy Limited,
člen představenstva MEIF Renewable Energy Newco Limited,
člen představenstva Pisto SAS,
člen představenstva Sefyr Varme AB,
člen představenstva Tanquid Administration Limited,
člen představenstva Värmevärden AB,
člen představenstva Värmevärden I Nynäshamn AB,
člen představenstva Xoserve Limited,
člen představenstva FSS Infrastructure Funds S.à r.l.,
člen představenstva Macquarie Global Infrastructure Funds 2 S.à r.l.,
člen dozorčí rady Thyssengas GmbH
Jiná podnikatelská činnost: nevykonává
Změny ve složení orgánů Společnosti, které nastaly v průběhu roku 2013:
Dne 30. ledna 2013 skončil ve funkci předsedy představenstva Holger Carl a téhož dne skončili ve funkci členů
dozorčí rady Mgr. Zbyněk Solecký, PhDr. Patrik Bauer, Ph.D. a Mgr. Kristýna Kleinová.
Dne 31. ledna 2013 rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady byli zvoleni členy
představenstva Martin Herrmann, Axel Gerhardy, Thomas Merker, RNDr. Jan Valenta, Jiří Zrůst a Mark William
Braithwaite s účinností od téhož dne byli zvoleni členové dozorčí rady JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D., LL.M.,
JUDr. Ivan Cestr a Howard Charles Higgins.
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Martin Herrmann byl rozhodnutím představenstva Společnosti zvolen s účinností od 6. února 2013 předsedou
představenstva.
Dozorčí rada s účinností od 25. března 2013 zvolila JUDr. PhDr. Josefa Bendu, Ph.D., LL.M. předsedou dozorčí
rady a JUDr. Ivana Cestra zvolila místopředsedou.
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3.4 Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu a ověření účetní závěrky
Auditor a auditorská společnost odpovědná za ověření účetní závěrky RWE Grid Holding za rok 2013
Auditorská firma:
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Hvězdova 1734/2c
140 00 Praha 4
zapsaná v seznamu auditorských společností
u Komory auditorů ČR pod osvědčením č. 021

Odpovědný auditor:
Ing. Tomáš Bašta
osvědčení č. 1966

V Praze dne 28. března 2014

Osoba odpovědná za účetnictví
Ing. Lucie Čejková
Head of Accounting
RWE Group Business Services CZ, s.r.o.
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Osoby odpovědné za výroční zprávu společnosti RWE Grid Holding za rok 2013
Čestně prohlašujeme, že údaje uvedené v této výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné
okolnosti nebyly opomenuty či zkresleny.

Martin Herrmann
předseda představenstva

Axel Gerhardy
člen představenstva
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ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 2013

4.1 Ekonomické výsledky
Výnosy, náklady, zisk
Výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2013 dosáhl hodnoty 4 178 428 tis. Kč a byl vytvořen především
výnosy z dlouhodobého finančního majetku, tedy převodem zisků z dceřiných společností.
Struktura aktiv a pasiv
Bilanční suma Společnosti k 31. prosinci 2013 činila 34 636 417 tis. Kč.
Na celkových aktivech se nejvíce podílel dlouhodobý finanční majetek, reprezentovaný podíly v dceřiných
společnostech v účetní hodnotě 30 801 546 tis. Kč.
Hodnota pasiv je nejvíce ovlivněna položkou základní kapitál, která byla v průběhu účetního období snížena
z původní hodnoty 38 580 000 tis. Kč na hodnotu 28 066 950 tis. Kč rozhodnutím valné hromady.
Další významnější položkou pasiv jsou ostatní kapitálové fondy v hodnotě 2 390 340 tis. Kč.
Řízení rizik
Veškerá rizika jsou evidována v katalogu rizik. Všechna jsou dále zanesena do matice rizik, která umožňuje
identifikovat ta nejzávažnější z pohledu pravděpodobnosti jejich výskytu a velikosti možné škody. Výbor
pro řízení rizik, který je složen ze zástupců managementu společností skupiny RWE v ČR, v roce 2013
neidentifikoval žádná rizika ohrožující existenci Společnosti.
Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje
Společnost neprovádí výzkum a vývoj nových výrobků.
4.2 Podnikatelské aktivity Společnosti
RWE Grid Holding vznikla za účelem vytvoření řídící entity pro společnosti působící
ve Skupině RWE v České republice, které se zabývají distribucí zemního plynu a dalšími službami tohoto
podnikatelského segmentu v regionech České republiky.
V rámci tohoto procesu Společnost soustředila tyto podnikatelské aktivity do svých dceřiných společností
RWE GasNet, s.r.o., RWE Distribuční služby, s.r.o. a JMP DS, s.r.o.
V průběhu celého účetního období 2013 společnost RWE Grid Holding aktivně vykonávala vlastnická práva
ve svých dceřiných společnostech s cílem udržení jejich ziskovosti na trhu distribuce zemního plynu v České
republice a zajištění své nastavené dividendové politiky vůči akcionářům.
Dceřiné společnosti
RWE GasNet, s.r.o.
Distribuční společnosti Skupiny RWE v ČR vznikly 1. ledna 2007 na základě požadavků Evropské unie
a související novely energetického zákona, jejichž cílem bylo právní oddělení části společností s licencí
na distribuci plynu od akciových společností držících licenci na obchod s plynem.
Při vzniku tvořilo distribuční společnosti RWE uskupení celkem 6 regionálních distributorů - konkrétně
společnosti STP Net, s.r.o., SČP Net, s.r.o., ZČP Net, s.r.o., VČP Net, s.r.o., SMP Net, s.r.o. a JMP Net, s.r.o.
V říjnu roku 2009 došlo s cílem zjednodušení struktury k fúzi společností STP Net, s.r.o. a ZČP Net, s.r.o.
do společnosti SČP Net, s.r.o., s následným rebrandingem na RWE GasNet, s.r.o.
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Od 1. listopadu 2013 fúzovaly společnosti VČP Net s.r.o., SMP Net s.r.o. a JMP Net s.r.o., které do společnosti
RWE GasNet, s.r.o. a distribuce plynu ve Skupině RWE v ČR je tedy v současnosti realizována pouze tímto
subjektem.
RWE GasNet, s.r.o. působí jako distributor plynu na celém území České republiky s výjimkou Prahy a jižních
Čech.
Distribuční soustava RWE GasNet, s.r.o., je provozována na základě licence na distribuci plynu udělené
Energetickým regulačním úřadem v souladu s novelizovaným zněním Energetického zákona.
Počet odběrných míst k datu 31. prosince 2013 činil 2 308 905, přičemž objem distribuovaného plynu
za uplynulý rok dosáhl výše 71,8 TWh.
Rozsah provozovaných plynárenských zařízení

2013

Délka provozovaných plynovodů

12

místní sítě

km

42 452

Přípojky

km

11 035

dálkovody

km

11 344

Počet předávacích a VVTL regulačních stanic

ks

59

Počet vysokotlakých regulačních stanic

ks

2 801

Počet středotlakých regulačních stanic

ks

860

Ve společnosti RWE GasNet, s.r.o., jakožto v největším provozovateli distribučních soustav v ČR, jsou řešeny
i projekty, jejichž výsledkem je optimalizace energetické a nákladové spotřeby zákazníků při zachování
vysokého standardu bezpečnosti a spolehlivosti dodávky.
RWE Distribuční služby, s.r.o.
RWE Distribuční služby, s.r.o., zajišťují provoz a údržbu plynárenských zařízení regionálním provozovatelům
distribučních soustav Skupiny RWE ČR. Pro provozovatele distribučních soustav a ostatní společnosti Skupiny
RWE v ČR zabezpečují rovněž opravy plynárenského zařízení, měření spotřeby a kvality zemního plynu,
připojování a odpojování zákazníků, provoz dispečinku, pohotovostní telefonické linky 1239 včetně nepřetržité
pohotovostní služby, rekonstrukci a výstavbu sítí, správu plynárenského majetku a jeho dokumentaci. RWE
Distribuční služby, s.r.o., také nabízejí široké veřejnosti vytyčování plynárenských sítí. Společnost má
celorepublikovou působnost, sídlí v Brně a samostatně podniká od 1. ledna 2008.
Společnost v roce 2013 poskytovala výše uvedené služby společnostem RWE GasNet, s.r.o., SMP Net, s.r.o.,
a VČP Net, s.r.o., pro které je zajišťovala na základě uzavřených SLA.
Společnost také zabezpečuje realizaci staveb v souladu s investičními plány provozovatelů distribučních
soustav.
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JMP DS, s.r.o.
Dne 1. července 2013 byl schválen projekt rozdělení formou odštěpení sloučením s přechodem části jmění
Jihomoravské plynárenské, a.s. na společnost JMP DS, s.r.o.
Rozdělením společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s. s účinností od 1. října 2013 nedošlo ke zrušení
ani zániku společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s.
JMP DS, s.r.o. poskytovala služby nezbytné k zajištění bezpečného, spolehlivého a efektivního provozu
distribučních sítí společnosti JMP Net. Na základě uzavřených SLA zajišťovala pro tohoto distributora mimo jiné
provoz a údržbu distribučních plynárenských sítí, měření spotřeby a kvality zemního plynu, rekonstrukci
a výstavbu sítí. Součástí poskytovaných služeb byla i nepřetržitá pohotovostní služba a dispečerské řízení sítí.
4.3 Lidské zdroje
Zaměstnanci
Společnost neměla v roce 2013 žádné zaměstnance.
4.4 Ochrana životního prostředí
Ve skupině RWE Grid Holding byly splněny všechny stanovené cíle a zákonné požadavky v oblasti ochrany
životního prostředí vyplývající z platné legislativy.
V souladu se stanovenými environmentálními cíli v dceřiné společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., pro rok
2013 byla na provozech distribuční soustavy snížena produkce nebezpečných odpadů, především pomocí
zavedení projektu náhrady vstupního zdroje pro technologické okruhy regulačních stanic do praxe. Dále byl
zlepšen systém nakládání s recyklovatelnými odpady, u nichž byl optimalizován jejich svoz a minimalizován tak
dopad těchto činností na životní prostředí.
V průběhu roku 2013 nedošlo k žádné mimořádné události v dceřiných společnostech skupiny RWE Grid
Holding, která by způsobila negativní dopad na životní prostředí.
Oblast bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci patří mezi hlavní priority. Všechny dceřiné společnosti
se prostřednictvím svých manažerů starají, aby vlastní zaměstnanci, tak i zaměstnanci jejich dodavatelů
odcházeli domů tak zdraví, jak do práce přišli. V roce 2013 byla pro všechny společnosti Skupiny RWE ČR, tedy i
pro naše dceřiné společnosti, připravena nová koncepce organizace a řízení oblasti ochrany zdraví při práci,
která bude naplňována od roku 2014.
4.5 Následné události
Do dne vyhotovení této výroční zprávy nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad
na hodnocení podnikatelské činnosti Společnosti.
4.6 Výhled
V průběhu roku 2014 je plánována fúze dceřiných společností RWE Distribuční služby, s.r.o. a JMP DS, s.r.o.,
jejichž podnikatelské aktivity jsou si velmi blízké a vzniká tak výrazný prostor pro zefektivnění jejich činností.
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5 FINANČNÍ ČÁST
5.1 Účetní závěrka
Firma: RWE Grid Holding, a.s.
Identifikační číslo: 24310573
Právní forma: akciová společnost
Předmět podnikání: správa a řízení části skupiny RWE v České republice
Rozvahový den: 31. prosince 2013
Datum sestavení účetní závěrky: 28. března 2014

ROZVAHA
(v celých tisících Kč)
Označení

AKTIVA

a

b

B.
B.

III.

B.

III.

1.

C.
C.
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III.

C.

IV.

D.

I.

Netto

Netto

1

2

3

4

34 636 417

0

34 636 417

38 584 706

Dlouhodobý majetek

30 801 546

0

30 801 546

1 071 721

Dlouhodobý finanční majetek

30 801 546

0

30 801 546

1 071 721

Podíly - ovládaná osoba

30 801 546

0

30 801 546

1 071 721

Oběžná aktiva

3 834 869

0

3 834 869

37 508 545

Krátkodobé pohledávky

3 834 817

0

3 834 817

37 507 000

13 056

0

13 056

37 507 000

440

0

440

0

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

2.

Stát - daňové pohledávky

3.

Dohadné účty aktivní

1.

31.12.2012

Korekce

AKTIVA CELKEM

1.

1.

31.12.2013
Brutto

3 821 321

0

3 821 321

0

Krátkodobý finanční majetek

52

0

52

1 545

Účty v bankách

52

0

52

1 545

Časové rozlišení

2

0

2

4 440

Příjmy příštích období

2

0

2

4 440
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Označení

PASIVA

31.12.2013

31.12.2012

a

b

5

6

PASIVA CELKEM

34 636 417

38 584 706

Vlastní kapitál

34 635 288

38 583 650

Základní kapitál

28 066 950

38 580 000

1.

Základní kapitál

28 066 950

1 080 000

2.

Změny základního kapitálu

A.
A.

I.

A.

I.

A.

II.

A.

III.

A.

III.

A.

V.

1.

0

37 500 000

Kapitálové fondy

2 390 340

0

Ostatní kapitálové fondy

2 390 340

0

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku

730

0

Zákonný rezervní fond

730

0

4 177 268

3 650

1 129

1 056

Rezervy

197

856

Rezerva na daň z příjmů

197

856

Krátkodobé závazky

932

200

1.

Závazky z obchodních vztahů

161

75

2.

Dohadné účty pasivní

771

125

1.

Výsledek hospodaření běžného účetního období

B.

Cizí zdroje

B.

I.

B.

III.

B.

III.

1.
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Firma: RWE Grid Holding, a.s.
Identifikační číslo: 24310573
Právní forma: akciová společnost
Předmět podnikání: správa a řízení části skupiny RWE v České republice
Rozvahový den: 31. prosince 2013
Datum sestavení účetní závěrky: 28. března 2014

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
(v celých tisících Kč)
Označení

TEXT

Skutečnost v účetním
období
30.5.2012 -

2013
a

b

B.
1.

203

2 359

203

- 2 359

- 203

VII.

728

258

- 3 087

- 461

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

4 172 321

0

Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v jednotkách pod podstatným vlivem

4 172 321

0

9 231

4 972

Provozní výsledek hospodaření

VII.
1.

X.

Výnosové úroky
Ostatní finanční náklady

O.
Q.
Q.

37

5

4 181 515

4 967

Daň z přijmů za běžnou činnost

1 160

856

- splatná

1 160

856

Finanční výsledek hospodaření

*

16

2 359

Služby
Daně a poplatky

*

1.

2

Výkonová spotřeba
Přidaná hodnota

+
D.

31.12.2012

1

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

4 177 268

3 650

***

Výsledek hospodaření za účetní období

4 177 268

3 650

****

Výsledek hospodaření před zdaněním

4 178 428

4 506
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Přehled o změnách vlastního kapitálu
za rok končící 31. prosince 2013

Základní
kapitál

Zákonný
rezervní fond

Kapitálové
fondy

Nerozdělený
zisk

Celkem

Zůstatek k 30. květnu 2012

1 080 000

0

0

0

1 080 000

Zvýšení základního kapitálu
Zisk za účetní období

37 500 000
0

0
0

0
0

0
3 650

37 500 000
3 650

Zůstatek k 31. prosinci 2012

38 580 000

0

0

3 650

38 583 650

0
0
- 10 513 050
0
0

730
0
0
0
0

0
0
0
2 390 340
0

- 730
- 2 920
0
0
4 177 268

0
-2 920
- 10 513 050
2 390 340
4 177 268

28 066 950

730

2 390 340

4 177 268

34 635 288

(tis. Kč)

Příděl do rezervního fondu
Vyplacené dividendy
Snížení základního kapitálu
Příplatek mimo základní kapitál
Zisk za účetní období
Zůstatek k 31. prosinci 2013
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Přehled o peněžních tocích
za rok končící 31. prosince 2013

(tis. Kč)

2013

Období

4 178 428

4 506

- 9 231

- 4 972

- 4 172 321

0

- 3 124

- 466

37 493 504

- 7 000

732

200

37 491 112

- 7 266

13 669

532

Peněžní toky z provozní činnosti
Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním
A.1

Úpravy o nepeněžní operace:

A.1.1

Vyúčtované nákladové a výnosové úroky

A.1.2

Výnosy z dividend a podílů na zisku

A*

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu

A.2

Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu:

A.2.1

Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv *

A.2.2

Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv

A**

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním

A.1

Úroky přijaté

A.2

Zaplacená daň z příjmů

A.3

Přijaté dividendy a podíly na zisku

A***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

- 1 819

0

351 000

0

37 853 962

- 6 734

Peněžní toky z investiční činnosti
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B.1

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

- 39 891 825

- 1 071 721

B***

Čistý peněžní tok z investiční činnosti

- 39 891 825

- 1 071 721

- 2 920

0

Peněžní toky z finanční činnosti
C.1

Změna stavu vlastního kapitálu:

C.1.1

Vyplacené dividendy

C.1.2

Další vklady akcionářů **

2 390 340

0

C.1.3

Vyplacení podílu na vlastním kapitálu akcionářům ***

- 351 050

0

C***

Čistý peněžní toky z finanční činnosti

2 036 370

0

- 1 493

- 1 078 455

1 545

1 080 000

52

1 545

Čisté snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku
*

Dne 14. prosince 2012 rozhodl jediný akcionář RWE Gas International N.V. o zvýšení základního kapitálu o částku
37 500 000 tis. Kč na 38 580 000 tis. Kč formou nepeněžitého vkladu. Nové akcie byly upsány Smlouvou o úpisu akcií uzavřenou
dne 20. prosince 2012. Dne 21. prosince 2012 uzavřela Společnost se společností RWE Gas International N.V. smlouvu
o splacení nepeněžitého vkladu na celý emisní kurs a to formou převodu pohledávky vůči RWE Aktiengesellschaft. Pohledávka
za RWE Aktiengesellschaft byla v průběhu roku 2013 uhrazena a úhrada této pohledávky je vykázána na řádku A.2.1 Změna
stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv.

** Příplatek mimo základní kapitál

*** Transakce je popsána v kapitole 4. Vlastní kapitál
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5.2 Příloha účetní závěrky

1. Všeobecné informace
Základní informace o Společnosti
RWE Grid Holding, a.s. (dále „Společnost“) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 30. května 2012
a její sídlo je v Praze 10 - Strašnice, Limuzská 3135/12, Česká republika. Hlavním předmětem podnikání
Společnosti je správa a řízení části skupiny RWE v České republice. Identifikační číslo Společnosti je
243 10 573.
Složení představenstva k 31. prosinci 2013 bylo následující:
Jméno
Martin Friedrich Herrmann
Thomas Merker
Jan Valenta
Axel Gerhardy
Mark William Braithwaite
Jiří Zrůst

Funkce
Předseda
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen

Vznik funkce
6. února 2013
31. ledna 2013
31. ledna 2013
31. ledna 2013
31. ledna 2013
31. ledna 2013

Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2013 bylo následující:
Jméno
Josef Benda
Ivan Cestr
Howard Charles Higgins

Funkce
Předseda
Místopředseda
Člen

Vznik funkce
25. března 2013
25. března 2013
31. ledna 2013

Nejvyšším orgánem Společnosti je valná hromada. Statutárním orgánem, který řídí činnost Společnosti a jedná
jejím jménem, je představenstvo. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti.

2. Účetní postupy
2.1. Základní zásady zpracování účetní závěrky
Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a je sestavena
v historických cenách.
V souladu s českými účetními předpisy Společnost nesestavuje konsolidovanou účetní závěrku,
jelikož je sama ovládanou osobou zahrnutou do konsolidačního celku mateřské společnosti,
a to RWE Aktiengesellschaft se sídlem Opernplatz 1, 45128 Essen, Spolková republika Německo, která pro
sestavení konsolidované účetní závěrky používá Mezinárodní standardy účetního výkaznictví
ve znění přijatém Evropskou unií

2.2. Podíly v ovládaných osobách a podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
Podíly v ovládaných osobách představují majetkové účasti v podnicích, které jsou ovládané nebo řízené
Společností (dále též „dceřiná společnost“).
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem představují majetkové účasti v podnicích, v nichž
Společnost vykonává podstatný vliv, ale nemá možnost tento podnik ovládat nebo řídit (dále též „přidružená
společnost“).
Podíly v dceřiných a přidružených společnostech jsou oceněny pořizovací cenou zohledňující případné snížení
hodnoty.
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2.3. Pohledávky
Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám.
Opravná položka k pochybným pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury pohledávek
a individuálního posouzení bonity dlužníků. Společnost nevytváří opravné položky k pohledávkám za
spřízněnými stranami.

2.4. Peníze a peněžní ekvivalenty
Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody.
Peněžní prostředky jsou peníze v hotovosti včetně cenin a peněžních prostředků na účtu včetně přečerpání
běžného nebo kontokorentního účtu.
Peněžními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní finanční majetek, který je snadno a pohotově směnitelný
za předem známou částku peněžních prostředků a u tohoto majetku se nepředpokládají významné změny
hodnoty v čase. Za peněžní ekvivalenty jsou považovány peněžní úložky s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou
a likvidní dluhové cenné papíry k obchodování na veřejném trhu.

2.5. Účtování nákladů a výnosů
Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

2.6. Rezervy
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Společnost vytváří rezervu na budoucí závazek z daně z příjmů snížený o uhrazené zálohy na daň z příjmů.
Pokud zálohy na daň z příjmů převyšují předpokládanou daň, je příslušný rozdíl vykázán jako krátkodobá
pohledávka.

2.7. Spřízněné strany
Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí:
•
•
•
•

strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat rozhodující vliv u Společnosti, a společnosti, kde tyto
strany mají rozhodující nebo podstatný vliv,
strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný vliv u Společnosti,
členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů Společnosti, nebo její mateřské společnosti a osoby
blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv,
dceřiné a přidružené společnosti a společné podniky.

Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami, jsou uvedeny v poznámce 7.

2.8. Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních
výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k
rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem
představujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze
účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

Výroční zpráva 2013

3. Podíly v ovládaných osobách
Pořizovací
cena
(tis. Kč)

Podíl na
základním
kapitálu
(%)

Výsledek
hospodaření
v roce 2013
(tis. Kč)

Vlastní
kapitál
(tis. Kč)

Účetní
hodnota
investice
(tis. Kč)

Tuzemské
RWE Distribuční služby, s.r.o.
RWE GasNet, s.r.o.
JMP DS, s.r.o.

1 071 721
28 522 991

100
100

431 751
3 389 570

587 667
23 247 758

1 071 721
28 522 991

1 206 834

100

213 855

214 055

Celkem

30 801 546

31. prosince 2013

Pořizovací
cena
(tis. Kč)

Podíl na
základním
kapitálu
(%)

Výsledek
hospodaření
v roce 2012
(tis. Kč)

Vlastní
kapitál
(tis. Kč)

Tuzemské
RWE Distribuční služby, s.r.o.

1 071 721

100

424 415

506 915

Celkem

1 071 721

31. prosince 2012

Převod zisku a příjem z
dividend v roce 2013
(tis. Kč)
782 751
3 389 570

1 206 834

0

30 801 546

4 172 321

Vykázané podíly na
zisku/ztrátě za období
od 30. května 2012
do 31. prosince 2012
(tis. Kč)

Účetní
hodnota
investice
(tis. Kč)
1 071 721

0

1 071 721

0

V roce 2013 koupila Společnost v rámci skupiny RWE podíl ve společnostech RWE GasNet, s.r.o.,
JMP Net, s.r.o., SMP Net, s.r.o a VČP Net, s.r.o. a JMP DS, s.r.o. Pořizovací cena podílů byla stanovena na
základě znaleckých posudků.
Dne 24. ledna 2013 uzavřela Společnost smlouvy o převodu zisku se společnostmi RWE Distribuční služby, s.r.o.,
RWE GasNet, s.r.o., JMP Net, s.r.o., SMP Net, s.r.o a VČP Net, s.r.o.
Dne 20. listopadu 2013 uzavřela Společnost smlouvu o převodu zisku se společností JMP DS, s.r.o. s platností
k 1. lednu 2014.
S účinností k 1. listopadu 2013 byly společnosti JMP Net, s.r.o., SMP Net, s.r.o a VČP Net, s.r.o. sloučeny do
společnosti RWE GasNet, s.r.o. s rozhodným dnem přeměny 1. ledna 2013.

Sídlo společnosti RWE GasNet, s.r.o je v Ústí nad Labem, Klíšská 940.
Sídlo společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. a JMP DS, s.r.o. je v Brně, Plynárenská 499/1.
U uvedených dceřiných společností není rozdíl mezi procentem podílu na vlastnictví a procentem podílu
na hlasovacích právech.

4. Vlastní kapitál
Akcionáři:
31. prosince 2013

31. prosince 2012

Počet
(ks)

Účetní hodnota
(tis. Kč)

Podíl
(%)

Počet
(ks)

Účetní hodnota
(tis. Kč)

Podíl
(%)

RWE Gas International N.V.
RWE Česká republika a.s.
CGN Holdings S.a.r.l

0
25 092 432
13 487 568

0
18 254 744
9 812 206

0
65,04
34,96

38 580 000
0
0

38 580 000
0
0

100
0
0

Celkem

38 580 000

28 066 950

100

38 580 000

38 580 000

100
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RWE Česká republika a.s. sídlí v České republice, v Praze 10 – Strašnicích, Limuzská 3135/12,
PSČ 100 98. Společnost CGN Holdings S.a.r.l. sídlí v Lucemburském velkovévodství, Luxembourg,
46 Place Guillaume II.
Z důvodu optimalizace kapitálové struktury Společnosti rozhodl jediný akcionář o snížení základního kapitálu
Společnosti z částky 38 580 000 tis. Kč na 28 066 950 tis. Kč. Toto rozhodnutí bylo zapsáno do obchodního
rejstříku 13. února 2013. Snížení základního kapitálu Společnosti bylo provedeno snížením jmenovité hodnoty
všech akcií z částky 1 000 Kč na částku 727,50 Kč každé akcie, a to výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou
hodnotou.
Závazek vůči akcionářům z titulu snížení vlastního kapitálu v celkové výši 10 513 050 tis. Kč byl vypořádán
následovně: 351 050 tis. Kč bylo akcionářům uhrazeno; zbývající závazek ve výši 10 162 000 tis. Kč byl na
základě dohody o převzetí závazku převeden na společnosti VČP Net, s.r.o.,
SMP Net, s.r.o., JMP Net, s.r.o. Touto transakcí vznikl Společnosti závazek vůči společnostem
VČP Net, s.r.o., SMP Net, s.r.o., JMP Net, s.r.o. ve výši 10 162 000 tis. Kč. Tento závazek byl následně započten
na základě dohody o vzájemném zápočtu z 6. září 2013 s pohledávkou, která Společnosti vznikla z titulu snížení
základního kapitálu VČP Net, s.r.o., SMP Net, s.r.o., JMP Net, s.r.o. v celkové výši 10 162 000 tis. Kč.
Dne 31. ledna 2013 byly splněny podmínky stanovené smlouvou uzavřenou mezi společnostmi
RWE Gas International N.V. a společností Smetana Holdings S.a.r.l. (nyní CGN Holdings S.a.r.l), pro převod 34,96
% základního kapitálu Společnosti.
Dne 29. dubna 2013 valná hromada Společnosti schválila účetní závěrku Společnosti za rok 2012 a rozhodla o
rozdělení zisku za rok 2012 ve výši 3 650 tis. Kč.
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V květnu 2013 rozhodla společnost RWE Gas International N.V., jako jediný akcionář RWE Česká republika a.s.,
o zvýšení základního kapitálu ve společnosti RWE Česká republika a.s. formou nepeněžitého vkladu 25 092 432
kusů akcií Společnosti.

5. Rezervy
(tis. Kč)

Daň z příjmů

Počáteční zůstatek k 30. květnu 2012
Tvorba rezerv
Konečný zůstatek k 31. prosinci 2012

0
856
856

Tvorba rezerv
Zrušení rezerv
Použití rezerv

1 160
0
-856

Konečný zůstatek k 31. prosinci 2013

1 160

K 31. prosinci 2013 a 2012 netvořila Společnost žádné ostatní rezervy. Rezerva na daň z příjmu za rok 2013 ve
výši 1 160 tis. Kč je v rozvaze snížena o uhrazené zálohy na daň z příjmu ve výši 963 tis. Kč

6. Pohledávky a závazky
Ostatní pohledávky k 31. prosinci zahrnují zejména pohledávky z Cash-poolingu vůči RWE GasNet, s.r.o.
(viz poznámka 7).
Dohadné účty aktivní obsahují příjmy z podílu na zisku společnosti RWE GasNet, s.r.o. a
RWE Distribuční služby, s.r.o. (viz poznámka 7).
Společnost nemá k 31. prosinci 2013 a 2012 žádné pohledávky ani závazky po splatnosti.
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Společnost nemá žádné závazky po splatnosti ze sociálního nebo zdravotního pojištění ani žádné jiné závazky
po splatnosti k finančním úřadům či jiným státním institucím.
Závazky z obchodních vztahů nebyly zajištěny žádným majetkem Společnosti a nemají splatnost delší než 5 let.

7. Transakce se spřízněnými stranami
Společnost se podílela na těchto transakcích se spřízněnými stranami:

2013

Období
od 30. května 2012
do 31. prosince 2012

Nákup:
RWE Česká republika a.s. (služby)
Ostatní (služby)

614
114

0
0

Celkem

728

0

Přijaté úroky z poskytnutých úvěrů:
RWE Aktiengesellschaft
RWE Supply&Trading CZ, a.s.
RWE GasNet, s.r.o.

9 050
0
181

4 440
531
0

Celkem

9 231

4 971

(tis. Kč)

Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami:
(tis. Kč)

31. prosince 2013

31. prosince 2012

Časové rozlišení úroků:
RWE Aktiengesellschaft
RWE GasNet, s.r.o.

0
2

4 440
0

Časové rozlišení celkem:

2

4 440

Pohledávky z převodu zisku:
RWE GasNet, s.r.o.
RWE Distribuční služby, s.r.o.

3 389 570
431 751

0
0

Pohledávky z převodu zisku celkem:

3 821 321

0

0
0
13 056

37 500 000
7 000
0

Poskytnuté úvěry / pohledávky z Cash-poolingu:
RWE Aktiengesellschaft
RWE Supply&Trading CZ, a.s.
RWE GasNet, s.r.o.
Poskytnuté úvěry / pohledávky z Cash-poolingu celkem:
Pohledávky celkem
(tis. Kč)

13 056

37 507 000

3 834 377

37 511 440

31. prosince 2013

31. prosince 2012

Závazky z obchodních vztahů:
RWE Česká republika a.s.
RWE Group Business Services CZ, s.r.o.

69
11

0
0

Závazky z obchodních vztahů celkem:

80

0

Poskytnuté úvěry jsou úročeny tržními úrokovými sazbami, založenými na o/n (overnight) sazbách PRIBOR a
PRIBID.
Za účetní období končící 31. prosince 2013 a 2012 nebylo členům statutárního orgánu poskytnuto žádné plnění
jak v peněžní tak v naturální formě.

23

Výroční zpráva 2013

8. Odměna auditorské společnosti
Informace o odměně auditorské společnosti jsou uvedeny v příloze konsolidované účetní závěrky mateřské
společnosti skupiny.

9. Smluvní závazky
Společnost nemá k 31. prosinci 2013 a 2012 žádné smluvně zajištěné investiční závazky.

10. Potenciální závazky
Vedení Společnosti si není vědomo žádných potenciálních závazků Společnosti k 31. prosinci 2013 a 2012.

11. Následné události
Dne 14. února 2014 Společnost jakožto jediný společník v působnosti valné hromady společností
JMP DS, s.r.o. (“Zanikající společnost”) a RWE Distribuční služby, s.r.o. (“Nástupnická společnost”) odsouhlasila
záměr fúze těchto společností. V důsledku této fúze společnost JMP DS, s.r.o. zanikne a její jmění přejde na
společnost RWE Distribuční služby, s.r.o. Účinnost fúze bude zpětná, s rozhodným dnem 1. ledna 2014.
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Dnem, ke kterému nastanou právní účinky fúze, tj. dnem zániku Zanikající společnosti a dnem převzetí
veškerého jmění a práv a závazků Nástupnickou společností, bude den zápisu fúze do obchodního rejstříku, za
předpokladu schválení převodu jmění Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost Společností a
následného zapsání fúze sloučením do obchodního rejstříku. Právní účinky fúze nastanou počátkem tohoto
dne.
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným dalším událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k
31. prosinci 2013.
28. března 2014

28. března 2014

Axel Gerhardy
člen představenstva

Thomas Merker
člen představenstva
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

6.1 Zpráva auditora k účetní závěrce

Zpráva nezávislého auditora
akcionářům společnosti RWE Grid Holding, a.s.
Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti RWE Grid Holding, a.s., identifikační číslo 24310573, se sídlem Limuzská
3135/12, Praha 10 (dále „Společnost“), tj. rozvahu k 31. prosinci 2013, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního
kapitálu a přehled o peněžních tocích za rok 2013 a přílohu, včetně popisu podstatných účetních pravidel a dalších vysvětlujících
informací (dále „účetní závěrka“).

Odpovědnost statutárního orgánu Společnosti za účetní závěrku
Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními
předpisy a za takové vnitřní kontroly, které považuje za nezbytné pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Úloha auditora
Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o
auditorech platným v České republice, Mezinárodními standardy auditu a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů
České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak,
abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a informacích uvedených
v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizika významné nesprávnosti údajů
uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor zohledňuje vnitřní kontroly
Společnosti relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout
vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol Společnosti. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti
použitých účetních pravidel, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.
Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti
k 31. prosinci 2013, jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2013 v souladu s českými účetními předpisy.
28. března 2014

zastoupená partnerem

Ing. Tomáš Bašta
statutární auditor, oprávnění č. 1966

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, Česká republika
T: +420 251 151 111, F: +420 252 156 111, www.pwc.com/cz
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČ: 40765521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 3637 a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod oprávněním číslo 021.
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6.2 Zpráva auditora k Výroční zprávě a Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci 2013

Zpráva nezávislého auditora
akcionářům společnosti RWE Grid Holding, a.s.
Ověřili jsme účetní závěrku společnosti RWE Grid Holding, a.s., identifikační číslo 24310573, se sídlem Limuzská 3135/12,
Praha 10 (dále „Společnost“) za rok 2013 uvedenou ve výroční zprávě v kapitole 5, ke které jsme dne 28. března 2014 vydali
výrok uvedený v kapitole 6.1.

Zpráva o výroční zprávě
Ověřili jsme soulad ostatních informací obsažených ve výroční zprávě Společnosti za rok 2013 s účetní závěrkou, která je
obsažena v této výroční zprávě v kapitole 5. Za správnost výroční zprávy odpovídá statutární orgán Společnosti. Naším úkolem je
vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Úloha auditora
Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními standardy auditu a související aplikační doložkou Komory auditorů České
republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni naplánovat a provést ověření tak, abychom získali přiměřenou jistotu,
že ostatní informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce,
jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje
přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.

Výrok
Podle našeho názoru jsou ostatní informace uvedené ve výroční zprávě Společnosti za rok 2013 ve všech významných ohledech
v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.
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Zpráva o ověření zprávy o vztazích
Dále jsme provedli prověrku přiložené zprávy o vztazích mezi Společností a její ovládající osobou a mezi Společností a ostatními
osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013 (dále „Zpráva”), připravenou v souladu s požadavky §66a
obchodního zákoníku. Za úplnost a správnost Zprávy odpovídá statutární orgán Společnosti. Naší úlohou je vydat na základě
provedené prověrky stanovisko k této Zprávě.

Rozsah ověření
Ověření jsme provedli v souladu s Auditorským standardem č. 56 Komory auditorů České republiky. V souladu s tímto
standardem jsme povinni naplánovat a provést prověrku s cílem získat omezenou jistotu, že Zpráva neobsahuje významné věcné
nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování zaměstnanců Společnosti, na analytické postupy a výběrovým
způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme
neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.

Závěr
Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti v údajích uvedených ve Zprávě sestavené v souladu
s požadavky §66a obchodního zákoníku.
28. března 2014

zastoupená partnerem

Ing. Tomáš Bašta
statutární auditor, oprávnění č. 1966

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, Česká republika
T: +420 251 151 111, F: +420 252 156 111, www.pwc.com/cz
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČ: 40765521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 3637 a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod oprávněním číslo 021.
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI K 31. PROSINCI 2013

Vzhledem k tomu, že společnost RWE Grid Holding, a.s. (dále jen „Společnost“) neuzavřela coby ovládaná
osoba ovládací smlouvu, která by byla účinná v roce 2013, zpracovalo představenstvo Společnosti
v souladu s § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, tuto zprávu
o vztazích mezi Společností a ovládajícími osobami a mezi Společností a ostatními osobami ovládanými
stejnými ovládajícími osobami (dále jen „propojené osoby“) za rok 2013, pokud jsou tyto propojené osoby
Společnosti známy. Zpráva je nedílnou součástí výroční zprávy Společnosti za rok 2013 a akcionáři Společnosti
mají možnost se s ní seznámit ve stejné lhůtě a za stejných podmínek jako s účetní závěrkou.
1. Ovládající osoby
od 1. ledna 2013 do 30. ledna 2013
přímo RWE Gas International N.V., se sídlem 5211AK 's-Hertogenbosch, Willemsplein 4, Nizozemské
království, která byla jediným akcionářem Společnosti
od 31. ledna 2013 do 27. května 2013
a)
přímo RWE Gas International N.V., se sídlem 5211AK 's-Hertogenbosch, Willemsplein 4,
Nizozemské království, která vlastnila 65,04% podíl na Společnosti
b)

nepřímo RWE Aktiengesellschaft, se sídlem Opernplatz 1, 45128 Essen, Spolková republika
Německo, která byla jediným akcionářem společnosti RWE Gas International N.V.
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od 28. května 2013 do konce účetního období roku 2013
a)
přímo RWE Česká republika a.s. se sídlem Praha 10 – Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 100 98,
Česká republika, která vlastnila 65,04% podíl na Společnosti
b)

nepřímo RWE Gas International N.V., se sídlem 5211AK 's-Hertogenbosch, Willemsplein 4,
Nizozemské království, která byla jediným akcionářem společnosti RWE Česká republika a.s., a
RWE Aktiengesellschaft, se sídlem Opernplatz 1, 45128 Essen, Spolková republika Německo, která
byla jediným akcionářem společnosti RWE Gas International N.V.

2. Další propojené osoby
Společnost požádala výše uvedené ovládající osoby o zaslání seznamu ostatních osob, které byly
v posledním účetním období ovládány stejnými ovládajícími osobami. Na základě sdělení ovládajících osob
a ostatních informací představenstvu dostupných vyhotovilo představenstvo Společnosti tuto zprávu. Schéma
propojení a ovládání společností v rámci relevantní linie koncernu RWE k 31. prosinci 2013 je uvedeno v příloze
č. 2.
3. Smlouvy uzavřené mezi Společností a propojenými osobami, plnění a protiplnění poskytnutá a přijatá
V posledním účetním období byly mezi Společností a propojenými osobami uzavřeny smlouvy uvedené
v příloze č. 1. Plněním těchto smluv, i smluv uzavřených v minulých účetních obdobích, nevznikla Společnosti
žádná újma. Z tohoto důvodu nebylo zapotřebí zajišťovat úhrady újmy nebo uzavírat smlouvy o jejich úhradě.
Hodnota plnění a protiplnění v účetním období mezi propojenými osobami je uvedena v poznámce 7. přílohy
k účetní závěrce k 31. prosinci 2013.
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4. Jiné právní úkony učiněné v zájmu propojených osob
V posledním účetním období neučinila Společnost v zájmu propojených osob žádné právní úkony.
5. Opatření přijatá či uskutečněná v zájmu nebo na popud propojených osob
V posledním účetním období Společnost nepřijala, resp. neuskutečnila žádná opatření v zájmu nebo na popud
propojených osob.
6. Neexistence újmy
Společnosti v posledním účetním období nevznikla žádná újma ze smluv s propojenými osobami, z jiných
právních úkonů učiněných v zájmu propojených osob ani z opatření uskutečněných v zájmu nebo na popud
propojených osob, jejichž uzavření nebo přijetí se uskutečnilo v posledním či předcházejících účetních
obdobích.
7. Důvěrnost informací
V této zprávě nejsou uváděny údaje, které jsou předmětem obchodního tajemství Společnosti.
8. Závěr
Tato zpráva byla představenstvem Společnosti schválena dne 28. března 2014 a byla předložena
k přezkoumání dozorčí radě a auditorovi Společnosti, který ověřuje účetní závěrku ve smyslu zvláštního zákona.
V Praze 28. března 2014
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Martin Herrmann
předseda představenstva

Axel Gerhardy
člen představenstva
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Příloha č. 1
Smlouvy uzavřené mezi Společností a propojenými osobami v posledním účetním období
Smluvní strana

Smluvní typ / předmět smlouvy

Počet smluv

RWE Group Business
Services CZ, s.r.o.

Smlouva o poskytování služeb v oblasti účetnictví, financí a daní

1

RWE East, s.r.o.

Podlicenční smlouva

1

RWE Interní služby, s.r.o.

Smlouva o poskytování služeb v oblasti informačních technologií,
pronájmu, logistiky a zúčtování mobilních telefonů a IP telefonů
1

RWE GasNet, s.r.o.

Cash-pooling facilities agreement + Dodatek č.1
Dohoda o převodu zisku

2
1

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Smlouva o převodu zisku

1

JMP Net, s.r.o.

Smlouva o převodu zisku

1

SMP Net, s.r.o.

Smlouva o převodu zisku

1

VČP Net, s.r.o.

Smlouva o převodu zisku

1
29

RWE Aktiengesellschaft

Smlouva o poskytnutí úvěrů
Agreement on early repayment of the loan contract

2
1

RWE Česká republika a.s.

Nájemní smlouva
Smlouva o přídělu do jiných kapitálových fondů
Smlouva o poskytování služeb v oblasti záležitostí představenstva,
dodržování právních norem a archivnictví
Smlouva o poskytování korporátních služeb

1
1

JMP DS, s.r.o.

Smlouva o převodu zisku

1

RWE Gas International N.V.

Agreement on Transfer of Ownership Interest

1

Východočeská plynárenská, a.s.

Agreement on Transfer of Ownership Interest

1

Severomoravská plynárenská, a.s.

Agreement on Transfer of Ownership Interest

1

Jihomoravská plynárenská, a.s.

Agreement on Transfer of Ownership Interest

1

RWE Energie, a.s.

Agreement on Transfer of Ownership Interest

1

1
1
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Příloha č. 2
Schéma propojení a ovládání společností v rámci relevantní linie koncernu RWE k 31. prosinci 2013
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RWE Aktiengesellschaft
100,00 % RWE Beteiligungsverwaltung Ausland GmbH
98,00 % RWE East, s.r.o.
51,00 % EČS - Elektrárna Čechy-Střed, a.s. v likvidaci
100,00 % RWE Gas International N.V.
100,00 % RWE Česká republika a.s.
100,00 % RWE Zákaznické služby, s.r.o.
100,00 % RWE Gas Storage, s.r.o.
100,00 % RWE Gas Slovensko, s.r.o.
100,00 % RWE Energo, s.r.o.
98,20 % TEPLO Rumburk, s.r.o.
65,04 % RWE Grid Holding, a.s.
100,00 % RWE Distribuční služby, s.r.o.
100,00 % JMP DS, s.r.o.
100,00 % RWE GasNet, s.r.o.
49,00 % RWE Group Business Services CZ, s.r.o.
100,00 % RWE Supply & Trading CZ, a.s.
100,00 % RWE Energie, a.s. *
100,00 % RWE Key Account CZ, s.r.o. **
100,00 % Východočeská plynárenská, a.s. **
100,00 % Severomoravská plynárenská, a.s. **
100,00 % Jihomoravská plynárenská, a.s. **
100,00 % RWE Gas Transit, s.r.o.
100,00 % RWE Service GmbH
51,00 % RWE Group Business Services CZ, s.r.o.
100,00 % RWE IT GmbH
99,00 % RWE IT Czech s.r.o.
100,00 % RWE Interní služby, s.r.o. ***
2,00 % RWE East, s.r.o.
1,00 % RWE IT Czech s.r.o.
*
společnost od 1. ledna 2014 změnila právní formu na společnost s ručením omezeným (s.r.o.)
** společnosti zanikly k 1. lednu 2014 v rámci vnitrostátní fúze sloučením se společností RWE Energie, a.s.
*** společnost zanikla k 1. lednu 2014 v rámci vnitrostátní fúze sloučením se společností RWE IT Czech s.r.o.

