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Vybrané ukazatele

2007
Tržby celkem (mil. Kč)

78 562

EBITDA (mil. Kč)

14 118

Provozní zisk (mil. Kč)

7 064

Zisk před zdaněním (mil. Kč)

14 353

Zisk po zdanění (mil. Kč)

12 801

Investice (mil. Kč)

143

Počet zaměstnanců (přepočtený)

316

Termínem Společnost nebo RWE Transgas se v textu zkracuje název RWE Transgas, a.s.

RWE se v roce 2007 jako první energetická skupina v ČR přihlásila k plnění konceptu energetické
efektivnosti. Podpořila tak snahu Evropské unie a vlády ČR omezit rostoucí spotřebu energií a přispět
k bezpečnému a udržitelnému rozvoji společnosti.
Cílem projektu Šetřím energii (www.setrimenergii.cz) je inspirovat širokou veřejnost k odpovědnějšímu
chování v oblasti spotřeby energie. Řada rad a tipů se přitom soustředí na možnosti zateplení a izolace
budov, které skrývají významný potenciál úspor energie. Fotografie provázející text této výroční zprávy
jsou příkladem moderních architektonických řešení, jež jsou nejen krásná, ale také účelná, a dovolují
stavbě splynout s okolím.

Výroční zpráva 2007

RWE Transgas, a.s.

Obsah
1.

Úvodní slovo předsedy představenstva

4

2.

Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2007

8

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti
a stavu jejího majetku v roce 2007
Ekonomické výsledky
Obchod se zemním plynem
Obchodní, marketingové a komunikační aktivity
Lidské zdroje
Následné události
Výhled

13
13
14
16
19
20
21

4.
4.1
4.2

Finanční část
Účetní závěrka
Příloha účetní závěrky

23
23
29

5.
5.1
5.2

Zpráva nezávislého auditora
Zpráva auditora k účetní závěrce
Zpráva auditora k výroční zprávě

58
58
60

3

Úvodní slovo předsedy představenstva

Obsah

1. Úvodní slovo předsedy představenstva
Vážené dámy a pánové,
z řady důvodů lze říci, že rok 2007 byl výjimečným. Po dvou letech postupného otevírání
byla dokončena celková liberalizace trhu, která umožnila všem zákazníkům vybrat si
svého dodavatele zemního plynu. Šlo o očekávanou událost, na kterou se RWE Transgas
dokázal úspěšně připravit. Již méně předvídatelné však byly výkyvy počasí, které
překračovaly padesátiletý teplotní průměr. To se přímo projevilo na množství
realizovaných prodejů. I přes to se však Společnosti podařilo dosáhnout velmi dobrého
hospodářského výsledku. Podílel se na něm především prodej zemního plynu do zahraničí
a další mimořádné efekty.
Extrémně teplá zima a rostoucí tuzemská konkurence vedly ke snížení spotřeby
na domácím trhu. RWE Transgas však díky silnému zázemí mezinárodní skupiny RWE
dokázal prodat nadbytečné objemy plynu na zahraničních trzích.
Společnost RWE Transgas v roce 2007 vstřícně zareagovala na snahu Evropské komise,
která dlouhodobě apeluje na zvýšení transparentnosti na energetických trzích.
Od 1. května vyčlenila obchod s uskladňovací kapacitou do dceřiné společnosti
RWE Gas Storage, s.r.o. Tento postup navázal na právní oddělení provozovatele přepravní
soustavy z ledna 2006 a oddělení provozovatelů distribučních soustav z ledna 2007.
Aktivní přístup v oddělení provozovatele podzemních zásobníků plynu byl příkladnou
a dobrovolnou reakcí RWE Transgas na evropské požadavky obsažené ve směrnicích
2003/55/ES a nařízení ES č. 1775/2005.
Společnost v loňském roce také aktivně spolupracovala s Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže a Energetickým regulačním úřadem. Na základě jejich připomínek
představila obchodníkům se zemním plynem novou strukturu smluv, která splňuje
všechny regulační požadavky současného modelu trhu a soutěžního práva.
Veškeré přepravní služby nakupoval RWE Transgas od společnosti RWE Transgas Net, s.r.o.,
do které v rámci právního unbundlingu vyčlenil již v roce 2006 provoz přepravní soustavy.
V roce 2007 pokračovaly ve spolupráci mezi RWE Transgas Net, s.r.o., a RWE
Plynoprojekt, a.s., přípravy na rozšíření tranzitní kapacity sítě plynovodů ve směru
sever‑jih. Souvisely s blížícím se termínem dokončení plynovodu Nord Stream, jenž
povede do Evropy z Ruska po dně Baltického moře.

4

Výroční zpráva 2007

RWE Transgas, a.s.

Obsah

RWE Transgas se společně s ostatními společnostmi skupiny RWE v ČR podílel na plnění
konceptu energetické efektivnosti. V této souvislosti byli zákazníci informováni
o možnostech, jak lze odpovědným chováním snížit spotřebu energií. Impulzem k této
společensky odpovědné iniciativě byl globální růst poptávky po energiích a nutnost
ochrany životního prostředí. S pozitivním přijetím se setkaly veškeré aktivity RWE, které
přispívaly ke zmírnění dlouhodobého trendu zvyšování cen energií. Jednou z nich byla
finanční podpora rozšiřování zemního plynu v městské hromadné dopravě a otevření
veřejných plnicích stanic CNG v jednotlivých regionech ČR.
Společnost patří dlouhodobě k předním českým dárcům. RWE Transgas si je plně vědom
své společenské odpovědnosti, a proto se věnuje podpoře projektů z oblastí ochrany
životního prostředí, zdravotnictví a vědy. Zároveň intenzivně pomáhá potřebným dětem,
postiženým spoluobčanům a seniorům. V oblasti sponzoringu se profiluje klíčovými
programy zaměřenými na podporu české filmové tvorby, RWE – energie českého filmu,
a na podporu kvalitního a bezpečného lyžování veřejnosti, RWE – energie českého
lyžování. Filmový projekt v roce 2007 získal Cenu Jaromila Jireše udělovanou Asociací
režisérů a scénáristů.
Rok 2007 ukázal silné stránky RWE Transgas, ale i závislost plynárenství na klimatických
podmínkách. Přesto, že se změny na trhu se zemním plynem projevují až s delším
časovým odstupem, mohu již nyní konstatovat, že Společnost se dokázala vyrovnat se
všemi výzvami a zachovala si své postavení. Děkuji všem, kteří přispěli svými
dovednostmi, zkušenostmi a úsilím k dosaženým výsledkům.

Martin Herrmann
předseda představenstva
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Složení představenstva k 31. prosinci 2007

Martin Herrmann
předseda představenstva, resort Strategy & Communication, resort Finance
Datum narození: 3. července 1967
Vzdělání: Westfälische-Wilhems-Universität, Münster, ekonomie
Členství v jiných správních, řídicích a dozorčích orgánech: jednatel RWE Energy Czech
Republic, s.r.o., předseda dozorčí rady Jihomoravské plynárenské, a.s., Severomoravské
plynárenské, a.s., Východočeské plynárenské, a.s., Severočeské plynárenské, a.s.,
Středočeské plynárenské, a.s., a Západočeské plynárenské, a.s., místopředseda dozorčí
rady RWE Transgas Net, s.r.o., RWE Gas Storage, s.r.o., a RWE Interní služby, a.s.
Jiná podnikatelská činnost: nevykonává
Dr. Filip Thon
místopředseda představenstva, resort RPM & Organization/IT
Datum narození: 17. června 1972
Vzdělání: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, doktorát na Vysoké škole báňské
v Ostravě
Členství v jiných správních, řídicích a dozorčích orgánech: předseda dozorčí rady
RWE Interní služby, a.s.
Jiná podnikatelská činnost: nevykonává
Dr. Frank-Detlef Drake
člen představenstva, resort Purchase Portfolio Management
Datum narození: 17. prosince 1962
Vzdělání: Universität Hannover a University of Wisconsin-Madison, strojírenství
a technologie
Členství v jiných správních, řídicích a dozorčích orgánech: jednatel RWE Gas
Midstream GmbH, člen dozorčí rady RWE Gas Storage, s.r.o.
Jiná podnikatelská činnost: nevykonává
Dirk Simons
člen představenstva
Datum narození: 9. prosince 1966
Vzdělání: Technische Hochschule Aachen, hospodářské vědy
Členství v jiných správních, řídicích a dozorčích orgánech: jednatel RWE Key Account
Contracting GmbH, RWE Key Account GmbH, Dezentrale Energien Verwaltung GmbH,
člen dozorčí rady RWE Transgas Net, s.r.o., Severočeské plynárenské, a.s., Středočeské
plynárenské, a.s., a Západočeské plynárenské, a.s.
Jiná podnikatelská činnost: nevykonává
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Změny v představenstvu Společnosti, které nastaly v průběhu roku 2007
a na počátku roku 2008:
S účinností ke dni 31. března 2007 odstoupil z funkce předsedy a člena představenstva
Dr. Ulrich Jobs. S účinností ode dne 1. dubna 2007 byl představenstvem Společnosti
zvolen pan Martin Herrmann předsedou představenstva a Dr. Filip Thon místopředsedou
představenstva. Dne 17. května 2007 skončilo pětileté funkční období pana Martina
Herrmanna ve funkci člena představenstva. Rozhodnutím jediného akcionáře
v působnosti valné hromady Společnosti byl pan Martin Herrmann s účinností ode dne
18. května 2007 znovu zvolen členem představenstva. Ke stejnému datu představenstvo
RWE Transgas, a.s., zvolilo pana Martina Herrmanna opětovně předsedou představenstva.
Ke dni 7. listopadu 2007 odstoupil z funkce člena představenstva Ing. Milan Kajtman.
S účinností ode dne 14. listopadu 2007 byl rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti
valné hromady Společnosti zvolen do funkce člena představenstva pan Dirk Simons.
Ke dni 31. prosince 2007 odstoupil z funkce místopředsedy a člena představenstva
Dr. Filip Thon.
S účinností ode dne 1. ledna 2008 byl pan Dirk Simons představenstvem
RWE Transgas, a.s., zvolen místopředsedou představenstva. Od téhož data převzal pan
Dirk Simons odpovědnost za resort Finance. S účinností ode dne 1. ledna 2008 byl
rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti zvolen
do funkce člena představenstva Ing. Tomáš Varcop. Od téhož data převzal
Ing. Tomáš Varcop odpovědnost za resort National Sales.
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2. Zpráva dozorčí rady o kontrolní
činnosti v roce 2007
Kontrolní činnost dozorčí rady byla v uplynulém období zaměřena na průběžné sledování
uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti, jejích hospodářských výsledků
a na výkon působnosti představenstva. Dozorčí rada jednala v roce 2007 na čtyřech
řádných zasedáních a byla vždy usnášeníschopná. Na svých zasedáních projednávala
veškeré záležitosti, které jsou právními předpisy, stanovami Společnosti a rozhodnutím
jediného akcionáře v působnosti valné hromady svěřeny dozorčí radě včetně materiálů,
jejichž předložení si v rámci své kontrolní činnosti od představenstva vyžádala.
Předložené písemné materiály byly při projednávání dozorčí radou doplněny slovním
komentářem členů představenstva.
Dozorčí rada při výkonu své kontrolní činnosti nezaznamenala nic, co by bylo neslučitelné
s obecně závaznými právními předpisy, stanovami Společnosti a rozhodnutím jediného
akcionáře v působnosti valné hromady.
Dozorčí rada přezkoumala dne 6. března 2008 řádnou účetní závěrku Společnosti
zpracovanou ke dni 31. prosince 2007 a návrh představenstva na rozdělení zisku včetně
stanovení výše, způsobu a termínu vyplácení dividend.
Ve shodě s auditorem dospěla dozorčí rada k závěru, že předkládaná účetní závěrka
podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti k 31. prosinci 2007, jejího
hospodaření a peněžních toků za rok 2007 v souladu s českými účetními předpisy.
Dozorčí rada doporučuje valné hromadě účetní závěrku k 31. prosinci 2007 a návrh
představenstva na rozdělení zisku ke schválení.
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V průběhu roku 2007 došlo ve složení dozorčí rady k těmto změnám. Dne 17. května 2007
uplynulo funkční období Ing. Jaroslava Ungermana. Na základě rozhodnutí jediného
akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti byl s účinností od 18. května 2007
zvolen členem dozorčí rady Ing. Tomáš Uvíra. Ke dni 11. června 2007 uplynulo pětileté
funkční období členům dozorčí rady volených zaměstnanci paní Šárce Vojíkové,
Ing. Radomíru Kinclovi a Ing. Stanislavu Stancovi. Ve volbách zorganizovaných
představenstvem Společnosti byli s účinností od 12. června 2007 zvoleni na jejich místa
noví členové dozorčí rady z řad zaměstnanců Ing. Michal Pech, Ing. Lucie Čejková
a opětovně paní Šárka Vojíková. Ke dni 23. listopadu 2007 odstoupil z funkce člena
dozorčí rady pan Lutz Michael Liebau. Dozorčí rada následně až do 31. prosince 2007
působila jen v osmičlenném složení. S účinností ode dne 1. ledna 2008 byl rozhodnutím
jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti zvolen do funkce člena
dozorčí rady Dr. Filip Thon.
Dozorčí rada děkuje všem zaměstnancům za práci vykonanou pro Společnost v roce 2007.
V Praze dne 6. března 2008

Dr. Andreas Radmacher
předseda dozorčí rady
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Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2007

Dr. Andreas Radmacher
předseda dozorčí rady
Datum narození: 20. května 1965
Vzdělání: Technische Universität Clausthal-Zellerfeld a Rheinisch-Westfälische Technische
Hochschule Aachen
Členství v jiných správních, řídicích a dozorčích orgánech: člen představenstva
RWE Energy AG, předseda dozorčí rady ELMÜ Rt., ÉMASZ Rt. a RWE Energy Nederland N.V.,
člen dozorčí rady Fövárosi Gázmüvek Rt., RWE Trading GmbH a Mátrai Erömü ZRt.
Jiná podnikatelská činnost: nevykonává
Heinz-Werner Ufer
místopředseda dozorčí rady
Datum narození: 4. února 1953
Vzdělání: Universität Gesamthochschule Essen, hospodářské vědy
Členství v jiných správních, řídicích a dozorčích orgánech: místopředseda představenstva
RWE Energy AG, předseda dozorčí rady envia Mitteldeutsche Energie AG, Lechwerke AG
a Süwag Energie AG, místopředseda dozorčí rady Kelag-Kärntner Elektrizitäts‑AG,
Kelag Netz GmbH, Pfalzwerke AG a RWE STOEN S.A., člen dozorčí rady VSE AG
Jiná podnikatelská činnost: nevykonává
Dr. Werner Roos
člen dozorčí rady
Datum narození: 3. ledna 1949
Vzdělání: Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, elektrotechnika
Členství v jiných správních, řídicích a dozorčích orgánech: člen představenstva
RWE Energy AG, předseda dozorčí rady RWE Transgas Net, s.r.o., a RWE Gas Storage, s.r.o.,
místopředseda dozorčí rady EWR AG a Luxempart-Energie S.A., člen dozorčí rady
Cegedel S.A., Cegedel Net S.A., SAG GmbH, Société Electrique de l'Our S.A. a VSE AG
Jiná podnikatelská činnost: nevykonává
Ing. Tomáš Uvíra
člen dozorčí rady
Datum narození: 13. listopadu 1968
Vzdělání: Vysoká škola zemědělská v Brně
Členství v jiných správních, řídicích a dozorčích orgánech: 1. místopředseda dozorčí
rady Českých aerolinií, a.s., člen dozorčí rady Komerční úvěrové pojišťovny EGAP, a.s.,
člen dozorčí rady Budějovického Budvaru, národního podniku
Jiná podnikatelská činnost: nevykonává
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Milada Vlasáková
člen dozorčí rady
Datum narození: 14. května 1944
Vzdělání: SEŠ Ústí nad Labem a Vysoká škola ekonomická v Praze
Členství v jiných správních, řídicích a dozorčích orgánech: není členem
Jiná podnikatelská činnost: nevykonává
Ing. Lucie Čejková
člen dozorčí rady
Datum narození: 29. ledna 1969
Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská
Členství v jiných správních, řídicích a dozorčích orgánech: není členem
Jiná podnikatelská činnost: nevykonává
Šárka Vojíková
člen dozorčí rady
Datum narození: 22. září 1967
Vzdělání: Gymnázium v Praze, nástavbové studium sociálně právní v Praze
Členství v jiných správních, řídicích a dozorčích orgánech: člen dozorčí rady
RWE Transgas Net, s.r.o., a RWE Gas Storage, s.r.o.
Jiná podnikatelská činnost: nevykonává
Ing. Michal Pech
člen dozorčí rady
Datum narození: 27. září 1976
Vzdělání: Česká zemědělská univerzita v Praze, Vysoká škola ekonomická v Praze
Členství v jiných správních, řídicích a dozorčích orgánech: není členem
Jiná podnikatelská činnost: nevykonává

Změny v dozorčí radě Společnosti, které nastaly v průběhu roku 2007 a na počátku
roku 2008:
Ing. Jaroslavu Ungermanovi dne 17. května 2007 skončilo pětileté funkční období.
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti byl
s účinností od 18. května 2007 zvolen členem dozorčí rady Ing. Tomáš Uvíra. Ke dni
11. června 2007 uplynulo pětileté funkční období členům dozorčí rady volených
zaměstnanci paní Šárce Vojíkové, Ing. Radomíru Kinclovi a Ing. Stanislavu Stancovi.
Na základě výsledků voleb členů dozorčí rady volených zaměstnanci se novými členy
dozorčí rady stali s účinností od 12. června 2007 Ing. Michal Pech, Ing. Lucie Čejková
a paní Šárka Vojíková, která byla zaměstnanci opětovně zvolena. Ke dni 23. listopadu 2007
odstoupil z funkce člena dozorčí rady pan Lutz Michael Liebau.
S účinností ode dne 1. ledna 2008 byl rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti
valné hromady Společnosti zvolen do funkce člena dozorčí rady Dr. Filip Thon.
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3. Zpráva představenstva o podnikatelské
činnosti Společnosti a stavu jejího
majetku v roce 2007
3.1 Ekonomické výsledky
Výnosy, náklady, zisk. RWE Transgas dosáhl v roce 2007 výrazně lepších ekonomických
výsledků než v roce předchozím. Hospodářský výsledek po zdanění se oproti roku 2006
zvýšil o 56 % na 12 801 mil. Kč, při zisku před zdaněním 14 353 mil. Kč.
Provozní výsledek RWE Transgas dosáhl v roce 2007 výše 7 064 mil. Kč. Na jeho tvorbě se
podílela hlavní obchodní aktivita Společnosti, obchod se zemním plynem. Meziročně se
provozní zisk zvýšil o 2 142 mil. Kč, přestože k 1. květnu byl vyčleněn obchod
s uskladňovací kapacitou do dceřiné společnosti RWE Gas Storage, s.r.o. Pozitivní efekt
na růst provozního výsledku měly především jednorázové operace s účetními rezervami.
Provozní výnosy činily 76 961 mil. Kč a provozní náklady 69 897 mil. Kč.
Finanční a mimořádný výsledek hospodaření skončil ziskem ve výši 7 289 mil. Kč. To bylo
způsobeno převody zisků dceřiných společností RWE Transgas Net, s.r.o., a RWE Gas
Storage, s.r.o., a ztrátou z přecenění zajišťovacích derivátů.
Za rok 2007 proinvestovala společnost RWE Transgas 143 mil. Kč, z toho do nehmotných
aktiv 18 mil. Kč, do hmotných aktiv 40 mil. Kč a do finančních aktiv 85 mil. Kč.
Struktura aktiv. Celková aktiva Společnosti vzrostla v průběhu roku 2007 o 7 % na hodnotu
118 957 mil. Kč. Stálá aktiva se na celkových podílejí 54,2 %, dosáhla výše 64 443 mil. Kč
a jsou tvořena dlouhodobým nehmotným majetkem v objemu 11 mil. Kč, dlouhodobým
hmotným majetkem v hodnotě 666 mil. Kč a především dlouhodobým finančním
majetkem, jehož hodnota meziročně vzrostla o 13 814 mil. Kč na 63 766 mil. Kč. To bylo
dáno vkladem části podniku do nově vzniklé společnosti RWE Gas Storage, s.r.o., a jeho
přeceněním.
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Oběžná a ostatní aktiva dosáhla k 31. prosinci výše 54 514 mil. Kč a meziročně tím
vzrostla o 1 149 mil. Kč. V kategorii oběžných aktiv došlo k nárůstu pohledávek
o 3 184 mil. Kč, k poklesu zásob o 2 194 mil. Kč a krátkodobého finančního majetku
o 83 mil. Kč. Ostatní aktiva vzrostla o 242 mil. Kč. Celkově se na oběžných a ostatních
aktivech podílely zásoby 22 %, pohledávky 77 % a krátkodobý finanční majetek 1 %.
Struktura pasiv. Vlastní kapitál Společnosti vzrostl v roce 2007 o 13 191 mil. Kč na hodnotu
92 286 mil. Kč a tvoří 77,6 % celkových pasiv Společnosti. V roce 2007, stejně jako
v předchozím období, RWE Transgas financoval veškeré své aktivity z vlastních zdrojů.
Cizí zdroje a ostatní pasiva dosáhla výše 26 671 mil. Kč, na níž se podílely krátkodobé
závazky 90 % a rezervy 10 %.
Řízení rizik. Řízení rizik v RWE Transgas zastřešuje výbor pro řízení rizik, jehož členy jsou
zástupci managementu Společnosti.
Společnost eviduje veškerá rizika v Katalogu rizik. Všechna rizika jsou dále zanesena
do matice rizik, která umožňuje identifikovat nejzávažnější rizika z pohledu
pravděpodobnosti jejich výskytu a velikosti možné škody. V roce 2007 nebyla
identifikována žádná rizika ohrožující existenci Společnosti.
V roce 2007 RWE Transgas uzavíral měnové operace typu forward a syntetický forward
sloužící k částečnému zajištění měnového rizika Společnosti.

3.2 Obchod se zemním plynem
Nákup plynu. Základem nákupního portfolia Společnosti jsou dlouhodobé smlouvy
na dodávky zemního plynu uzavřené se společností Gazprom export a norskými
dodavateli.
V roce 2007 RWE Transgas nakoupil celkem 123 TWh zemního plynu, což je přibližně
stejné množství jako v roce předchozím. Čisté nákupy nezahrnující swapové operace,
však byly o 4 % nižší a dosáhly hodnoty 107,8 TWh. Tento pokles byl způsoben především
nižší spotřebou domácího trhu kvůli extrémně teplé zimě 2006/2007 a rostoucí tuzemské
konkurenci.
Prodej plynu. Celkový prodej zemního plynu v České republice dosáhl v roce 2007 hodnoty
88,2 TWh. Hlavní příčinou poklesu prodeje o přibližně 9 % ve srovnání s rokem 2006 byla
nadprůměrně teplá zima 2006/2007. Prodej zemního plynu na mezinárodních trzích proto
musel být zvýšen. Čistý prodej v zahraničí dosáhl hodnoty 21,7 TWh.
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Společnost po celý rok 2007 zásobovala všechny své zákazníky zemním plynem v souladu
s jejich kapacitními potřebami.
V tomto roce byl poprvé prodáván zemní plyn na následující kalendářní roky tzv.
Alokačním systémem, který transparentně zajišťuje nediskriminační přístup všem
regionálním plynárenským společnostem a dalším obchodníkům aktivním na českém trhu.
Přeprava plynu. V roce 2007 měl RWE Transgas uzavřeny smlouvy na přepravu plynu se
společnostmi OOO Gazprom export se sídlem v Moskvě, Verbundnetz Gas AG se sídlem
v Lipsku a Wintershall AG se sídlem v Kasselu. Znění těchto kontraktů se během roku
2007 nezměnilo.
Vzhledem k právnímu unbundlingu provozu přepravní soustavy jsou veškeré přepravní
služby nakupovány od provozovatele přepravní soustavy, společnosti RWE Transgas
Net, s.r.o. Tato síť neslouží pouze k zajištění spolehlivého zásobování českého trhu, je
možné ji považovat za klíčový článek celé evropské soustavy dodávek zemního plynu.
Významnou a pozitivní změnou pro budoucí spolupráci byl v prosinci 2006 podpis
dodatku ke tranzitní smlouvě se společností OOO Gazprom export. Dodatek prodloužil
platnost stávající smlouvy až do roku 2035. Tato smlouva je základem pro poskytování
mezinárodní přepravy zemního plynu nejen ve směru východ-západ, ale i sever-jih,
a potvrzuje tak pevnou pozici RWE Transgas v odvětví mezinárodní přepravy
po dokončení plynovodu Nord Stream Pipeline.
Podzemní zásobníky. Rok 2007 byl pro RWE Transgas jako provozovatele podzemních
zásobníků plynu dalším úspěšným rokem. Jeho zásobníky s celkovou kapacitou
2 321 milionů m3 přispěly významnou měrou k zajištění bezpečnosti dodávek plynu
v České republice a díky mírné zimě se Společnost mohla věnovat i novým tématům
bezpečnosti provozu svých zařízení. Bylo zahájeno několik dlouhodobých proaktivních
opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu včetně leteckého monitoringu sond a sběrných
plynovodů, instalace podpovrchových bezpečnostních ventilů a byla provedena
relikvidace cizí sondy, která omezovala užití vlastních skladovacích obzorů.
V dubnu 2007 zaznamenala Společnost významný převis poptávky po svých skladovacích
službách. Tuto skutečnost Společnost zohlední při plánování výstavby nových
skladovacích kapacit. Zvažovány jsou investice do nových skladovacích kapacit v České
republice až do výše 770 milionů m3. Realizace těchto investic však bude možná pouze
tam, kde to bude s ohledem na regulační prostředí ekonomické.
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V průběhu roku 2007 poskytovala Společnost služby uskladnění plynu čtyřem
ukladatelům a přispěla rovněž ke zvýšení transparentnosti liberalizovaného českého trhu
s plynem zveřejňováním více informací o skladovací kapacitě, změnách stavu zásob
a využití kapacit. Společnost i nadále podporuje rozvoj sekundárního trhu se skladovací
kapacitou. V roce 2007 Společnost uzavřela dohodu o kapitálové účasti ve společnosti
store-x Storage Capacity Exchange GmbH a po schválení náležitými úřady pro ochranu
hospodářské soutěže nabude v této společnosti podíl 12 %. Společnost store-x Storage
Capacity Exchange GmbH je prvním celoevropským organizovaným sekundárním trhem,
který obchodníkům s plynem umožňuje na jednom místě prodej a nákup skladovacích
kapacit.
Jako další významný krok vedoucí k růstu v oblasti skladování plynu v Evropě a také
ke zvýšení transparentnosti Společnost k 1. květnu 2007 vyčlenila provozovatele
zásobníků plynu do společnosti RWE Gas Storage, s.r.o., a to vkladem části podniku.
Společnost vložila do RWE Gas Storage, s.r.o., svých všech šest zásobníků v Dolních
Dunajovicích, Tvrdonicích, Štramberku, Lobodicích, Třanovicích a v Hájích. Tímto
opatřením Společnost již také splnila požadavek právního oddělení držitele licence
na obchod s plynem od držitele licence na provoz podzemních zásobníků plynu, který je
obsažen v návrhu novel směrnice 2003/55/ES a nařízení ES č. 1775/2005.
V březnu 2007 zahájil Energetický regulační úřad se Společností dvě správní řízení
z důvodu nepřidělení požadované výše skladovací kapacity dvěma potenciálním
ukladatelům. Dne 5. října 2007 Energetický regulační úřad svým rozhodnutím požadavku
stěžovatelů z části vyhověl, spor však nadále pokračuje.

3.3 O
 bchodní, marketingové a komunikační
aktivity
Strategie. Velká část aktivit skupiny RWE v České republice byla v roce 2007 směrována
do činností, jejichž cílem je definice obchodní strategie ve střednědobém horizontu. Pro
podpoření loajality stávajících zákazníků a oslovení nových musí Společnost dobře
identifikovat jejich potřeby a nabídnout jim produkty a služby šité na míru, s využitím
kanálů obsluhy, které zákazníci preferují.
Kromě rozvoje standardních obchodních aktivit se Společnost při tvorbě střednědobé
obchodní strategie zaměřuje na nové, perspektivní oblasti trhu. Zároveň však na prvním
místě zůstává cíl být spolehlivým a kompetentním partnerem pro své zákazníky.
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Marketingové aktivity. V roce 2007 regionální plynárenské společnosti skupiny RWE
v České republice pod vedením RWE Transgas pokračovaly v trendu zkvalitňování
a rozšiřování nabízených služeb a komunikace se zákazníky na již zcela liberalizovaném
trhu se zemním plynem.
Od dubna 2007 veškeré marketingové aktivity pro celou skupinu RWE v ČR centrálně
zajišťuje RWE Transgas. Cílem tohoto kroku je zvýšení efektivity a unifikace prováděných
činností napříč skupinou.
Během roku 2007 proběhla konsolidace a transformace produktového portfolia v rámci
celé skupiny. Zvýšená pozornost byla věnována tvorbě cenových produktů cílených
na největší zákazníky, jakými jsou fixní cena, platba v cizí měně či přerušitelná dodávka
zemního plynu. Produkty pro jednotlivé obchodní segmenty budou postupně uváděny
na trh v následujících letech, a to již od roku 2008.
V oblasti retailového trhu byla realizována kampaň se základním tématem úspor energie,
ve které byly kromě klasického mediálního mixu zákazníkům představeny nové on-line
aplikace umožňující sledování spotřeby zemního plynu a vyhodnocování dosažených
úspor v jednotlivých domácnostech.
Společnost i nadále věnuje zvýšenou pozornost sledování a analýze potřeb svých
zákazníků po jednotlivých segmentech trhu, což se promítá v lépe a přesněji cílené
marketingové komunikaci a obchodní strategii Společnosti.
Na základě dobrovolné dohody o rozvoji užití zemního plynu v dopravě mezi RWE
Transgas, regionálními plynárenskými společnostmi a vládou ČR z března 2006 také
v roce 2007 pokračoval rozvoj tohoto trhu. V průběhu roku 2007 společnosti skupiny
RWE otevřely 5 nových plnicích stanic se stlačeným zemním plynem (CNG) v Ostravě,
Brně, Mladé Boleslavi, Ústí nad Labem a v Karlových Varech.
V roce 2008 má skupina RWE v plánu otevřít další vlastní plnicí stanice CNG na území ČR.
S cílem podpořit rozvoj českého trhu CNG nakoupily společnosti skupiny RWE v roce
2007 více než 100 užitkových vozů s tímto ekologickým pohonem. RWE Transgas navíc
poskytl finanční podporu přepravcům pro pořízení 34 autobusů poháněných CNG.
Skupina RWE dále pokračuje společně s výrobci automobilů v aktivitách směřujících
k rozšíření nabídky vozů s pohonem na CNG na českém trhu.
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Komunikační aktivity. Komunikační aktivity RWE Transgas a ostatních společností skupiny
RWE v ČR jsou vždy zaměřeny na podporu budování známosti značky RWE a jejího
pozitivního vnímání obchodními partnery a širokou veřejností. Veškerá prezentace je
realizována s důrazem na jasné vyjádření firemní identity charakteristické pro společnosti
skupiny RWE.
V roce 2007 pokračovaly dva dlouhodobé a stěžejní sponzoringové projekty,
RWE – energie českého lyžování a RWE – energie českého filmu, které jsou společnou
aktivitou RWE Transgas a regionálních plynárenských společností s majoritou RWE.
Projekt RWE – energie českého lyžování byl v roce 2007 rozšířen z původních dvanácti
do šestnácti areálů. Na sjezdových a běžeckých tratích byly díky podpoře společností
skupiny RWE vybudovány nové kilometry vytyčovacích sítí, desítky bezpečnostních
matrací a stovky orientačních terčů a informačních tabulí. Vybavení českých lyžařských
areálů bezpečnostními a orientačními prvky se tak blíží úrovni běžné pro jiná evropská
střediska. Projekt RWE – energie českého lyžování je kromě bezpečnosti zaměřen na rozvoj
rekreačního lyžování. Velký důraz je kladen na podporu výchovy mladých lyžařských
talentů a rozvoj závodních kariér handicapovaných lyžařů.
RWE Transgas podporuje Annu Kulíškovou, jednu z nejlepších reprezentantek Českého
svazu zrakově postižených sportovců ve sjezdovém lyžování. Je také generálním
partnerem RWE Centra handicapovaných lyžařů v Janských Lázních. Jeho kurzů se
od založení v roce 2005 zúčastnilo okolo 300 tělesně postižených. Kromě monolyžařské
školy a kurzů monoski zajišťuje centrum přípravu pětičlenného monoski-týmu, který má
za sebou již řadu úspěchů ze zimních paralympijských her, Světového nebo Evropského
poháru.
Na konci lyžařské sezony 2006/2007 byl proveden výzkum hodnotící projekt
RWE – energie českého lyžování. Tuzemské lyžařské areály navštěvuje 45 % české
populace. Reklamní nebo sponzoringové aktivity RWE zaznamenalo více než 50 %
návštěvníků těchto areálů.
V oblasti sponzoringu kultury je stěžejní projekt RWE – energie českého filmu. V roce
2007 byly podpořeny filmy Bestiář, Medvídek a Gympl. Další podporovaný film Tobruk
bude mít premiéru v roce 2008. Ve své činnosti pokračovala Filmová nadace
RWE & Barrandov Studio, která ve dvou soutěžních kolech ocenila autory zajímavých
scénářů a filmových povídek. RWE Transgas znovu poskytl dotaci do systému vnitřního
grantu FAMU, který slouží k financování absolventských filmů a oborových cvičení.
Ve spolupráci s Českou televizí RWE Transgas podpořil vznik mnoha dokumentárních
snímků. Součástí projektu RWE – energie českého filmu jsou partnerství Mezinárodního
filmového festivalu dokumentárních filmů Jihlava a Mezinárodního filmového festivalu
Karlovy Vary.
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Na konci roku 2007 byl proveden výzkum zhodnocení efektivity filmového
sponzoringového projektu. Z celkem 1 001 dotázaných bylo 84 % přesvědčeno, že RWE
pomáhá rozvíjet českou filmovou tvorbu. Skupina RWE je vnímána diváky jako jeden
z nejvýznamnějších partnerů současné české kinematografie a je dnes na prvním místě
v žebříčku nejčastěji uváděných sponzorů dokumentární tvorby.
Do sponzoringu RWE Transgas patří ještě dvě prestižní generální partnerství, a to
Českého olympijského týmu a Českého paralympijského týmu. Společnost je dlouholetým
oficiálním partnerem Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro a generálním
partnerem kulturně-umělecké přehlídky Mezi ploty.
Pro dosažení vyšší efektivity sponzoringu při budování známosti značky a činnosti RWE
v ČR jsou tyto komunikační aktivity od 1. dubna 2007 zajišťovány RWE Transgas také pro
regionální plynárenské společnosti s majoritou RWE.
V oblasti charity RWE Transgas spolupracoval s vybranými renomovanými dobročinnými
organizacemi, s Nadací Charty 77 – Kontem BARIÉRY, s Nadací Terezy Maxové,
občanským sdružením ŽIVOT 90 a Nadací Academia Medica Pragensis. Charitativní
činnost Společnosti byla zaměřena na pomoc sociálně potřebným dětem,
handicapovaným spoluobčanům a seniorům a také na podporu zdravotního výzkumu
a ekologii.
V oblasti interní komunikace byla činnost zaměřena především na aktuální a včasné
informování pracovníků všech společností RWE v ČR o probíhající restrukturalizaci
skupiny.

3.4 Lidské zdroje
RWE Transgas věnuje velkou pozornost postupnému zavádění jednotných standardů
v procesu řízení lidských zdrojů v období probíhající restrukturalizace společností skupiny
RWE v České republice. Cílem je dosažení optimální struktury Společnosti a nastavení
efektivních forem motivace zaměstnanců.
Vývoj počtu zaměstnanců. Počet zaměstnanců Společnosti je stabilní, při probíhající vnitřní
profesní a kvalifikační obměně, která je dána řídicí úlohou RWE Transgas v rámci skupiny
RWE v ČR.
k 31. 12.
RWE TG celkem
z toho dělníci
THP

2007

2006

2005

318

318

1118

24

24

324

294

294

794
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Mzdy. Mzdový vývoj ve Společnosti byl v souladu se záměry vedení v oblasti řízení lidských
zdrojů a se zásadami dohodnutými v kolektivní smlouvě. Hodnotu průměrné mzdy
ovlivňují ve značné míře probíhající restrukturalizační změny a s tím související změny
personální a profesní struktury Společnosti.
Odborná příprava a rozvoj zaměstnanců. Společnost na udržování a zvyšování odborné
kvalifikace a osobnostní rozvoj zaměstnanců vynaložila 6,2 % mzdových nákladů roku
2007. Celkem 1 025 zaměstnanců se zúčastnilo 561 vzdělávacích akcí. Průměrné roční
výdaje na vzdělávání dosáhly 47 109 Kč na osobu.
Struktura zaměstnanců dle ukončeného vzdělání v %
(stav k 31. 12. 2007)

46,54 %

Vysokoškolské

41,82 %

Úplné středoškolské

10,38 %
1,26 %

Středoškolské
Základní

Sociální politika. Představenstvo uzavřelo s odborovou organizací kolektivní smlouvu
na období let 2008 a 2009. Kolektivní vyjednávání v rámci skupiny RWE bylo vedeno
s cílem sjednotit úroveň zaměstnaneckých výhod a pracovních podmínek zaměstnanců.
Společnost dlouhodobě podporuje zejména kulturní, vzdělávací, zdravotní a sportovní
aktivity zaměstnanců a významným způsobem přispívá k realizaci penzijně-pojistného
programu.

3.5 Následné události
Od 1. ledna 2008 došlo ke změnám ve složení představenstva a dozorčí rady Společnosti,
které jsou blíže popsány v kapitolách 1 a 2 této výroční zprávy.
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3.6 Výhled
V roce 2007 byl realizován ve společnostech skupiny RWE v ČR projekt pro vytvoření
nové, efektivní organizační struktury. Následně od 1. ledna 2008 zahájily činnost
RWE Zákaznické služby, s.r.o., a RWE Distribuční služby, s.r.o., dvě nové dceřiné
společnosti RWE Transgas. Tyto společnosti zajišťují pro regionální plynárenské
a distribuční společnosti skupiny RWE v ČR služby spojené s obchodem a dodávkou
zemního plynu koncovým zákazníkům. Smyslem této centralizace činností je sjednocení
a růst kvality poskytovaných služeb.
RWE Transgas se hlásí k podpoře energeticky efektivního chování svých zákazníků
a společně s ostatními společnostmi skupiny RWE v ČR již podnikl konkrétní kroky.
Veškeré aktivity z této oblasti byly koncentrovány v projektu „Šetřím energii“, jehož cílem
je pomáhat zákazníkům v úspoře nadbytečných a tedy neefektivních nákladů na všechny
druhy energií. Téma energetické efektivity bude rozvíjeno i v roce 2008.
Dlouhodobým záměrem Společnosti je udržení tradičně silné pozice na otevřeném trhu
se zemním plynem. RWE Transgas bude proto i v následujícím období strukturovat své
aktivity tak, aby co nejvíce vyhovovaly potřebám zákazníků a současně bude maximálně
využívat zkušeností skupiny RWE ze zahraničních trhů k dalšímu rozvoji energetického
sektoru v ČR.
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4. Finanční část
4.1 Účetní závěrka
ROZVAHA
(v celých tisících Kč)
AKTIVA

AKTIVA CELKEM
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva

31. 12. 2007

31. 12. 2006

Brutto

Korekce

Netto

Netto

119 883 235

-926 659

118 956 576

110 976 368

65 351 813

-908 979

64 442 834

57 611 732

153 586

-142 547

11 039

27 848

14 205

-8 769

5 436

18 132

126 731

-126 238

493

6 118

10 475

-7 540

2 935

1 851

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný
majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky

158
2 175
1 432 020

2 175

1 589

-766 432

665 588

7 631 344

19 668

64 014

Stavby

713 573

19 668
-205 870

507 703

6 601 201

Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí

697 344

-560 562

136 782

929 092

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

956

956

960

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

437

437

36 035

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný
majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Podíly v ovládaných a řízených osobách
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

42

42

42

63 766 207

63 766 207

49 952 540

61 614 236

61 614 236

47 663 894

2 151 971

2 151 971

2 288 646
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ROZVAHA – pokračování
(v celých tisících Kč)
AKTIVA

31. 12. 2007

31. 12. 2006

Brutto

Korekce

Netto

Netto

Oběžná aktiva

54 213 367

-17 680

54 195 687

53 288 479

Zásoby

11 783 893

11 783 893

13 978 389

Materiál

891

891

856

Výrobky

11 783 002

11 783 002

13 973 855

515 124

515 124

1 830 535

Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Odložená daňová pohledávka
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů

515 124
41 368 716

-17 680

2 594 668

-17 680

515 124

1 830 535

41 351 036

36 851 130

2 576 988

393 924

23 995 461

23 995 461

21 165 105

Stát - daňové pohledávky

340 831

340 831

230 320

Krátkodobé poskytnuté zálohy

133 580

133 580

919 295

12 804 695

12 804 695

14 009 448

1 499 481

1 499 481

133 038

545 634

545 634

628 425

955

955

859

Účty v bankách

544 679

544 679

627 566

Časové rozlišení

318 055

318 055

76 157

Náklady příštích období

217 953

217 953

11 407

Příjmy příštích období

100 102

100 102

64 750

Pohledávky - ovládající a řídící osoba

Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Peníze
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ROZVAHA – pokračování
(v celých tisících Kč)
PASIVA

31. 12. 2007

31. 12. 2006

PASIVA CELKEM

118 956 576

110 976 368

Vlastní kapitál

92 285 566

79 094 330

Základní kapitál

29 240 308

29 240 308

Základní kapitál
Kapitálové fondy
Ostatní kapitálové fondy

29 240 308

29 240 308

44 863 018

36 694 826

368

368

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

44 862 650

36 694 458

Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku

5 371 699

4 969 748

5 371 699

4 961 919

Zákonný rezervní fond
Statutární a ostatní fondy
Výsledek hospodaření minulých let
Nerozdělený zisk minulých let

7 829
9 590
9 590

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

12 800 951

8 189 448

Cizí zdroje

26 652 298

31 864 692

2 562 813

10 181 141

Rezervy
Rezervy podle zvláštních právních předpisů

176 419

Rezerva na daň z příjmů
Ostatní rezervy
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Závazky - ovládající a řídící osoba
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Stát - daňové závazky a dotace
Krátkodobé přijaté zálohy

1 597 507
2 562 813

8 407 215

24 089 485

21 665 935

830 661

867 269

11 543 401

7 763 971

13 379

12 802

9 513

9 064

1 413 190

1 365 652

621 216

5 217 355

Dohadné účty pasivní

6 861 383

6 421 212

Jiné závazky

2 796 742

Bankovní úvěry a výpomoci

8 610
17 616

Krátkodobé bankovní úvěry

17 616

Časové rozlišení

18 712

17 346

Výdaje příštích období

14 019

5 168

Výnosy příštích období

4 693

12 178
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
(v celých tisících Kč)
Skutečnost v účetním období
2007

2006

Výkony

76 371 509

89 951 021

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

78 562 187

85 042 750

Změna stavu zásob vlastní činnosti

-2 190 853

4 908 196

175

75

Výkonová spotřeba

75 038 633

82 351 675

Spotřeba materiálu a energie

67 680 428

74 573 007

Aktivace

Služby

7 358 205

7 778 668

1 332 876

7 599 346

Osobní náklady

334 515

310 965

Mzdové náklady

243 289

222 324

Přidaná hodnota

Odměny členům orgánů společnosti
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

2 950

83 732

78 580

Sociální náklady

4 127

7 111

Daně a poplatky

6 136

13 145

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

227 900

515 909

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

8 787

324 073

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

8 780

324 071

Tržby z prodeje materiálu

7

2

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

5 644

295 738

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

5 644

295 738

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
a komplexních nákladů příštích období

-5 844 026

8 344 438

Ostatní provozní výnosy

580 585

6 579 180

Ostatní provozní náklady

128 149

100 807

7 063 930

4 921 597

180 853

38 611

Provozní výsledek hospodaření
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Prodané cenné papíry a podíly

88 643

21 017

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

8 315 565

4 132 138

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

7 999 187

3 989 960

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

316 378

142 178

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

2 498 342

1 025 778

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

4 290 619

1 449 384

Výnosové úroky

789 398

516 299

Nákladové úroky

327 204

110 241

1 820 821

1 637 632

Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady

1 609 560

1 205 743

Finanční výsledek hospodaření

7 288 953

4 564 073

Daň z přijmů za běžnou činnost

1 551 932

1 296 222

53 925

3 250 394

- splatná
- odložená

26

3 367

1 498 007

-1 954 172

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

12 800 951

8 189 448

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

12 800 951

8 189 448

Výsledek hospodaření před zdaněním

14 352 883

9 485 670
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Přehled o změnách vlastního kapitálu
Rok končící 31. prosince 2007
(v tisících Kč)
Základní
kapitál
Zůstatek
k 1. lednu 2006

Sociální
fond

Zákonný
rezervní
fond

Kapitálové
fondy

Nerozdělený
zisk

Celkem

29 240 308

8 345

4 703 419

36 204 214

5 168 408

75 324 694

Použití sociálního fondu

0

-5 362

0

0

0

-5 362

Oceňovací rozdíly
z přecenění na reálnou
hodnotu - u investic

0

490 612

0

0

0

490 612

Příděl do sociálního
a rezervního fondu

0

4 846

258 500

0

-263 346

0

Vyplacené dividendy

0

0

0

0

-4 905 062

-4 905 062

Výsledek hospodaření
za účetní období

0

0

0

0

8 189 448

8 189 448

29 240 308

7 829

4 961 919

36 694 826

8 189 448

79 094 330

0

-6 930

0

0

0

-6 930

- investice do
RWE Gas Storage, s.r.o.

0

0

0

7 933 356

0

7 933 356

- u ostatních investic

0

0

0

234 836

0

234 836

-418 471

0

Zůstatek
k 31. prosinci 2006
Použití sociálního fondu
Oceňovací rozdíly
z přecenění na reálnou
hodnotu

Příděl do sociálního
a rezervního fondu

0

8 691

409 780

0

Převod sociálního fondu
do nerozděleného zisku

0

-9 590

0

0

9 590

0

Vyplacené dividendy

0

0

0

0

-7 770 977

-7 770 977

Výsledek hospodaření
za účetní období

0

0

0

0

12 800 951

12 800 951

29 240 308

0

5 371 699

44 863 018

12 810 541

92 285 566

Zůstatek
k 31. prosinci 2007
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Přehled o peněžních tocích
Rok končící 31. prosince 2007
(v tisících Kč)
2007

2006

Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním

14 352 883

9 485 670

Úpravy o nepeněžní operace:

-13 115 628

3 750 123

Peněžní toky z provozní činnosti

Odpisy stálých aktiv
Změna stavu opravných položek a rezerv
Zisk z prodeje stálých aktiv
Výnosy z dividend a podílů na zisku
Vyúčtované nákladové a výnosové úroky

227 900

515 909

-5 844 026

8 344 439

-95 346

-45 927

-8 315 565

-4 132 139

-462 194

-406 058

1 373 603

-526 101

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,
změnami oběžných prostředků a mimořádnými položkami

1 237 255

13 235 793

Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu:

-1 215 737

-7 904 416

-696 446

-9 979 580

Změna reálné hodnoty finančních derivátů

Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv
Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv

-2 713 787

6 955 357

Změna stavu zásob

2 194 496

-4 880 193

21 518

5 331 377

Úroky vyplacené

-319 366

-106 945

Úroky přijaté

754 069

502 161

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost

-1 992 263

-1 271 713

Přijaté dividendy a podíly na zisku

4 306 458

142 179

2 770 416

4 597 059

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

-192 574

-324 756

Příjmy z prodeje stálých aktiv

189 633

362 682

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním
a mimořádnými položkami

Čistý peněžní tok z provozní činnosti
Peněžní toky z investiční činnosti

Půjčky a úvěry spřízněným osobám, ostatní změny investic

826 294

0

Čistý peněžní tok z investiční činnosti

823 353

37 926

Změna stavu dlouhodobých a krátkodobých závazků

2 014 000

6 700 000

Změna stavu vlastního kapitálu:

-7 777 907

-4 910 424

Peněžní toky z finanční činnosti

Přímé platby na vrub fondů
Vyplacené dividendy
Čisté peněžní toky z finanční činnosti
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-6 930

-5 362

-7 770 977

-4 905 062

-5 763 907

1 789 576

Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

-2 170 138

6 424 561

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku

17 672 942

11 248 381

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku

15 502 804

17 672 942
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4.2 Příloha účetní závěrky
Rok končící 31. prosince 2007

1. Všeobecné informace
RWE Transgas, a.s., (dále „Společnost“) byla zapsána do obchodního rejstříku dne
18. června 2001. Sídlo Společnosti je v Praze 10–Strašnice, Limuzská 12/3135,
Česká republika. Podle zápisu v obchodním rejstříku je hlavním předmětem podnikání
Společnosti obchod s plynem podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů.
IČ Společnosti je 26460815.
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.
Jediným akcionářem Společnosti je RWE Gas International B.V.
Složení představenstva k 31. prosinci 2007 bylo následující:
Funkce

Den vzniku funkce

Martin Herrmann

předseda

18. května 2007

Dr. Filip Thon

místopředseda

1. dubna 2007 (členem od 4. srpna 2005)

Dr. Frank-Detlef Drake

člen

1. září 2005

Dirk Simons

člen

14. listopadu 2007

S účinností ke dni 31. března 2007 odstoupil z funkce předsedy a člena představenstva
Dr. Ulrich Jobs. S účinností ode dne 1. dubna 2007 byl Martin Herrmann zvolen
předsedou představenstva a Dr. Filip Thon místopředsedou představenstva. Dne
17. května 2007 skončilo pětileté funkční období pana Martina Herrmanna. Rozhodnutím
jediného akcionáře v působnosti valné hromady byl pan Martin Herrmann s účinností ode
dne 18. května 2007 znovu zvolen členem představenstva. Ke stejnému datu
představenstvo RWE Transgas, a.s., zvolilo pana Martina Herrmanna opětovně předsedou
představenstva. Ke dni 7. listopadu 2007 odstoupil z funkce člena představenstva
Ing. Milan Kajtman. S účinností ode dne 14. listopadu 2007 byl rozhodnutím jediného
akcionáře v působnosti valné hromady společnosti zvolen do funkce člena
představenstva pan Dirk Simons.
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Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2007 bylo následující:
Funkce

Den vzniku funkce

Dr. Andreas Radmacher

předseda

19. května 2004 (členem od 20. dubna 2004)

Heinz-Werner Ufer

místopředseda

19. května 2004 (členem od 20. dubna 2004)

Dr. Werner Roos

člen

20. dubna 2004

Milada Vlasáková

člen

4. srpna 2005

Ing. Tomáš Uvíra

člen

18. května 2007

Šárka Vojíková

člen

12. června 2007

Ing. Michal Pech

člen

12. června 2007

Ing. Lucie Čejková

člen

12. června 2007

V průběhu roku 2007 došlo ve složení dozorčí rady k následujícím změnám:
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady byl s účinností
od 18. května 2007 zvolen členem Ing. Tomáš Uvíra, který nahradil Ing. Jaroslava
Ungermana, jemuž dne 17. května 2007 skončilo pětileté funkční období. Na základě
výsledků voleb členů dozorčí rady volených zaměstnanci se novými členy dozorčí rady
stali s účinností od 12. června 2007 Ing. Michal Pech a Ing. Lucie Čejková, kteří nahradili
Ing. Radomíra Kincla a Ing. Stanislava Stance, kterým dne 11. června 2007 uplynulo
pětileté funkční období. Dále se na základě voleb členů dozorčí rady volených
zaměstnanci stala s účinností od 12. června 2007 členkou dozorčí rady paní Šárka
Vojíková, které dne 11. června 2007 rovněž uplynulo pětileté funkční období a která byla
zaměstnanci opětovně zvolena. Ke dni 23. listopadu 2007 odstoupil z funkce člena
dozorčí rady pan Lutz Michael Liebau.
Společnost je členěna následujícím způsobem: Nejvyšším orgánem Společnosti je valná
hromada. Statutárním orgánem, který řídí činnost Společnosti a jedná jejím jménem, je
představenstvo. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti.
Správa Společnosti se člení do pěti resortů s následujícími názvy:
Strategy & Communication, Finance, RPM & Organization / IM, Purchase Portfolio
Management a National Sales. Tyto resorty jsou řízeny příslušnými členy představenstva.
Společnost k 1. květnu 2007 vyčlenila část své činnosti a vložila část podniku související
s provozem podzemních zásobníků plynu do dceřiné společnosti RWE Gas Storage, s.r.o.
Dne 29. června 2006 uzavřela Společnost se svou dceřinou společností RWE Transgas
Net, s.r.o., smlouvu o převodu zisku. Touto smlouvou je společnost RWE Transgas Net, s.r.o.,
zavázána každoročně převádět ve prospěch Společnosti svůj zisk po provedení přídělu
do rezervního a sociálního fondu. Společnost je povinna uhradit ztrátu společnosti
RWE Transgas Net, s.r.o., která nemůže být uhrazena z rezervního fondu nebo jiných
disponibilních zdrojů společnosti RWE Transgas Net s.r.o. Účetní postupy pro převod zisku
jsou popsány v poznámce 2. g).
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Dne 14. listopadu 2007 uzavřela Společnost se svou dceřinou společností RWE Gas
Storage, s.r.o., smlouvu o převodu zisku. Touto smlouvou je společnost RWE Gas
Storage, s.r.o., zavázána každoročně převádět ve prospěch Společnosti svůj zisk
po provedení přídělu do rezervního fondu. Společnost je povinna uhradit ztrátu
společnosti RWE Gas Storage, s.r.o., která nemůže být uhrazena z rezervního fondu nebo
jiných disponibilních zdrojů společnosti RWE Gas Storage, s.r.o. Účetní postupy pro
převod zisku jsou popsány v poznámce 2. g).

2. Účetní postupy
a) Základní zásady vedení účetnictví. Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními
předpisy platnými v České republice a českými účetními standardy. Účetní závěrka je
sestavena v historických cenách kromě níže popsaných případů. Deriváty a cenné papíry
jsou vykázány v reálné hodnotě.
b) Dlouhodobý nehmotný majetek. Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje
v pořizovacích cenách. Veškeré výdaje na výzkum jsou účtovány do nákladů. Výdaje
na vývoj jsou aktivovány jako nehmotný majetek a vykázány v pořizovací ceně. Všechny
ostatní výdaje na vývoj jsou účtovány do nákladů průběžně při jejich vzniku.
Dlouhodobý nehmotný majetek je odepisován metodou rovnoměrných odpisů na základě
jeho předpokládané životnosti. Společnost uplatňuje časový odpis v délce trvání 4 let
(pokud není ve smlouvě nebo licenčním ujednání uvedeno kratší, resp. delší období).
Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku,
je zůstatková hodnota aktiva snížena o opravnou položku na tuto zpětně získatelnou
částku.
Nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena
nepřevyšuje 60 000 Kč za položku, je jednorázově účtován do nákladů a veden
do skončení jeho používání v operativní evidenci.
Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, pořízeného po 1. lednu 2001
a přesahující 60 000 Kč za rok, resp. pořízeného do 31. prosince 2000 a přesahující
40 000 Kč za rok, je aktivováno.
Emisní povolenky Společnost účtuje v rámci ostatního dlouhodobého nehmotného
majetku. Emisní povolenky přidělené Národním alokačním plánem jsou zaúčtovány
na účet ostatního dlouhodobého nehmotného majetku proti účtové skupině zúčtování
daní a dotací k datu jejich připsání na účet v registru emisních povolenek v České
republice. Přidělené emisní povolenky jsou oceňovány reprodukční pořizovací cenou.
Přidělené emisní povolenky zaúčtované v rámci účtové skupiny zúčtování daní a dotací
jsou vykázány jako ostatní provozní závazky a účtovány proti účtu ostatních provozních
výnosů ve věcné a časové souvislosti s náklady.
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Účtování spotřeby emisních povolenek je prováděno k datu sestavení účetní závěrky
na základě odborného odhadu skutečných emisí CO2 za dané období proti účtům
ostatních provozních nákladů. Pro účtování úbytku emisních povolenek používá
Společnost metodu aritmetického průměru. O prodeji emisních povolenek je účtováno
v rámci provozních výnosů ve výši prodejní ceny. V případě nedostatku emisních
povolenek ke konci období je tvořena rezerva na předpokládanou spotřebu
v následujícím roce.
Pokud zůstatková hodnota emisních povolenek přesahuje jejich odhadovanou zpětně
získatelnou částku, pak je k těmto emisním povolenkám tvořena opravná položka.
c) Dlouhodobý hmotný majetek. Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je vykázán
v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu, za kterou byl majetek pořízen, náklady
na dopravu, clo a další náklady s pořízením související.
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku jsou vypočteny metodou rovnoměrných odpisů
na základě jeho předpokládané životnosti následujícím způsobem:
Budovy a stavby

30–50 let

Stroje a zařízení

4–30 let

Inventář

4–8 let

Motorová vozidla

4–8 let

Společnost používá rozdílné účetní a daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku.
Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo
do nákladů. Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku přesahující
40 000 Kč za rok je aktivováno.
Dlouhodobý hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací
cena je vyšší než 10 000 Kč a nižší než 40 000 Kč za položku, je odepisován metodou
rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané životnosti.
Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku,
je zůstatková hodnota aktiva snížena o opravnou položku na tuto zpětně získatelnou
částku.
d) Majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím vlivem. Společnost pod
rozhodujícím vlivem (dceřiná společnost) je podnik ovládaný Společností, jehož finanční
a provozní procesy Společnost může ovládat s cílem získávat přínosy z jeho činnosti.
Majetkové účasti v dceřiných společnostech jsou oceněny metodou ekvivalence. Podle
této metody je majetková účast při pořízení oceněna pořizovací cenou, která je
upravována na hodnotu odpovídající míře účasti Společnosti na vlastním kapitálu
v dceřiné společnosti.
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e) Ostatní cenné papíry a podíly. Společnost rozděluje cenné papíry a podíly, které
nejsou majetkovou účastí, do následujících kategorií: cenné papíry k obchodování,
realizovatelné cenné papíry a cenné papíry držené do splatnosti.
Cenné papíry a podíly, které bude Společnost vlastnit po neurčitou dobu, a které mohou
být prodány v případě, že Společnost bude potřebovat peníze nebo se změní úrokové
sazby, jsou klasifikovány jako realizovatelné cenné papíry. Jsou zahrnuty do stálých aktiv,
pokud vedení Společnosti nezamýšlí jejich prodej během 12 měsíců od data účetní
závěrky. V takovém případě jsou zahrnuty do oběžných aktiv. Vedení Společnosti určuje
povahu cenných papírů a podílů v okamžiku jejich pořízení a pravidelně ji přehodnocuje.
Cenné papíry a podíly jsou při nákupu vykázány v pořizovací ceně včetně transakčních
nákladů. Následně jsou cenné papíry oceňovány reálnou hodnotou. Jako reálnou hodnotu
Společnost používá tržní hodnotu cenných papírů k datu účetní závěrky. Ocenění
cenných papírů neobchodovaných na veřejných trzích je provedeno na základě posudku
znalce nebo na základě kvalifikovaného odhadu provedeného vedením Společnosti.
Zisky a ztráty vyplývající ze změn reálné hodnoty cenných papírů k obchodování jsou
vykázány ve výkazu zisku a ztráty v období, ve kterém nastanou. Nerealizované zisky
a ztráty vyplývající ze změn reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů jsou
vykázány ve vlastním kapitálu a jsou zahrnuty do výkazu zisku a ztráty v okamžiku
realizace.
f) Zásoby. Zásoby plynu v podzemních zásobnících se evidují jako výrobky. Pořizovací cena
zásob plynu je zvýšena o náklady spojené s přepravou zemního plynu.
Celková zásoba plynu v podzemních zásobnících se oceňuje na základě vykázaného stavu
ve finančním vyjádření a objemu plynu v technických jednotkách. Vtláčení plynu
se oceňuje průměrnou pořizovací cenou v měsíci pořízení a úbytky plynu (čerpání,
přepočty na změny teplot, provozní ztráty) se během roku oceňují průměrnou cenou
zásob plynu v podzemních zásobnících, stanovenou k poslednímu dni předchozího
měsíce.
g) Pohledávky. Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku
k pochybným pohledávkám. Opravná položka k pohledávkám je tvořena na základě
věkové struktury pohledávek.
Převod zisku (viz poznámka 1. Všeobecné informace) je vykázán na dohadných účtech
aktivních a zúčtován proti výnosům z podílů v ovládaných a řízených osobách. Dohadné
účty aktivní jsou zúčtovány v následujícím účetním období (vyplacená dividenda).
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h) Peníze a peněžní ekvivalenty. Peněžní prostředky jsou peníze v hotovosti včetně cenin
a peněžních prostředků na účtu včetně přečerpání běžného 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 dlouhodobé peněžní úložky s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou.
V rámci skupiny Společnost využívá tzv. cashpooling. Pohledávka resp. závazek,
vzniklá (-ý) z titulu cashpoolingu, který má charakter peněz a peněžních ekvivalentů,
je vykazován (-a) v rámci přehledu o peněžních tocích jako součást položky Peníze
a peněžní ekvivalenty.
i) Přepočet cizích měn. Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány
fixním kurzem určeným Společností vždy k 1. dni měsíce.
Všechna peněžní aktiva a pasiva vedená v cizích měnách byla přepočtena devizovým
kurzem zveřejněným Českou národní bankou k datu účetní závěrky. Všechny kurzové zisky
a ztráty z přepočtu pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.
j) Finanční deriváty. Derivátové finanční nástroje jsou při pořízení zachyceny v rozvaze
v pořizovací ceně a následně přeceňovány na jejich reálnou hodnotu.
Reálná hodnota derivátů je vypočtena jako současná hodnota očekávaných budoucích
peněžních toků. Všechny deriváty jsou vykazovány v položce jiné pohledávky, mají-li
pozitivní reálnou hodnotu, nebo v položce jiné závazky, je-li jejich reálná hodnota
pro Společnost negativní.
Změny reálné hodnoty finančních derivátů k obchodování jsou k 31. prosinci 2007
účtovány jako součást čistého zisku nebo ztráty z finančních operací.
k) Účtování nákladů a výnosů. Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období,
s nímž věcně i časově souvisejí.
Společnost vykazuje jako vlastní výkony tržby z prodeje plynu a změny stavu zásoby
plynu v podzemních zásobnících. Ve výkonové spotřebě vykazuje především náklady
na nákup, přepravu a skladování plynu ve smluvních podzemních zásobnících.
l) Rezervy. Společnost tvoří rezervy, pokud má současný závazek, je pravděpodobné, že
bude na vypořádání tohoto závazku třeba vynaložit vlastní zdroje a existuje spolehlivý
odhad výše závazku. Rezervy se tvoří ve výši očekávaných výdajů, v cenách na současné
úrovni a jejich výše je pravidelně revidována a aktualizována.
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m) Penzijní a životní připojištění. Společnost poskytuje svým zaměstnancům příspěvek
na penzijní a životní připojištění, který je účtován do nákladů. Dále k financování
státního důchodového pojištění hradí Společnost pravidelné odvody do státního
rozpočtu.
n) Úrokové náklady. Úrokové náklady spojené s úvěry jsou účtovány do nákladů.
o) Odložená daň. Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou
hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. Odložená daňová
pohledávka je zaúčtována pokud je pravděpodobné, že bude možno ji daňově uplatnit
v budoucnosti.
p) Spřízněné strany. Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí:
 akcionáři, kteří přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný nebo rozhodující vliv
u Společnosti, a společnosti, kde tito akcionáři mají podstatný nebo rozhodující vliv;
 členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů a osoby blízké těmto osobám, včetně
podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv.
Významné transakce a zůstatky transakcí se spřízněnými stranami jsou uvedeny
v poznámce 18.
q) Vlastní kapitál. Zákonný rezervní fond lze použít pouze ke krytí případných ztrát
Společnosti. Na základě svých stanov Společnost vytváří z čistého zisku sociální fond,
a to ve výši 4 % (2006: 1 %) z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy, náhrady
mzdy a odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců v příslušném účetním období.
Na základě rozhodnutí představenstva Společnosti ze dne 19. prosince 2007 byl sociální
fond převeden do nerozděleného zisku minulých let.
r) 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 zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni,
jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány
v účetních výkazech.
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3. Dlouhodobý nehmotný majetek
Pořizovací cena

Nehmotné výsledky
výzkumu a vývoje

1. ledna
2007
tis. Kč

Přírůstky
tis. Kč

Přeúčtování
tis. Kč

Vyřazení
tis. Kč

Vyčlenění
části
podniku
k 1. květnu
2007
tis. Kč

31. prosince
2007
tis. Kč

29 808

0

14 207

-2 147

-27 663

14 205

172 694

0

567

-209

-46 321

126 731

Ocenitelná práva

8 532

0

1 943

0

0

10 475

Nedokončený dlouhodobý
nehmotný majetek

1 589

17 908

-16 717

0

-605

2 175

158

55

0

-163

-50

0

212 781

17 963

0

-2 519

-74 639

153 586

1. ledna
2007
tis. Kč

Přírůstky
tis. Kč

Vyřazení
tis. Kč

Vyčlenění
části
podniku
k 1. květnu
2007
tis. Kč

31. prosince
2007
tis. Kč

-11 676

-2 459

2 147

3 219

-8 769

-166 576

-2 526

209

42 655

-126 238

Software

Emisní povolenky
Celkem

Oprávky a zůstatková hodnota

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Celkem
Zůstatková hodnota

-6 681

-859

0

0

-7 540

-184 933

-5 844

2 356

45 874

-142 547

27 848

12 119

-163

-28 765

11 039

1. ledna
2006
tis. Kč

Přírůstky
tis. Kč

Přeúčtování
tis. Kč

Vyřazení
tis. Kč

31. prosince
2006
tis. Kč

Pořizovací cena

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Nedokončený dlouhodobý nehmotný
majetek

36

19 785

0

19 851

-9 828

29 808

179 905

0

1 946

-9 157

172 694

8 220

0

312

0

8 532
1 589

1 401

22 297

-22 109

0

Emisní povolenky

169 460

2 078

0

-171 380

158

Celkem

378 771

24 375

0

-190 365

212 781
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Oprávky a zůstatková hodnota
1. ledna
2006
tis. Kč
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva

Přírůstky
tis. Kč

Vyřazení
tis. Kč

31. prosince
2006
tis. Kč

-18 949

-2 555

9 828

-11 676

-164 716

-11 017

9 157

-166 576

-4 657

-2 024

0

-6 681

Celkem

-188 322

-15 596

18 985

-184 933

Zůstatková hodnota

190 449

27 848

Společnost v roce 2007 ani v roce 2006 nenakupovala žádné emisní povolenky.

4. Dlouhodobý hmotný majetek
Pořizovací cena

Pozemky

1. ledna
2007
tis. Kč

Přírůstky
tis. Kč

Přeúčtování
tis. Kč

Vyřazení
tis. Kč

Vyčlenění
části
podniku
k 1. květnu
2007
tis. Kč

31. prosince
2007
tis. Kč

64 014

0

26

-18 142

-26 230

19 668

Stavby

9 484 907

0

9 770

-21 243

-8 759 861

713 573

Samostatné movité
věci a soubory
movitých věcí

3 091 460

0

45 694

-82 290

-2 357 520

697 344

960

0

0

-4

0

956

36 035

40 407

-55 490

0

-20 515

437

Jiný dlouhodobý
hmotný majetek
Nedokončený
dlouhodobý hmotný
majetek
Poskytnuté zálohy
na dlouhodobý
hmotný majetek

42

0

0

0

0

42

12 677 418

40 407

0

-121 679

-11 164 126

1 432 020

1. ledna
2007
tis. Kč

Přírůstky
tis. Kč

Vyřazení
tis. Kč

Vyčlenění
části
podniku
k 1. květnu
2007
tis. Kč

31. prosince
2007
tis. Kč

Stavby

-2 883 706

-98 580

21 243

2 755 173

-205 870

Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí

-2 162 368

-139 093

82 290

1 658 609

-560 562

Celkem

-5 046 074

-237 673

103 533

4 413 782

-766 432

Zůstatková hodnota

7 631 344

-197 266

-18 146

-6 750 344

665 588

Celkem

Oprávky a zůstatková hodnota
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Pořizovací cena
1. ledna
2006
tis. Kč
Pozemky

Přírůstky
tis. Kč

Přeúčtování
tis. Kč

Vyřazení
tis. Kč

31. prosince
2006
tis. Kč

65 995

0

79

-2 060

64 014

Stavby

8 012 010

628 467

1 017 266

-172 836

9 484 907

Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí

3 013 900

0

148 034

-70 474

3 091 460

960

0

0

0

960

130 752

1 070 662

-1 165 379

0

36 035

Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný
majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
hmotný majetek
Celkem

42

122

-122

0

42

11 223 659

1 699 251

-122

-245 370

12 677 418

1. ledna
2006
tis. Kč

Přírůstky
tis. Kč

Vyřazení
tis. Kč

Opravné
položky
tis. Kč

31. prosince
2006
tis. Kč

-2 177 459

-958 083

172 836

79 000

-2 883 706

Oprávky a zůstatková hodnota

Stavby
Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí

-1 937 604

-295 238

70 474

0

-2 162 368

Celkem

-4 115 063

-1 253 321

243 310

79 000

-5 046 074

Zůstatková hodnota

7 108 596

7 631 344

Přebytky zjištěné při inventarizaci dlouhodobého majetku za rok 2007 činily 0 tis. Kč
(2006: 628 467 tis. Kč), manka činila 0 tis. Kč (2006: 0 tis. Kč). Inventurní nález v roce
2006 ve výši 628 467 tis. Kč, týkající se základní náplně plynu v podzemních zásobnících,
byl zařazen do registru dlouhodobého majetku s nulovou zůstatkovou hodnotou.
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5. Majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím vlivem
Majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím vlivem představují investice
do kmenových akcií.
K 31. prosinci 2007:
Tuzemské dceřiné
společnosti

Počet
akcií

Nominální
hodnota
tis. Kč

RWE Transgas Net, s.r.o.
RWE Gas Storage, s.r.o.
RWE Plynoprojekt, a.s.
RWE Interní služby, a.s.
RWE Distribuční
služby, s.r.o.
RWE Zákaznické
služby, s.r.o.
Celkem

Pořizovací
cena
tis. Kč

Podíl na
základním
kapitálu
%

Výsledek
hospodaření
v roce 2007
tis. Kč

Vlastní
kapitál
tis. Kč

Čistá hodnota
investice
tis. Kč

12 413 484

100

7 410 264

54 700 929

47 637 958***

1 040 241

14 490 950

13 554 734***

5 621 379

100

125 031

1

126 589

100

16 807*

162 940*

165 000

75

1 000

75 000

100

92 322

172 690

171 544**

75 000

100

-1 101

73 899

75 000**

10 000

100

18 321 452

-762

9 238

8 557 771

69 610 646

10 000**
61 614 236

* Neauditovaná data
** Čistá hodnota investice neupravována na přesnou hodnotu dle výše vlastního kapitálu
***	Čistá hodnota investice v RWE Transgas Net, s.r.o., byla snížena o převedený zisk společnosti RWE Transgas
Net, s.r.o., za rok 2007 ve výši 7 062 971 tis. Kč (viz poznámka 1. Všeobecné informace). Čistá hodnota investice
v RWE Gas Storage, s.r.o., byla snížena o převedený zisk společnosti RWE Gas Storage, s.r.o., za rok 2007 ve výši
936 216 tis. Kč (viz poznámka 1. Všeobecné informace).

Sídlo společnosti RWE Transgas Net, s.r.o., je v Praze 10–Strašnice, V Olšinách 75/2300.
Dne 1. května 2007 byla zapsána do obchodního rejstříku společnost RWE Gas Storage, s.r.o.,
jako 100% dceřiná společnost. K tomuto datu došlo k vyčlenění části podniku
do samostatné statutární entity. Toto vyčlenění zahrnuje samostatná aktiva a pasiva,
která nová společnost RWE Gas Storage, s.r.o., využívá ke svému předmětu podnikání,
kterým je zejména uskladňování plynu. Dopad tohoto vyčlenění je vykázán v rámci
jednotlivých poznámek této přílohy. Sídlo společnosti je v Praze 10–Strašnice,
V Olšinách 75/2300.
Sídlo společnosti RWE Plynoprojekt, a.s., je v Praze 4–Michle, U Plynárny 223/42.
Dne 1. prosince 2007 byla zapsána do obchodního rejstříku změna názvu společnosti
RWE Energy Customer Services CZ, a.s., na RWE Interní služby, a.s. Sídlo společnosti je
v Praze 4, Vyskočilova 1481/4.
Dne 26. července 2007 byla zapsána do obchodního rejstříku společnost RWE Distribuční
služby, s.r.o., jako 100 % dceřiná společnost. Sídlo společnosti je v Brně,
Plynárenská 499/1.
Dne 27. července 2007 byla zapsána do obchodního rejstříku společnost RWE Zákaznické
služby, s.r.o., jako 100 % dceřiná společnost. Sídlo společnosti je v Ostravě,
Plynární 2748/6.
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V žádné ze společností s rozhodujícím vlivem není rozdíl mezi procentem podílu
na vlastnictví a procentem podílu na hlasovacích právech. S dceřinými společnostmi
nebyly uzavřeny ovládací smlouvy. Se společností RWE Transgas Net, s.r.o.,
a RWE Gas Storage, s.r.o., byla uzavřena smlouva o převodu zisku.
K 31. prosinci 2006:
Tuzemské dceřiné
společnosti

Počet
akcií

Nominální
hodnota
tis. Kč

RWE Transgas Net, s.r.o.
RWE Plynoprojekt, a.s.

125 031

1

RWE Energy Customer
Services CZ, a.s.

75

1 000

Celkem

Pořizovací
cena
tis. Kč

Podíl na
základním
kapitálu
%

Výsledek
hospodaření
v roce 2006
tis. Kč

Vlastní
kapitál
tis. Kč

Čistá
hodnota
investice
tis. Kč

12 385 746

100

4 457 470

51 266 310

47 276 350**

126 589

100

18 164

220 804

75 000

100

12 587 335

216 000*

45 596

171 544

171 544

4 521 230

51 658 658

47 663 894

* Čistá hodnota investice neupravována na přesnou hodnotu dle výše vlastního kapitálu.
** Čistá hodnota investice v RWE Transgas Net, s.r.o., byla snížena o převedený zisk společnosti
RWE Transgas Net, s.r.o., za rok 2006 ve výši 3 989 960 tis. Kč.

6. Ostatní dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly (realizovatelné cenné papíry)
K 31. prosinci 2007:
Počet akcií

Nominální
hodnota
tis. Kč

Reálná
hodnota
tis. Kč

Pořizovací
cena
tis. Kč

36 778

66 200

290 142

71 725

374 378

374 378

1 677 214

457 853

28 355

28 355

184 591

52 504

0

24

24

24

2 151 971

582 106

Tuzemské
Jihomoravská plynárenská, a.s.
Severomoravská plynárenská, a.s.
Východočeská plynárenská, a.s.
Zahraniční
Adria LNG Study Limited
Celkem
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K 31. prosinci 2006:
Počet akcií

Nominální
hodnota
tis. Kč

Reálná
hodnota
tis. Kč

Pořizovací
cena
tis. Kč

Tuzemské
Jihomoravská plynárenská, a.s.

36 778

66 200

290 141

71 725

374 378

374 378

1 633 037

457 853

Středočeská plynárenská, a.s.

10 379

10 379

76 047

22 154

Východočeská plynárenská, a.s.

28 355

28 355

184 591

52 504

Západočeská plynárenská, a.s.

33 240

33 240

104 806

66 488

0

24

24

24

2 288 646

670 748

Severomoravská plynárenská, a.s.

Zahraniční
Adria LNG Study Limited
Celkem

Během účetního období a k datu účetní závěrky Společnost vlastnila pouze realizovatelné
cenné papíry.
Podíl ve společnosti Středočeská plynárenská, a.s., (10 379 ks akcií) a Západočeská
plynárenská, a.s., (33 240 ks akcií) byly prodány dne 15. ledna 2007 společnosti
RWE Gas International B.V. Celková hodnota těchto prodejů činila 180 853 tis. Kč.
Z transakce byl dosažen zisk ve výši 92 210 tis. Kč.
V roce 2007 byl celkový dopad na vlastní kapitál z titulu přecenění majetkových účastí
8 168 192 tis. Kč (z toho 7 933 356 tis. Kč přecenění majetkové účasti ve společnosti
RWE Gas Storage, s.r.o., 282 870 tis. Kč přecenění majetkových účastí v ostatních
společnostech s rozhodujícím vlivem pomocí metody ekvivalence, 44 177 tis. Kč
přecenění ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů na reálnou hodnotu
a -92 211 tis. Kč zrušení přecenění u prodaných majetkových účastí Středočeské
plynárenské, a.s., a Západočeské plynárenské, a.s.).
V roce 2006 byl celkový dopad na vlastní kapitál z titulu přecenění majetkových účastí
490 612 tis. Kč (z toho 521 052 tis. Kč přecenění majetkových účastí ve společnostech
s rozhodujícím vlivem pomocí metody ekvivalence, -6 985 tis. Kč přecenění ostatních
dlouhodobých cenných papírů a podílů na reálnou hodnotu a -23 455 tis. Kč zrušení
přecenění u prodaných majetkových účastí Severočeské plynárenské, a.s.,
a Pražské plynárenské, a.s.).
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7. Zásoby
31. prosince 2007
tis. Kč

31. prosince 2006
tis. Kč

Materiál

891

856

Výrobky

11 783 002

13 973 855

Poskytnuté zálohy na zásoby
Zůstatková hodnota

0

3 678

11 783 893

13 978 389

Opravná položka k zásobám byla k 31. prosinci 2007 a k 31. prosinci 2006 nulová.
Inventarizační rozdíly, způsobené geologickými ztrátami a technologickou spotřebou
plynu v podzemních zásobnících, ve výši 16 491 tis. Kč (2006: 60 852 tis. Kč), byly
zúčtovány jako změna stavu zásob.

8. Pohledávky

Pohledávky z obchodního styku

- do splatnosti

31. prosince
2007
tis. Kč

Vyčlenění
části podniku
k 1. květnu
2007*
tis. Kč

31. prosince
2006
tis. Kč

2 575 064

0

387 593

- po splatnosti

Stát – daňové pohledávky
Jiné pohledávky
Dohadné účty aktivní

- do splatnosti

19 604

0

23 635

2 594 668

0

411 228

340 831

0

230 320

25 628 522

826 294

22 217 438

12 804 695

0

14 009 448

41 368 716

826 294

36 868 434

-17 680

0

-17 304

41 351 036

826 294

36 851 130

515 124

182 596

1 830 535

41 866 160

1 008 890

38 681 665

Opravné položky na pochybné pohledávky
Čistá hodnota krátkodobých pohledávek
Odložená daňová pohledávka
Čistá hodnota celkových pohledávek

* viz poznámka 5. Majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím vlivem

K 31. prosinci 2007 byla záloha na daň z příjmů právnických osob v hodnotě
390 625 tis. Kč snížena o rezervu na splatnou daň v hodnotě 49 794 tis. Kč a vykázána
v kategorii Oběžná aktiva – stát – daňové pohledávky.
K 31. prosinci 2006 byla rezerva na splatnou daň v hodnotě 3 252 911 tis. Kč snížena
o zálohy na daň z příjmů právnických osob ve výši 1 655 404 tis. Kč a vykázána
v kategorii Cizí zdroje – rezerva na daň z příjmů.
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Pohledávky z obchodního styku k 31. prosinci 2007 obsahují především pohledávky
za prodej plynu regionálním plynárenským společnostem. Nárůst zůstatku pohledávek je
způsoben změnou fakturačních podmínek a vyššími prodeji plynu v prosinci 2007
v porovnání se stejným obdobím předcházejícího roku.
Jiné pohledávky k 31. prosinci 2007 obsahují poskytnuté úvěry podnikům ve skupině
ve výši 23 995 461 tis. Kč (viz poznámka 18. Transakce se spřízněnými stranami),
krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 133 580 tis. Kč a jiné krátkodobé pohledávky
ve výši 1 499 481 tis. Kč.
Dohadné účty aktivní k 31. prosinci 2007 zahrnují příjmy z podílu na zisku
za společnostmi RWE Transgas Net, s.r.o., a RWE Gas Storage, s.r.o., za rok 2007 ve výši
7 999 187 tis. Kč, nevyfakturované dodávky plynu společnostem ve skupině ve výši
2 425 430 tis. Kč a ostatní dohadné účty aktivní ve výši 2 380 078 tis. Kč.
Odložená daňová pohledávka je analyzována v poznámce 14. Daň z příjmů.
Nezaplacené pohledávky z obchodního styku nejsou zajištěny.
Změny opravné položky k pochybným pohledávkám lze analyzovat takto:
2007
tis. Kč
Počáteční zůstatek k 1. lednu

2006
tis. Kč

17 304

3 368

Tvorba opravné položky

4 244

13 936

Zrušení opravné položky

-3 868

0

Použití na odpis
Konečný zůstatek k 31. prosinci

0

0

17 680

17 304
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9. Vlastní kapitál
Schválené a vydané akcie

Akcie v nominální hodnotě 800 Kč
(plně splacené)

Počet

31. prosince 2007
tis. Kč

31. prosince 2006
tis. Kč

36 550 385

29 240 308

29 240 308

31. prosince 2007

31. prosince 2006

100 %

100 %

Akcionáři:
RWE Gas International B.V.

Od 10. července 2003 je Společnost plně vlastněna RWE Gas International B.V.,
zapsanou v Nizozemském království. Mateřskou společností skupiny je RWE
Aktiengesellschaft, zapsaná ve Spolkové republice Německo.
Zákonný rezervní fond lze použít výhradně k úhradě ztrát. V souladu s příslušnými
ustanoveními stanov a obchodního zákoníku Společnost vytváří zákonný rezervní fond
ve výši 5 % z čistého zisku ročně, dokud výše tohoto fondu nedosáhne 20 % základního
kapitálu.
Zisk po zdanění ve výši 8 189 448 tis. Kč za rok 2006 byl schválen a rozdělen na základě
rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 5. dubna 2007.

10. Rezervy

Zůstatek k 1. lednu 2006

Zákonné
tis. Kč

Ostatní
tis. Kč

Daň z příjmů
tis. Kč

Celkem
tis. Kč

139 370

34 761

0

174 131

Tvorba rezerv

37 049

8 406 549

1 597 507

10 041 105

Zrušení rezerv

0

-32 351

0

-32 351

Použití rezerv

0

-1 744

0

-1 744

Konečný zůstatek k 31. prosinci 2006

176 419

8 407 215

1 597 507

10 181 141

Vyčlenění části podniku k 1. květnu 2007*

-176 419

0

0

-176 419

Tvorba rezerv

0

2 314 414

0

2 314 414

Zrušení rezerv

0

-5 716 657

0

-5 716 657

Použití rezerv

0

-2 442 159

-1 597 507

-4 039 666

Konečný zůstatek k 31. prosinci 2007

0

2 562 813

0

2 562 813

* viz poznámka 5. Majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím vlivem
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Výpočet daně z příjmů a odložené daně je uveden v poznámce 14.
Ostatní rezervy v souhrnné výši 2 562 813 tis. Kč zahrnují především rezervu na rizika
související s dopady úprav dlouhodobých smluv s rozhodujícími dodavateli plynu.

11. Závazky
31. prosince
2007
tis. Kč

Vyčlenění části
podniku
k 1. květnu
2007*
tis. Kč

31. prosince
2006
tis. Kč

Závazky z obchodního styku

- do splatnosti

830 661

-4 481

867 269

Jiné závazky

- do splatnosti

16 397 441

37 174

14 377 454

Dohadné účty pasivní
Krátkodobé závazky celkem

6 861 383

0

6 421 212

24 089 485

32 693

21 665 935

Závazky z obchodního styku

0

-5 115

0

Dlouhodobé závazky celkem

0

-5 115

0

24 089 485

27 578

21 665 935

Krátkodobé a dlouhodobé závazky celkem

* viz poznámka 5. Majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím vlivem

Jiné závazky k 31. prosinci 2007 zahrnují přijaté půjčky od podniků ve skupině
(viz poznámka 18. Transakce se spřízněnými stranami) ve výši 11 543 401 tis. Kč, daňový
závazek z titulu daně z přidané hodnoty 1 136 345 tis. Kč a krátkodobé přijaté zálohy
ve výši 621 216 tis. Kč. Ostatní závazky ve výši 3 096 479 tis. Kč obsahují především
zápornou reálnou hodnotu finančních derivátu (viz poznámka 13. Finanční deriváty).
Dohadné účty pasivní k 31. prosinci 2007 obsahují především nevyfakturované dodávky
plynu ve výši 6 577 808 tis. Kč.
Společnost nemá k 31. prosinci 2007 a k 31. prosinci 2006 žádné závazky po splatnosti.
Výše uvedené závazky nebyly zajištěny žádným majetkem Společnosti.
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12. Úvěry
Společnost má otevřené kontokorentní a revolvingové linky u Citibank, ČSOB a Komerční
banky, které k 31. prosinci 2007 nevyužívala k čerpání úvěrů. K 31. prosinci 2006
využívala Společnost kontokorentní linku u Citibank ve výši 17 616 tis. Kč.

13. Finanční deriváty
Reálná hodnota finančních derivátů je vykázána v položce „Ostatní pohledávky“, pokud
je pro Společnost kladná, nebo v položce „Ostatní závazky“, pokud je záporná. Deriváty
mohou být rozčleněny následovně:
Forwardové nástroje:
31. prosince 2007

Měnové forwardy

31. prosince 2006

Reálná hodnota
tis. Kč

Objem uzavřených
forwardových smluv
tis. Kč

Reálná hodnota
tis. Kč

Objem uzavřených
forwardových smluv
tis. Kč

292 262

17 312 131

41 267

961 513

Swapové nástroje:
31. prosince 2007
Reálná hodnota
tis. Kč

Objem komodity

Fueloil komoditní swap

-665 663

-490 112 t

Gasoil komoditní swap

-915 212

-482 728 t

Coal komoditní swap
Gas komoditní swap

-52

2 094 t

-12 988

-388 GWh

K 31. prosinci 2006 nebyly uzavřeny žádné komoditní swapy. Objem uzavřených
forwardových a swapových smluv představuje netto vyjádření celkového objemu
uzavřených forwardových a swapových transakcí.
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Změna reálné hodnoty derivátů a související zisky a ztráty z finančních operací:
2007
tis. Kč

2006
tis. Kč

Změna reálné hodnoty derivátů

-1 792 277

-423 606

Zisky z měnových derivátů

1 237 498

1 384 597

Ztráty z měnových derivátů

-755 887

-659 315

Zisky z komoditních derivátů
Ztráty z komoditních derivátů
Celkem

70 457

37 633

-268 531

-24 141

-1 508 739

315 168

Zisky a ztráty z derivátů jsou vykázány v položkách „Ostatní finanční výnosy”
a „Ostatní finanční náklady”.
Společnost má finanční deriváty, které slouží v souladu se strategií řízení rizik Společnosti
jako efektivní zajišťovací nástroj, ale nelze pro ně podle českých účetních předpisů použít
zajišťovací účetnictví. Tyto deriváty jsou proto vykazovány jako deriváty určené
k obchodování. Změna reálné hodnoty derivátů k obchodování je vykázána ve výkazu
zisku a ztráty jako součást finančního výsledku hospodaření.

14. Daň z příjmů
Daňový náklad zahrnuje:

Splatnou daň
Odloženou daň
Úprava daňového nákladu předchozího období podle skutečně
podaného daňového přiznání
Celkem

2007
tis. Kč

2006
tis. Kč

49 794

3 252 911

1 498 007

-1 954 172

4 131

-2 517

1 551 932

1 296 222
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Splatná daň byla vypočítána následovně:
2007
tis. Kč

2006
tis. Kč

Zisk před zdaněním

14 352 883

9 485 670

Nezdanitelné výnosy

-16 499 270

-4 247 841

Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy
Neodčitatelné náklady
Dary
Zdanitelný příjem
Sazba daně z příjmů
Daň z příjmů právnických osob ve výši 24 %
Sleva na dani
Splatná daň

-89 007

-176 977

2 454 576

8 522 918

-10 959

-29 225

208 223

13 554 545

24 %

24 %

49 974

3 253 091

-180

-180

49 794

3 252 911

Odložená daň k 31. prosinci 2007 je vypočtena sazbou daně ve výši 21 % (daňová sazba
pro rok 2008), 20 % (daňová sazba pro rok 2009) a 19 % (daňová sazba pro rok 2010)
v závislosti na období, ve kterém je očekáváno vyrovnání přechodného rozdílu.
Odloženou daňovou pohledávku (+)/závazek (-) lze analyzovat následovně:
31. prosince 2007
tis. Kč

Vyčlenění části
podniku
k 1. květnu 2007*
tis. Kč

31. prosince 2006
tis. Kč

-25 883

-182 596

-191 342

Ostatní rezervy a opravné položky

541 007

0

2 021 877

Čistá odložená daňová pohledávka/závazek

515 124

-182 596

1 830 535

Odložený daňový závazek z titulu:
Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou
hodnotou dlouhodobého majetku
Odložená daňová pohledávka z titulu:

* viz poznámka 5. Majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím vlivem
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15. Členění výnosů podle odvětví
Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb byly tvořeny následujícím způsobem:

Obchod s plynem

Tranzitní přeprava/související služby
s tranzitní přepravou

2007
tis. Kč

2006
tis. Kč

- zahraničí

20 871 878

12 319 592

- tuzemsko

50 701 161

65 146 449

- zahraničí

6 087 481

6 352 001

901 667

1 224 708

78 562 187

85 042 750

2007
tis. Kč

2006
tis. Kč

580 585

6 579 180

Jiné
Celkem

16. Ostatní provozní výnosy

Ostatní provozní výnosy

Ostatní výnosy přestavují zejména výnosy plynoucí z úprav dlouhodobých smluv
s rozhodujícími dodavateli.

17. Analýza zaměstnanců a osobní náklady
Počet zaměstnanců
Průměrný počet členů vedení, kteří jsou zaměstnanci
Průměrný počet ostatních členů vedení

2007

2006

17

13

8

10

Průměrný počet zaměstnanců (ostatní)

299

292

Celkem

324

315

2

1

Počet členů dozorčí rady, kteří jsou zaměstnanci

Společně s vyčleněním části podniku k 1. květnu 2007 přešlo 7 zaměstnanců
pod společnost RWE Gas Storage, s.r.o.
Vedení Společnosti zahrnuje výkonné členy představenstva a ostatní ředitele, kteří jsou
jim přímo podřízeni.
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Vedení
tis. Kč

Ostatní
tis. Kč

Celkem
tis. Kč

Mzdové náklady

56 379

186 910

243 289

Náklady na sociální zabezpečení

16 558

64 226

80 784

487

6 588

7 075

3 367

0

3 367

76 791

257 724

334 515

Mzdové náklady

41 486

180 838

222 324

Náklady na sociální zabezpečení

14 520

61 397

75 917

376

9 398

9 774

2007

Ostatní sociální náklady
Odměny členům orgánů Společnosti
Celkem osobní náklady
2006

Ostatní sociální náklady
Odměny členům orgánů Společnosti
Celkem osobní náklady

2 950

0

2 950

59 332

251 633

310 965

Ostatní transakce se zaměstnanci jsou popsány v poznámce 18. Transakce se spřízněnými
stranami.

18. Transakce se spřízněnými stranami
Dne 8. prosince 2005 Společnost uzavřela ovládací smlouvu se společností RWE Energy AG.
Společnost patří do skupiny RWE a na základě této smlouvy je ovládána svojí mateřskou
společností. Tato smlouva je platná od 1. ledna 2006 a všechny záležitosti z ní vyplývající
se řídí právním řádem České republiky. Řídící osoba se zavazuje uhradit hospodářskou
ztrátu v rozsahu, který nelze pokrýt z rezervního fondu nebo jiných disponibilních zdrojů
Společnosti, a to nejpozději do dvou let ode dne schválení účetní závěrky Společnosti.
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Společnost se podílela na těchto transakcích se spřízněnými stranami:
Nákupy
Regionální plynárenské společnosti (služby, úroky, finanční majetek)
RWE Aktiengesellschaft (finanční majetek)
RWE Trading GmbH (plyn)
RWE Energy Aktiengesellschaft (služby, finanční majetek)
RWE Gas Midstream GmbH (plyn, služby, finanční majetek)
RWE Interní služby, a.s. (služby, úroky)

2007
tis. Kč

2006
tis. Kč

171 344

59 632

1 706 395

147 507

5 618

749 643

111 852

339 159

4 187 560

0

64 192

63 873

RWE Transgas Net, s.r.o. (plyn, služby, úroky)

9 342 821

11 062 571

RWE Gas Storage, s.r.o. (uskladňovací kapacita, služby)

1 643 164

0

113 616

24 505

17 346 562

12 446 890

2007
tis. Kč

2006
tis. Kč

Ostatní
Nákup celkem

Prodej zemního plynu
Jihočeská plynárenská, a.s.**
Jihomoravská plynárenská, a.s.

0

1 960 277

11 748 940

14 797 599

0

5 239 064

Pražská plynárenská, a.s.*
Severočeská plynárenská, a.s.

6 495 316

8 553 977

Severomoravská plynárenská, a.s.

8 746 246

11 823 354

Středočeská plynárenská, a.s.

5 513 140

7 111 450

Východočeská plynárenská, a.s.

5 521 402

6 772 782

3 975 706

5 067 425

Západočeská plynárenská, a.s.
Ostatní
Prodej zemního plynu celkem

12 424 761

5 185 424

54 425 511

66 511 352

* Společnost Pražská plynárenská, a.s., byla přidruženou společností do 28. července 2006
** Společnost Jihočeská plynárenská, a.s., byla přidruženou společností do 29. srpna 2006

Položka Ostatní zahrnuje prodej zemního plynu RWE Energy Aktiengesellschaft,
RWE Trading GmbH, RWE Energy Nederland NV, RWE Gas Midstream GmbH,
Českomoravská plynárenská, a.s., RWE Transgas Net, s.r.o., a RWE Gas Storage, s.r.o.
Ostatní prodeje
Regionální plynárenské společnosti

2007
tis. Kč

2006
tis. Kč

301 823

171 886

RWE Aktiengesellschaft (úroky, finanční majetek)

2 227 787

780 259

RWE Gas Midstream GmbH (finanční majetek)

1 009 307

0

RWE Transgas Net, s.r.o. (služby)

659 214

1 079 698

RWE Gas International B.V. (finanční majetek)

180 853

38 888

Ostatní
Ostatní prodej celkem

34 279

19 046

4 413 263

2 089 777

Všechny transakce byly uzavřeny za běžných tržních podmínek.
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Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami:
31. prosince 2007
tis. Kč

31. prosince 2006
tis. Kč

Jihomoravská plynárenská, a.s.

647 670

4 472

Severočeská plynárenská, a.s.

338 544

3 325

Severomoravská plynárenská, a.s.

474 088

3 111

Středočeská plynárenská, a.s.

277 353

3 312

Východočeská plynárenská, a.s.

280 924

2 142

Západočeská plynárenská, a.s.

217 413

4 126

56 212

132 991

125

78 573

Pohledávky z obchodního styku:

RWE Transgas Net, s.r.o.
RWE Energy Aktiengesellschaft
RWE Gas Storage, s.r.o.

44 488

0

2 147

4 418

2 338 964

236 470

109 992

798 241

RWE Interní služby, a.s.

6 605

39 400

RWE Gas Midstream GmbH

9 325

0

Poskytnuté zálohy celkem

125 922

837 641

Jihomoravská plynárenská, a.s.

855

2 105 958

Severočeská plynárenská, a.s.

956

1 061 853

44

1 468 503

1 259

939 568

30

896 027

Ostatní
Pohledávky z obchodního styku celkem

Poskytnuté zálohy:
RWE Transgas Net, s.r.o.

Nevyfakturované dodávky aktivní:

Severomoravská plynárenská, a.s.
Středočeská plynárenská, a.s.
Východočeská plynárenská, a.s.
Západočeská plynárenská, a.s.

907

625 725

261 533

622 462

92 367

59 920

RWE Energy Nederland NV

0

57 701

RWE Gas Midstream GmbH

2 056 610

0

10 869

10 292

2 425 430

7 848 009

RWE Trading GmbH
RWE Aktiengesellschaft

Ostatní
Nevyfakturované dodávky aktivní celkem
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31. prosince 2007
tis. Kč

31. prosince 2006
tis. Kč

7 062 971

3 989 960

Pohledávky z převodu podílu na zisku
RWE Transgas Net, s.r.o.
RWE Gas Storage, s.r.o.
Pohledávky z převodu podílu na zisku celkem

936 216

0

7 999 187

3 989 960

477 671

41 267

6 036

0

Ostatní pohledávky (z derivátů)
RWE Aktiengesellschaft
RWE Energy Aktiengesellschaft
RWE Gas Midstream GmbH
Ostatní pohledávky celkem

1 009 306

0

1 493 013

41 267

Úvěry poskytnuté
Jihomoravská plynárenská, a.s.

1 038 893

0

Severočeská plynárenská, a.s.

779 759

88 952

Středočeská plynárenská, a.s.

1 682 338

905 256

703 919

525 466

0

25 000

ZČP Net, s.r.o.

98 783

0

SMP Net, s.r.o.

324 496

0

VČP Net, s.r.o.

43 493

0

RWE Gas Storage, s.r.o.

65 000

0

308

0

RWE Aktiengesellschaft

18 957 800

19 450 431

RWE Interní služby, a.s.

300 672

170 000

Úvěry poskytnuté celkem

23 995 461

21 165 105

Pohledávky celkem

38 377 977

34 118 452

Západočeská plynárenská, a.s.
Českomoravská plynárenská, a.s.

RWE Distribuční služby, s.r.o.
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31. prosince 2007
tis. Kč

31. prosince 2006
tis. Kč

393 611

448 629

37 348

103 742

Závazky z obchodního styku
RWE Transgas Net, s.r.o.
RWE Energy Aktiengesellschaft
RWE Gas Storage, s.r.o.

243 305

0

8 266

14 991

682 530

567 362

Jihomoravská plynárenská, a.s.

0

1 574 205

Severočeská plynárenská, a.s.

0

574 192

Severomoravská plynárenská, a.s.

0

1 162 358

Středočeská plynárenská, a.s.

0

702 898

Východočeská plynárenská, a.s.

0

686 829

Západočeská plynárenská, a.s.

0

516 873

Ostatní
Závazky z obchodního styku celkem

Přijaté zálohy

RWE Gas Midstream GmbH

349 210

0

Přijaté zálohy celkem

349 210

5 217 355

299 543

964 010

7 868

40 587

Nevyfakturované dodávky pasivní
RWE Transgas Net, s.r.o.
RWE Interní služby, a.s.
RWE Gas Midstream GmbH
Ostatní
Nevyfakturované dodávky pasivní celkem

370 298

0

8 794

4 946

686 503

1 009 543

Ostatní závazky (z derivátů)
Regionální plynárenské společnosti

12 988

0

185 409

0

2 596 269

0

2 794 666

0

Severomoravská plynárenská, a.s.

347 336

437 769

Východočeská plynárenská, a.s.

227 152

341 013

0

60 420

RWE Aktiengesellschaft
RWE Gas Midstream GmbH
Ostatní závazky celkem

Úvěry přijaté

Západočeská plynárenská, a.s.
Jihomoravská plynárenská, a.s.

0

119 144

Českomoravská plynárenská, a.s.

350 000

0

JMP Net, s.r.o.

584 119

0

SČP Net, s.r.o.

294 589

0

STP Net, s.r.o.

220 583

0

RWE Gas Storage, s.r.o.
RWE Transgas Net, s.r.o.
RWE Interní služby, a.s.

0

9 373 451

6 777 638

0

19 068

RWE Energy Czech Republic, s.r.o.

9 181

8 919

RWE Zákaznické služby, s.r.o.

9 907

0

112 571

0

RWE Plynoprojekt, a.s.
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11 543 401

7 763 971

Závazky celkem

16 056 310
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Úvěry poskytnuté a přijaté jsou úročeny tržními úrokovými sazbami. Pohledávky a závazky
z obchodního styku vznikly za podmínek obvyklých v běžném obchodním styku.
Společnost nevytváří opravnou položku k pohledávkám za spřízněnými stranami.
Vedoucím zaměstnancům a členům představenstva Společnosti jsou k dispozici služební
vozidla, která byla pořízena v celkové 49 387 tis. (2006: 42 675 tis. Kč).
Zahraničním vedoucím zaměstnancům bylo hrazeno nájemné služebních bytů,
které v roce 2007 činilo 8 033 tis. Kč (2006: 12 101 tis. Kč).
Vedoucím zaměstnancům byl vytvořen akciový opční program, na který byla v roce 2007
vytvořena rezerva ve výši 10 193 tis. Kč (2006: 7 899 tis. Kč).
Odměna členům představenstva Společnosti činila celkem 1 682 tis. Kč
(2006: 1 640 tis. Kč). Odměna členům dozorčí rady Společnosti činila celkem
1 685 tis. Kč (2006: 1 310 tis. Kč).
Kromě výše uvedeného nebylo v průběhu roku 2007 a 2006 akcionářům, členům
statutárních a dozorčích orgánů a řídícím zaměstnancům poskytnuto žádné další plnění
ani v peněžní ani v naturální formě.

19. Budoucí závazky
Společnost nemá k 31. prosinci 2007 žádné smluvně zajištěné budoucí investiční závazky
(k 31. prosinci 2006: 7 116 tis. Kč).

20. Potenciální závazky
Společnost má vystavenou celní záruku u Komerční banky ve výši 5 000 tis. Kč.
Společnost podala návrh na zamítnutí žaloby o náhradu škody uplatňované společností
GBI Investments CZ a.s. proti RWE Transgas, a.s. Další jednání v této věci proběhne
v roce 2008.
Vedení Společnosti si není vědomo žádných dalších potenciálních závazků Společnosti
k 31. prosinci 2007.
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21. Následné události
S účinností ode dne 1. ledna 2008 odstoupil z funkce místopředsedy a člena
představenstva Dr. Filip Thon.
S účinností ode dne 1. ledna 2008 byl pan Dirk Simons představenstvem
RWE Transgas, a.s., zvolen místopředsedou představenstva. S účinností ode dne
1. ledna 2008 byl rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady
společnosti zvolen do funkce člena představenstva Ing. Tomáš Varcop.
S účinností ode dne 1. ledna 2008 byl rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti
valné hromady společnosti zvolen do funkce člena dozorčí rady Dr. Filip Thon.

22. Přehled o peněžních tocích
Hotovost a peněžní ekvivalenty uvedené v přehledu o peněžních tocích jsou analyzovány
takto:
31. prosince 2007
tis. Kč
Pokladní hotovost a peníze na cestě
Účty v bankách
Pohledávka z cashpoolingu
Kontokorentní úvěr
Hotovost a peněžní ekvivalenty
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31. prosince 2006
tis. Kč

955

859

544 679

627 566

14 957 170

17 062 133

0

-17 616

15 502 804

17 672 942
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Schválení účetní závěrky
Tato účetní závěrka byla představenstvem schválena k předložení valné hromadě
a z pověření představenstva podepsána.
20. února 2008

Martin Herrmann
předseda představenstva

Dirk Simons
místopředseda představenstva
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5. Zpráva nezávislého auditora
5.1 Zpráva auditora k účetní závěrce

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Kateřinská 40/466
120 00 Praha 2
Česká republika
Telefon +420 251 151 111
Fax +420 251 156 111

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI RWE TRANSGAS, A.S.
Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti RWE Transgas, a.s., (dále
„Společnost“) tj. rozvahu k 31. prosinci 2007, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách
vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích za rok 2007 a přílohu, včetně popisu
podstatných účetních pravidel (dále „účetní závěrka“). Údaje o Společnosti jsou uvedeny
v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.
Odpovědnost představenstva Společnosti za účetní závěrku
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy
odpovídá představenstvo Společnosti. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést
a zajistit vnitřní kontrolu nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak,
aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit
a uplatňovat vhodná účetní pravidla a provádět v dané situaci přiměřené účetní odhady.
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.

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Kateřinská 40/466, 120 00 Praha 2, 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 osvědčením
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Akcionář RWE Transgas, a.s.
Zpráva nezávislého auditora
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 kontrolu relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky.
Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se
k účinnosti vnitřní kontroly. 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 2007, jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2007
v souladu s českými účetními předpisy.
20. února 2008

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
zastoupená partnerem

Ing. Petr Šobotník
auditor, osvědčení č. 113
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5.2 Zpráva auditora k výroční zprávě

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Kateřinská 40/466
120 00 Praha 2
Česká republika
Telefon +420 251 151 111
Fax +420 251 156 111

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI RWE TRANSGAS, A.S.
Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti RWE Transgas, a.s., (dále „Společnost“)
k 31. prosinci 2007 s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě na stranách
23–59. Za správnost výroční zprávy odpovídá představenstvo Společnosti. Naším úkolem je
vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.
Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními standardy auditu a souvisejícími
aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto normy vyžadují, aby
auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že 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.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě Společnosti
k 31. prosinci 2007 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní
závěrkou.
17. března 2008

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
zastoupená partnerem

Ing. Petr Šobotník
auditor, osvědčení č. 113
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číslo 021.
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PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., či dle kontextu síť členských společností PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá
je samostatným právním subjektem.
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Schéma propojení a ovládání společností v rámci relevantní linie
koncernu RWE k 31. prosinci 2007
RWE AG, Essen
100,00 % RWE Energy AG
		
1,00 % RWE Energy Czech Republic, s.r.o.
		
1,00 % RWE Energy Hungária Tanácsadó Kft.
		
100,00 % RWE Gas International B.V.
			
100,00 % RWE Transgas, a.s.
				
100,00 % RWE Transgas Net, s.r.o.
				
100,00 % RWE Gas Storage, s.r.o.
				
100,00 % RWE Interní služby, a.s.
				
100,00 % RWE Distribuční služby, s.r.o.
				
100,00 % RWE Zákaznické služby, s.r.o.
				
100,00 % RWE Plynoprojekt, a.s.
				
18,09 % Severomoravská plynárenská, a.s.
				
2,95 % Východočeská plynárenská, a.s.
				
2,46 % Jihomoravská plynárenská, a.s.
			
100,00 % Severočeská plynárenská, a.s.
				
100,00 % SČP Net, s.r.o.
			
100,00 % Západočeská plynárenská, a.s.
				
100,00 % ZČP Net, s.r.o.
			
99,00 % RWE Energy Czech Republic, s.r.o.
			
96,69 % Středočeská plynárenská, a.s.
				
100,00 % STP Net, s.r.o.
			
63,62 % Východočeská plynárenská, a.s.
				
100,00 % VČP Net, s.r.o.
			
49,64 % Severomoravská plynárenská, a.s.
				
100,00 % SMP Net, s.r.o.
				
52,25 % GASFINAL, a.s.
			
47,66 % Jihomoravská plynárenská, a.s.
				
100,00 % JMP Net, s.r.o.
				
47,75 % GASFINAL, a.s.
			
100,00 % Českomoravská plynárenská, a.s.
			
100,00 % RWE Energy Nederland N.V.
			
99,00 % RWE Energy Hungária Tanácsadó Kft
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