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Vybrané ukazatele
2008
Tržby celkem (mil. Kč)
EBITDA (mil. Kč)
Provozní zisk (mil. Kč)

108 532
10 914
5 216

Zisk před zdaněním (mil. Kč)

11 313

Zisk po zdanění (mil. Kč)

10 038

Investice (mil. Kč)
Počet zaměstnanců (přepočtený)

36
236

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

Titulní foto: Koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica)
Vytrvalá bylina z čeledi pryskyřníkovitých (Ranunculaceae). Květy jsou válcovité, temně fialové, vzácně červené nebo
žlutavé až bělavé; vykvétají od března do května. Roste ve středních Čechách. Zvláště chráněný druh – silně ohrožený.
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RWE chrání přírodu
Lakušník štětičkový, nepatrnec pískomilný, prorostlík prutnatý,
kručinka křídlatá, šídlatka jezerní, jednokvítek velekvětý, šášina
rezavá… Tahle půvabná jména patří rostlinám, které mají domov
na našem území. Zatím. Všechny totiž patří mezi kriticky ohrožené
druhy. Z celkového počtu 2 550 druhů a poddruhů rostlin, které
jsou součástí flóry České republiky, je jich v různé míře ohroženo
60 procent.
Podnikání RWE v České republice je nedílně spojeno se zemním
plynem. Ze všech neobnovitelných zdrojů je k přírodě nejšetrnějším
zdrojem energie. Na rozdíl od pevných paliv nezanechává po spálení
popel, ani nezatěžuje ovzduší nebezpečnými zplodinami.
Ochrana životního prostředí patří k prioritám společností skupiny
RWE. Patrné to je nejen z investic a každodenní činnosti, ale
i z aktivit v oblasti společenské odpovědnosti. A to navzdory
skutečnosti, že péče o přírodu bývá často mylně považována za věc
státu či neziskové sféry.
RWE považuje za svoji morální povinnost přispívat k zachování
přírodního bohatství v místech svého podnikání. S cílem upozornit
na význam ochrany životního prostředí si společnosti skupiny RWE
zvolily téma výročních zpráv za rok 2008. Na jejich stránkách právě
proto naleznete fotografie nejvzácnějších exemplářů tuzemských
rostlin.
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Plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia)
Vytrvalá bylina z čeledi brutnákovitých (Boraginaceae) vysoká 15–30 cm. Kvete v dubnu a květnu. Roste nejčastěji
ve středních Čechách. Je v Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR zařazen do kategorie druhů silně ohrožených.
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1. Úvodní slovo předsedy
představenstva
Vážené dámy a pánové,
jako na horské dráze se v roce 2008 museli cítit všichni, kteří podnikají v energetice. Obvyklé fráze
o turbulentní době se zásluhou vývoje na komoditních i finančních trzích staly realitou. Ceny ropných
derivátů se během loňského roku měnily o desítky procent a podobně dramatickým vývojem procházel i kurz
české koruny vůči americkému dolaru. Právě tyto veličiny přitom rozhodujícím způsobem ovlivňují výši ceny
zemního plynu, který Společnost dodává zákazníkům v ČR.
Na hospodaření RWE Transgas mělo klíčový vliv také počasí. Loňský rok byl stejně jako dva předchozí roky
nadprůměrně teplý, což se v tuzemsku projevilo dalším poklesem spotřeby zemního plynu. Na tuto situaci
ale dokázala Společnost zareagovat zvýšenou aktivitou na zahraničních trzích.
Oproti původnímu plánu dokázal RWE Transgas prodat v roce 2008 celkově větší množství zemního plynu.
Pozitivně se v tomto kontextu projevilo zejména rozšíření péče o zákazníky a zavedení řady nových
produktů. Šlo především o možnost platby v cizích měnách, možnost flexibilních platebních podmínek
nebo dvouletou smlouvu. Výsledky uskutečněné akviziční kampaně pro příští rok navíc ukazují, že se
společnostem skupiny RWE v ČR podařilo nejen udržet rozhodující podíl koncových zákazníků, ale některé
dokonce i získat zpět od konkurence.
Nástup hospodářského útlumu v souvislosti s finanční krizí zaznamenal RWE Transgas poklesem odběru
zemního plynu od regionálních plynárenských společností. S ohledem na prognózy dalšího vývoje se
potvrdila správnost dřívějšího rozhodnutí více se zaměřit na posilování dlouhodobých obchodních vztahů
a vyhledávání tržních příležitostí. S tímto cílem založil RWE Transgas společnost RWE Key Account CZ, s.r.o.,
která bude pečovat o nejvýznamnější tuzemské zákazníky. Příslibem do budoucna jsou také první výsledky
fungování nové dceřiné společnosti RWE Gas Slovensko, s.r.o., jejímž prostřednictvím vstoupil
RWE Transgas na slovenský trh se zemním plynem.
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Rok 2008 byl pro RWE Transgas rovněž ve znamení nových struktur
a procesů. Pod jeho vedením pokračovala reorganizace uspořádání
společností skupiny RWE v ČR. Fungovat začaly dceřiné společnosti
RWE Distribuční služby, s.r.o., a RWE Zákaznické služby, s.r.o., což
přispělo ke zkvalitnění a zjednodušení řízení aktivit dosud
poskytovaných ze šesti různých míst. Rozsáhlé změny s cílem zvyšovat
efektivitu se uskutečnily také v RWE Interní služby, a.s. Ve spolupráci
s dceřinou společností RWE Plynoprojekt, a.s., pokračovala příprava
výstavby plynovodu Gazela. Ten má rozšířit tranzitní kapacitu sítě
plynovodů ve směru sever–jih po dokončení plynovodu Nord Stream,
jenž povede do Evropy z Ruska po dně Baltského moře.
Z pohledu široké veřejnosti bylo pravděpodobně nejviditelnější
změnou zavedení nové obchodní značky Společnosti. K odstartování
procesu rebrandingu v ČR došlo v návaznosti na představení nové
vize koncernu RWE, která je výhradně spojena s podnikáním v oblasti
energetiky. Do konce roku 2009 budou novou značku používat již
všechny dceřiné společnosti RWE Transgas. Výjimkou bude pouze
společnost RWE Transgas Net, s.r.o., do které byl v rámci právního
unbundlingu vyčleněn provoz přepravní soustavy a od níž
RWE Transgas nakupuje veškeré přepravní služby.
Uvedený výčet událostí naznačuje, že loňský rok nebyl pro
RWE Transgas lehký. Děkuji proto všem za poctivě odvedenou
a profesionální práci ve prospěch RWE Transgas. Jsem přesvědčen,
že veškerá energie, jež byla tímto směrem vynaložena, se v budoucnu
pozitivně projeví. Jasným předpokladem jsou pro to výsledky
hospodaření za rok 2008, které právě držíte ve svých rukách.

Martin Herrmann
předseda představenstva
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Představenstvo k 31. prosinci 2008
Martin Herrmann
předseda představenstva, resort Strategy &
Communication
Datum narození: 3. července 1967
Vzdělání: Westfälische-Wilhems-Universität,
Münster, ekonomie
Členství v orgánech jiných obchodních
společností: 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.*, jednatel
Gasnet, s.r.o. v likvidaci
Jiná podnikatelská činnost: nevykonává

Členství v orgánech jiných obchodních
společností: člen dozorčí rady RWE Gas
Storage, s.r.o., člen rozšířeného představenstva
RWE Supply & Trading GmbH
Jiná podnikatelská činnost: nevykonává

Dirk Simons
místopředseda představenstva, resort Finance
Datum narození: 9. prosince 1966
Vzdělání: Technische Hochschule Aachen,
hospodářské vědy
Členství v orgánech jiných obchodních
společností: předseda dozorčí rady RWE Interní
služby, a.s.*, člen dozorčí rady RWE Transgas Net, s.r.o.
Jiná podnikatelská činnost: nevykonává

Změny v představenstvu Společnosti, které
nastaly v průběhu roku 2008:
S účinností od 1. ledna 2008 byl pan Dirk Simons
představenstvem RWE Transgas zvolen
místopředsedou představenstva. S účinností od
1. ledna 2008 byl rozhodnutím jediného akcionáře
v působnosti valné hromady Společnosti zvolen
do funkce člena představenstva Ing. Tomáš Varcop.
Ke dni 31. března 2008 odstoupil ze své funkce
člena představenstva Dr. Frank-Detlef Drake.
S účinností od 1. dubna 2008 byl rozhodnutím
jediného akcionáře v působnosti valné hromady
Společnosti zvolen do funkce člena představenstva
Dr. Wolfgang Peters.

Dr. Wolfgang Peters
člen představenstva, resort Purchase Portfolio
Management
Datum narození: 12. června 1953
Vzdělání: Univerzita v Hamburku, doktorát práv,
titul Executive MBA z univerzity California State
University Hayward

Ing. Tomáš Varcop
člen představenstva, resort National Sales
Datum narození: 15. dubna 1965
Vzdělání: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta
strojní, MBA na University of Pittsburgh
Členství v orgánech jiných obchodních
společností: člen dozorčí rady Jihomoravské
plynárenské, a.s., Severomoravské
plynárenské, a.s., a Východočeské plynárenské, a.s.
Jiná podnikatelská činnost: nevykonává

* s účinností od 1. ledna 2009 došlo ke změně právní formy z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným
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2. 	Zpráva dozorčí rady o kontrolní
činnosti v roce 2008
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 2008 na třech řádných zasedáních a byla vždy usnášeníschopná. Kromě toho
dozorčí rada přijala tři rozhodnutí metodou per rollam. 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 3. března 2009 řádnou účetní závěrku Společnosti zpracovanou ke dni
31. prosince 2008 a návrh představenstva na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend.
Ve shodě s auditorem dospěla dozorčí rada k závěru, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční
pozice Společnosti k 31. prosinci 2008, jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2008 v souladu s českými
účetními předpisy.
Dozorčí rada doporučuje valné hromadě účetní závěrku k 31. prosinci 2008 a návrh představenstva
na rozdělení zisku ke schválení.
V průběhu roku 2008 došlo ve složení dozorčí rady k jedné změně. Ke dni 30. června 2008 odstoupil z funkce
člena dozorčí rady Dr. Werner Roos. S účinností od 1. července 2008 byl rozhodnutím jediného akcionáře
v působnosti valné hromady Společnosti zvolen do funkce člena dozorčí rady Dr. Arndt Hendrik Neuhaus.
Dozorčí rada děkuje všem zaměstnancům za práci vykonanou pro Společnost v roce 2008.
V Praze dne 3. března 2009

Dr. Andreas Radmacher
předseda dozorčí rady
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Dozorčí rada k 31. prosinci 2008
Dr. Andreas Radmacher
předseda dozorčí rady
Datum narození: 20. května 1965
Vzdělání: Technische Universität ClausthalZellerfeld a Rheinisch-Westfälische Technische
Hochschule Aachen
Členství v orgánech jiných obchodních
společností: člen představenstva RWE Energy AG,
předseda dozorčí rady Budapesti Elektromos Művek
NyRt. a Észak-magyarországi Áramszolgáltató NyRt.,
člen dozorčí rady Fövárosi Gázmüvek ZRt., RWE
Supply & 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 orgánech jiných obchodních
společností: předseda představenstva
RWE Energy AG, předseda dozorčí rady envia
Mitteldeutsche Energie AG, RWE Rhein-Ruhr AG
a RWE Westfalen-Weser-Ems AG, místopředseda
dozorčí rady Kelag-Kärntner Elektrizitäts-AG, Kelag
Netz GmbH, Pfalzwerke AG a RWE Polska S.A., člen
dozorčí rady Süwag Energie AG a VSE AG
Jiná podnikatelská činnost: nevykonává

Dr. Arndt Hendrik Neuhaus
člen dozorčí rady
Datum narození: 1. března 1966
Vzdělání: Philipps-Universität, Marburg, University
of Bristol a University of California, Berkeley
Členství v orgánech jiných obchodních
společností: člen představenstva RWE Energy AG,
předseda dozorčí rady Lechwerke AG a RWE Energy
Nederland N.V., člen dozorčí rady RWE IT GmbH
a Východoslovenská energetika, a.s.
Jiná podnikatelská činnost: nevykonává
Dr. Filip Thon
člen dozorčí rady
Datum narození: 17. června 1972
Vzdělání: Vysoká škola chemicko-technologická
v Praze, doktorát na Vysoké škole báňské v Ostravě
Členství v orgánech jiných obchodních
společností: předseda představenstva
RWE Polska S.A.
Jiná podnikatelská činnost: nevykonává
Ing. Tomáš Uvíra
člen dozorčí rady
Datum narození: 13. listopadu 1968
Vzdělání: Vysoká škola zemědělská v Brně, Fakulta
Provozně-ekonomická
Členství v orgánech jiných obchodních
společností: 1. místopředseda dozorčí rady České
aerolinie, a.s., člen dozorčí rady Komerční úvěrová
pojišťovna EGAP, a.s., člen dozorčí rady
Budějovický Budvar, národní podnik
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 orgánech jiných obchodních
společností: 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 orgánech jiných obchodních
společností: 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 orgánech jiných obchodních
společností: 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: Vysoká škola ekonomická v Praze,
Fakulta mezinárodních vztahů a Česká zemědělská
univerzita v Praze, Technická fakulta
Členství v orgánech jiných obchodních
společností: není členem
Jiná podnikatelská činnost: nevykonává
Změny v dozorčí radě Společnosti, které nastaly
v průběhu roku 2008:
S účinností od 1. ledna 2008 byl rozhodnutím
jediného akcionáře v působnosti valné hromady
Společnosti zvolen do funkce člena dozorčí rady
Dr. Filip Thon. Ke dni 30. června 2008 odstoupil
ze své funkce člena dozorčí rady Dr. Werner Roos.
Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti
valné hromady Společnosti byl s účinností od
1. července 2008 zvolen do funkce člena dozorčí
rady Dr. Arndt Hendrik Neuhaus.
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3. 	Zpráva představenstva o podnikatelské
činnosti Společnosti a stavu jejího
majetku v roce 2008
3.1 Ekonomické výsledky
Výnosy, náklady, zisk
RWE Transgas dosáhl v roce 2008 hospodářský výsledek po zdanění ve výši 10 038 mil. Kč, což
představuje snížení proti roku 2007 o 22 %. Zisk před zdaněním dosáhl hodnoty 11 313 mil. Kč.
Provozní výsledek RWE Transgas dosáhl v roce 2008 výše 5 216 mil. Kč. Na jeho tvorbě se podílela hlavní
obchodní aktivita Společnosti, obchod se zemním plynem. Meziročně se provozní zisk snížil
o 1 848 mil. Kč. Důvodem poklesu provozního výsledku byly především operace s účetními rezervami.
Provozní výnosy činily 110 694 mil. Kč a provozní náklady 105 478 mil. Kč.
Finanční výsledek hospodaření v roce 2008 činil 6 097 mil. Kč a byl tvořen zejména převody zisků
dceřiných společností RWE Transgas Net, s.r.o., a RWE Gas Storage, s.r.o.
Za rok 2008 investoval RWE Transgas 35,8 mil.Kč, z toho do hmotných aktiv 3,4 mil. Kč a do finančních
aktiv 32,4 mil. Kč. K výraznému poklesu došlo zejména z důvodu nižších investic do finančních aktiv
a z důvodu centralizace hmotných a nehmotných investic do dceřiné společnosti RWE Interní služby, a.s.
Struktura aktiv
Celková aktiva Společnosti vzrostla v průběhu roku 2008 o 13,6 % na hodnotu 135 131 mil. Kč. Stálá
aktiva se na celkových podílejí 48,3 %. Dosáhla výše 65 209 mil. Kč a jsou tvořena dlouhodobým
nehmotným majetkem v objemu 7 mil. Kč, dlouhodobým hmotným majetkem v hodnotě 613 mil. Kč
a především dlouhodobým finančním majetkem v hodnotě 64 589 mil. Kč.
Oběžná a ostatní aktiva meziročně významně vzrostla o 15 408 mil. Kč a dosáhla k 31. prosinci 2008
výše 69 922 mil. Kč. V kategorii oběžných aktiv vzrostly krátkodobé pohledávky o 13 330 mil. Kč a výše
hodnoty zásob o 2 005 mil. Kč. Krátkodobý finanční majetek poklesl o 315 mil. Kč. Ostatní aktiva vzrostla
o 48 mil. Kč. Celkově se na oběžných a ostatních aktivech podílely zásoby 20 % a pohledávky 79 %.
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Struktura pasiv
Vlastní kapitál Společnosti poklesl v roce 2008 o 1 514 mil. Kč na hodnotu 90 771 mil. Kč a tvoří 67,2 %
celkových pasiv Společnosti. V roce 2008, stejně jako v předchozím období, RWE Transgas financoval
veškeré své aktivity z vlastních zdrojů. Cizí zdroje a ostatní pasiva dosáhla výše 44 359 mil. Kč, na níž se
podílely zejména krátkodobé závazky 87 % a rezervy 13 %.
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 2008 nebyla identifikována žádná rizika ohrožující existenci Společnosti.
V roce 2008 RWE Transgas uzavíral měnové operace typu forward sloužící k zajištění měnového rizika
a komoditní operace typu swap sloužící k zajištění komoditních rizik Společnosti. Veškeré deriváty
přeceňuje Společnost k rozvahovému dni na reálnou hodnotu. RWE Transgas neuplatňuje zajišťovací
účetnictví.
Organizační složky Společnosti v zahraničí
Společnost má od 28. srpna 2008 zřízenu organizační složku ve Slovenské republice. RWE Transgas, a.s.
organizačná zložka má sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice a je zapsána v obchodním rejstříku Okresného
súdu Košice, IČO: 36 859 877.

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 2008 RWE Transgas nakoupil celkem 136,8 TWh zemního plynu, což je o 11,2 % více než v roce
předchozím. Čisté nákupy nezahrnující swapové operace dosáhly hodnoty 108,5 TWh, což je přibližně
stejné množství jako v roce předchozím.
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Prodej plynu
Celkový prodej zemního plynu v České republice dosáhl v roce 2008 hodnoty 80,3 TWh. Hlavní příčinou
poklesu prodeje o přibližně 9 % ve srovnání s rokem 2007 byl zejména teplotní vliv znovu nadprůměrně
teplé zimy 2007/2008 a odchod zákazníků vlivem působení konkurence na českém trhu. Objem čistého
prodeje zemního plynu na mezinárodních trzích dosáhl za rok 2008 hodnoty 26,7 TWh.
Společnost po celý rok 2008 zásobovala všechny své zákazníky zemním plynem v souladu s jejich
kapacitními potřebami.
Zemní plyn byl tak jako již v předchozím roce prodáván 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 2008 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 2008 významně nezměnilo.
Vzhledem k právnímu unbundlingu provozu přepravní soustavy jsou veškeré přepravní služby nakupovány
od provozovatele přepravní soustavy RWE Transgas Net, s.r.o. Jeho síť neslouží pouze k zajištění
spolehlivého zásobování českého trhu, je možné ji považovat za klíčový článek celé evropské soustavy
dodávek zemního plynu.
RWE Transgas rovněž nakupuje přepravní služby pro přepravu plynu určeného spotřebitelům na českém
domácím trhu. V případě dovozu ruského plynu je zajištěna přeprava přes území Slovenské republiky
s přepravcem eustream, a.s., norský plyn přepravují přes území Německa systémy provozované
společnostmi StatoilHydro Deutschland GmbH a Verbundnetz Gas AG.
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3.3 	Obchodní, marketingové a komunikační aktivity
Strategie
Společnosti skupiny RWE v České republice v roce 2008 aktivně uplatňovaly strategii diferenciace nabídky
produktů a služeb pro jednotlivé zákaznické segmenty. Pro posílení schopnosti flexibilně reagovat
na potřeby zákazníků, byla vytvořena nová organizační struktura divize obchodu respektující hlavní
zákaznické segmenty: Key Account, Business a Retail. Pro zabezpečení komplexní obsluhy segmentu
největších zákazníků RWE Transgas založil dceřinou společnost RWE Key Account CZ, s.r.o., jejímž
posláním bude nabídnout zákazníkům individuální servis a sofistikované energetické produkty s vysokou
přidanou hodnotou.
Prioritou obchodních aktivit skupiny RWE v České republice v roce 2008 bylo uspět s nabídkou plynu
ve vysoce konkurenčním segmentu velkých průmyslových zákazníků. RWE Transgas a regionální
plynárenské společnosti skupiny RWE vytvořily a nabídly atraktivní produkty, které vycházely vstříc
individuálním potřebám těchto klientů. Výsledky prodejní kampaně na rok 2009 potvrdily, že tato
strategie byla úspěšná.
V segmentech Business a Retail, ve kterých se očekává razantní vstup konkurence v nejbližší době, byl rok
2008 ve znamení upřesnění střednědobé strategie na základě analýzy chování zákazníků
na liberalizovaném trhu. I v těchto segmentech byl kladen důraz na tvorbu kvalitního portfolia produktů
a služeb, které odliší nabídku společností skupiny RWE od konkurence.
Vzhledem k aktuální finanční krizi byla realizována opatření v oblasti řízení obchodních rizik tak, aby se
zabránilo nežádoucím dopadům do hospodaření společností skupiny RWE v ČR.
Marketingové aktivity
V oblasti marketingu byly v roce 2008 pod vedením RWE Transgas sjednoceny produktové nabídky
a zákaznické komunikace regionálních společností obchodujících se zemním plynem. Tato činnost, která
byla zahájena v roce 2007, tak byla úspěšně ukončena. Prezentace skupiny má nyní jednotný obsah a je
vedena již pod jednou společnou obchodní značkou RWE.
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V roce 2008 se dále rozšiřovalo a rozvíjelo produktové portfolio nabízené jednotlivým zákaznickým
segmentům. Zvýšená pozornost byla věnována cenovým produktům segmentu Key Account, mezi jinými
fixní ceně, prodeji v cizí měně nebo dvouletému kontraktu. Nebyly však opomenuty ani segmenty
Business a Retail, mezi nově nabízené produkty patří např. RWE online servis, termosnímkování nebo
regionálně zaměřený servis plynového spotřebiče.
V roce 2007 se RWE jako první energetická skupina v České republice přihlásila k plnění konceptu
energetické efektivnosti. V roce 2008 byla následně regionálními plynárenskými společnostmi
a RWE Transgas realizována další rozsáhlá komunikační kampaň s tématikou úspor energie. Ve spolupráci
s pečlivě vybranými obchodními partnery byla všem zákazníkům ze segmentu Retail nabídnuta vysoká
sleva na nákup stavebních tepelných izolací nebo výměnu oken. Velký zájem zákazníků o tématiku
energetických úspor potvrzuje vysoká návštěvnost stránek www.setrimenergii.cz, která dosáhla již
500 000 uživatelů.
Marketing RWE Transgas při všech uvedených aktivitách věnoval zvýšenou pozornost sledování a analýze
potřeb všech zákazníků v jednotlivých segmentech trhu. Výsledkem byla přesněji zaměřená marketingová
komunikace na vybrané cílové skupiny.
Na základě dobrovolné dohody o rozvoji užití stlačeného zemního plynu (CNG) v dopravě mezi
RWE Transgas, regionálními plynárenskými společnostmi a vládou České republiky z března 2006 pokračoval
rozvoj tohoto trhu. V roce 2008 bylo k dispozici již 8 čerpacích stanic CNG provozovaných společnostmi
skupiny RWE. RWE Transgas poskytl finanční podporu o hodnotě 5 mil. Kč na pořízení 25 nových autobusů
s pohonem na zemní plyn. V roce 2009 Společnost přispěje k pořízení dalších nejméně 30 autobusů.
Rozšiřována bude rovněž síť čerpacích stanic. Skupina RWE společně s výrobci automobilů pokračuje
v aktivitách směřujících k rozšíření nabídky vozů s pohonem na CNG na českém trhu.
Komunikační aktivity
V oblasti komunikace bylo největší výzvou roku 2008 odstartování procesu rebrandingu. Zastřešení všech
aktivit společností skupiny RWE v ČR pod novou obchodní značku přispěje k vytvoření jednotné image
a zjednoduší orientaci na trhu zákazníkům, kteří od RWE odebírají zemní plyn. Zavádění používání nové
značky je naplánováno jako postupné.
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České veřejnosti představil RWE Transgas svou novou značku poprvé v době konání letních olympijských
a paralympijských her v Pekingu. Této výjimečné sportovní události se Společnost zúčastnila jako
generální partner Českého olympijského týmu a Českého paralympijského týmu.
Na budování známosti značky Společnosti a jejího pozitivního vnímání obchodními partnery a širokou
veřejností měly v roce 2008 klíčový vliv projekty RWE – energie českého filmu a RWE – energie českého
lyžování.
V roce 2008 se RWE Transgas stal koproducentem čtyř celovečerních hraných filmů. Byly to pohádka
Nejkrásnější hádanka režiséra Zdeňka Trošky, generační komedie Vladimíra Michálka O rodičích a dětech,
historický film Václava Marhoula Tobruk a komedie Jana Hřebejka Nestyda. Společnost při příležitosti
uvedení filmů do kin uspořádala zvláštní filmová představení pro své obchodní partnery, zaměstnance
a děti z dětských domovů. Součástí projektu RWE – energie českého filmu je i významná podpora české
dokumentární tvorby.
RWE Transgas v loňském roce umožnil realizaci zajímavých studentských filmů prostřednictvím daru
do tzv. systému vnitřních grantů FAMU. Společnost také pokračovala v podpoře aktivit Filmové nadace
RWE & Barrandov Studio. Nadace již rozdělila mezi nadějné autory granty v hodnotě více než 2 miliony
korun. Tradičně se RWE Transgas zúčastnil Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava
a Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. V rámci 43. ročníku prestižní karlovarské přehlídky
světového filmu se již podruhé ujal projektu Kino bez bariér. Několik stovek vozíčkářů tak mohlo využít
služby speciálního informačního a asistenčního servisu.
Prioritou projektu RWE – energie českého lyžování bylo v roce 2008 především zvyšování bezpečnosti
rekreačních lyžařů. Jako partner již 17 lyžařských středisek přispěl RWE Transgas na nákup několika
kilometrů vytyčovacích sítí, stovek bezpečnostních matrací a informačních tabulí a téměř tisíce
orientačních terčů. Společnost pokračovala v podpoře lyžařských škol v jednotlivých partnerských
střediscích, přispívala k výchově lyžařských talentů na Sportovním gymnáziu ve Vrbně pod Pradědem
a Sportovní akademii ve Špindlerově Mlýně. RWE Transgas se znovu stal hlavním partnerem
mezinárodních žákovských závodů Skiinterkriterium ve Ski centru Říčky.
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Samostatnou částí projektu je pomoc rozvoji lyžování handicapovaných občanů. V RWE Centru
handicapovaných lyžařů se jich loni naučilo lyžovat okolo stovky. RWE Transgas byl navíc generálním
partnerem Otevřeného mistrovství České republiky tělesně postižených lyžařů. Společnost podporovala
závodní kariéru nejúspěšnější české handicapované lyžařky Anny Kulíškové.
RWE Transgas pokračoval i v dalších dlouhodobých partnerstvích, a to s Mezinárodním hudebním
festivalem Pražské jaro a s Divadelním festivalem Mezi ploty.
V loňském roce se Společnost zaměřila na koncepční rozvoj aktivit v oblasti společenské odpovědnosti.
Počátkem roku 2008 byl po vzoru mateřského koncernu RWE v České republice odstartován program
RWE Companius. Jeho cílem je podporovat dobrovolnou práci zaměstnanců tam, kde je jí z hlediska
společenského zájmu nejvíce potřeba. Týká se to zejména oblastí vzdělávání, umění a kultury, sportu,
životního prostředí a sociální sféry. Podmínkou pro získání finanční podpory byla kromě jiného i osobní
účast zaměstnance na konkrétním projektu v jeho volném čase. Své projekty do RWE Companius přihlásilo
140 zaměstnanců. Celkově bylo rozděleno téměř 2,6 mil. Kč. Na fungování společného programu přispěl
RWE Transgas částkou ve výši 1 milionu korun.
V oblasti charity soustředil RWE Transgas svou pozornost na pomoc týraným, zneužívaným, postiženým,
ohroženým a opuštěným dětem, handicapovaným spoluobčanům a seniorům. A také na zdravotní výzkum
a ekologii. Spolupracoval s renomovanými charitativními organizacemi, tj. s Nadací Charty 77 – Kontem
BARIÉRY, s Nadací Naše dítě, občanským sdružením ŽIVOT 90 a Nadací Academia Medica Pragensis.
V roce 2008 byla zavedena tzv. One voice strategy, v rámci které po změně organizačního uspořádání
byly pod vedením RWE Transgas sjednoceny všechny komunikační aktivity společností skupiny RWE v ČR.
Při zachování systému regionální komunikace RWE došlo k zefektivnění a zjednodušení dosavadního
systému řízení, k optimalizaci a standardizaci všech souvisejících procesů.
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3.4 Lidské zdroje
RWE Transgas zabezpečoval v roce 2008 v rámci probíhající restrukturalizace řídící roli při optimalizaci
a standardizaci procesů v oblasti lidských zdrojů zaměstnavatelů skupiny RWE v ČR.
Cílem je zajistit optimální skladbu zaměstnanců pro moderní, konkurenceschopnou a zákaznicky
orientovanou společnost.
Vývoj počtu zaměstnanců
Vývoj počtu zaměstnanců byl ovlivněn zejména převodem zaměstnanců do dceřiné společnosti
RWE Interní služby, a.s., k 1. lednu 2008 a centralizací činností útvarů komunikace s veřejností a podpory
obchodu z regionálních plynárenských společností do RWE Transgas.
Rok (k 31. prosinci)
RWE TG celkem
z toho dělníci
THP

Struktura zaměstnanců dle ukončeného vzdělání v %

60,94 %

Vysokoškolské

38,67 %

Úplné středoškolské

0,39 %

Středoškolské

2008

2007

2006

256

318

318

0

24

24

256

294

294
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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 ovlivňuje ve značné míře
restrukturalizace a s tím související změny profesní a kvalifikační struktury zaměstnanců
Společnosti.
Odborná příprava a rozvoj zaměstnanců
V roce 2008 v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů kladla Společnost důraz nejen
na udržování a zvyšování odborné kvalifikace, ale i na osobnostní rozvoj zaměstnanců.
Celkově Společnost v roce 2008 vynaložila 6,56 % mzdových nákladů na vzdělávání a rozvoj.
Uskutečnilo se 740 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 945 zaměstnanců. Průměrné výdaje
na vzdělávání a rozvoj dosáhly 58 564 Kč na osobu. V těchto údajích není zahrnut e-learning,
v rámci něhož jsou zajišťována především legislativní školení.
Dále bylo organizováno školení pro manažery prodeje Key Account a Business celé skupiny RWE
v ČR a program Perspektivy IV. a V. Náklady byly dle účasti přefakturovány na jednotlivé
společnosti.
Sociální politika
Společnost má pro roky 2008 a 2009 uzavřenu kolektivní smlouvu, která garantuje
zaměstnancům nadstandardní úroveň pracovních a sociálních podmínek.
V rámci penzijně-pojistného programu Společnost významným způsobem přispívá
zaměstnancům na produkty životního pojištění a penzijního připojištění a podporuje
dlouhodobě kulturní, sportovní, rekondiční a vzdělávací aktivity zaměstnanců a jejich rodinných
příslušníků.

3.5 	Následné události
V lednu 2009 čelil RWE Transgas největšímu krácení dodávek zemního plynu od společnosti
Gazprom export za celou dobu provozu tranzitního plynovodu.
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Rozsáhlejší krácení začalo 5. ledna, následující den již byly dodávky sníženy na minimum. Během noci
z 6. na 7. ledna byly dodávky z Ukrajiny na Slovensko a poté do České republiky zastaveny úplně.
Pro zajištění plynulého zásobování tuzemského trhu zástupci RWE Transgas vyjednali alternativní dodávku
zemního plynu tzv. severní přepravní cestou přes česko-německou hranici a výrazně tak omezili závislost
na přepravě přes území Ukrajiny. Rovněž byla zvýšena těžba z podzemních zásobníků. I přes omezenou
dodávku zemního plynu ze zahraničí a extrémně nízké teploty v první lednové dekádě nemusel
RWE Transgas přistoupit k jakémukoli omezení zásobování českých zákazníků.

3.6 Výhled
V roce 2009 bude pokračovat nastolený trend rozšiřování produktového portfolia, i s ohledem
na očekávané zvýšení intenzity aktivit konkurence. Velký důraz bude kladen na zkvalitňování obsluhy
všech zákaznických segmentů, ať už se jedná o zákazníky s individuální či hromadnou obsluhou. V rámci
tohoto trendu zahájila od ledna 2009 svoji činnost nová dceřiná společnost RWE Key Account CZ, s.r.o.,
jejímž cílem bude obsluha vybraných významných zákazníků a další rozšiřování nabídky produktů a služeb
pro klienty skupiny RWE.
Parlament ČR v současné době projednává rozsáhlou novelu energetického zákona, cílem které je dokončit
transpozici některých dosud nepřijatých evropských předpisů do českého právního řádu a zároveň
z energetického zákona odstranit některé nedostatky a učinit jej přehlednějším. Očekává se, že novela
vstoupí v platnost v polovině roku 2009.
Evropská komise představila v září 2007 návrh tzv. 3. energetického balíčku, jehož hlavním cílem je
zesílení nezávislosti provozovatelů přepravních sítí na zbývající části dosavadních tzv. vertikálně
integrovaných společností, a to například v podobě povinného odprodeje majetkových podílů
v plynárenských přepravních sítí – tzv. vlastnický unbundling. Evropský parlament a Evropská rada
představily v roce 2008 vlastní, upravené verze 3. energetického balíčku. Lze očekávat, že obě instituce
dosáhnou ohledně konečného znění kompromisu a balíček bude schválen ještě před volbami
do Evropského parlamentu v červnu 2009.
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Zahořanka žlutá (Orthantha lutea)
Jednoletá bylina z čeledi krtičníkovitých (Scrophulariaceae). Kvete v srpnu a září. Roste ve středních a severních
Čechách i v okolí Prahy. Třebaže patří k vzácnějším rostlinám našeho státu, není zařazena na seznam zvláště
chráněných druhů.
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4. Finanční část
4.1 Účetní závěrka
Rozvaha
(v celých tisících Kč)
Označení

AKTIVA

a

b
AKTIVA CELKEM

B.

Dlouhodobý majetek

B.

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

B.

I. 1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

2.

Software

3.

Ocenitelná práva

4.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B.

II.

Dlouhodobý hmotný majetek

B.

II. 1.

Pozemky

31. 12. 2008

31. 12. 2007

Brutto

Korekce

Netto

1

2

3

Netto
4

136 027 566

-896 827

135 130 739

118 956 576

66 087 801

-878 741

65 209 060

64 442 834

150 177

-143 102

7 075

11 039

11 848

-7 634

4 214

5 436

126 320

-126 044

276

493

12 009

-9 424

2 585

2 935

1 348 155

-735 639

612 516

665 588

2 175
19 668

19 668

2.

Stavby

716 657

-222 383

494 274

507 703

3.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

610 832

-513 256

4.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

5.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

6.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

B.

III.

Dlouhodobý finanční majetek

B.

III. 1.

Podíly v ovládaných a řízených osobách

2.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

3.

Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba, podstatný
vliv

C.

19 668

97 576

136 782

956

956

956

42

42

42

64 589 469

64 589 469

63 766 207

62 150 527

62 150 527

61 614 236

2 418 942

2 418 942

2 151 971

437

20 000

Oběžná aktiva

69 573 597

Zásoby

13 788 875

20 000
-18 086

69 555 511

54 195 687

13 788 875

11 783 893

C.

I.

C.

I. 1.

Materiál

95

95

891

2.

Výrobky

13 788 780

13 788 780

11 783 002

854 920

854 920

515 124

C.

II.

Dlouhodobé pohledávky

C.

II. 1.
2.

C.

III.

C.

III. 1.

Pohledávky z obchodních vztahů
Odložená daňová pohledávka
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů

515 124

54 681 085

41 351 036

54 699 171

-18 086

3 670 371

-18 086

3 652 285

2 576 988

22 089 755

23 995 461

1 035 609

1 035 609

133 580

Dohadné účty aktivní

11 968 580

11 968 580

12 804 695

Jiné pohledávky

15 934 856

15 934 856

1 499 481

230 631

230 631

545 634

836

836

955

Účty v bankách

229 795

229 795

544 679

Pohledávky – ovládající a řídící osoba

3.

Stát – daňové pohledávky

4.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

5.
6.
C.

IV.

Krátkodobý finanční majetek

C.

IV. 1.

Peníze

D.

410
854 510

22 089 755

2.

2.

410
854 510

340 831

Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv

366 168

366 168

318 055

D.

I.

Časové rozlišení

366 168

366 168

318 055

D.

I. 1.

Náklady příštích období

279 249

279 249

217 953

86 919

86 919

100 102

2.

Příjmy příštích období
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Rozvaha (pokračování)
(v celých tisících Kč)
Označení

PASIVA

a

b

31. 12. 2007

6

7

135 130 739

118 956 576

Vlastní kapitál

90 771 487

92 285 566
29 240 308

PASIVA CELKEM
A.

31. 12. 2008

A.

I.

Základní kapitál

29 240 308

A.

I. 1.

Základní kapitál

29 240 308

29 240 308

45 644 720

44 863 018

368

368

A.

II.

Kapitálové fondy

A.

II. 1.

Ostatní kapitálové fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

45 644 352

44 862 650

A.

III.

2.

Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku

5 848 062

5 371 699

A.

III. 1.

Zákonný rezervní fond

5 848 062

5 371 699

A.

IV.

Výsledek hospodaření minulých let

A.

IV. 1.

Nerozdělený zisk minulých let

A.

V.

B.
B.

I.

B.

I. 1.

B.
B.

9 590

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

10 038 397

12 800 951

Cizí zdroje

44 345 928

26 652 298

5 715 558

2 562 813

Rezervy

2.

9 590

Rezerva na daň z příjmů

1 106 322

Ostatní rezervy

4 609 236

II.

Dlouhodobé závazky

II. 1.

Závazky z obchodních vztahů

B.

III.

Krátkodobé závazky

B.

III. 1.

Závazky z obchodních vztahů

2.

Závazky – ovládající a řídící osoba

3.

Závazky k zaměstnancům

4.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

5.

Stát – daňové závazky a dotace

6.

Krátkodobé přijaté zálohy

7.
8.

2 562 813

2 189
2 189
38 628 181

24 089 485

1 193 755

830 661

12 048 361

11 543 401

16 129

13 379

6 329

9 513

1 775 995

1 413 190

662 148

621 216

Dohadné účty pasivní

10 366 931

6 861 383

Jiné závazky

12 558 533

2 796 742

C.

I.

Časové rozlišení

13 324

18 712

C.

I. 1.

Výdaje příštích období

13 324

14 019

2.

Výnosy příštích období

4 693
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
(v celých tisících Kč)
Označení

TEXT

Období
2008

a
A.

b

II.
II. 1.

2

Výkony

110 537 290

76 371 509

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

108 531 500

78 562 187

2 005 778

-2 190 853

2.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

3.

Aktivace

B.

Výkonová spotřeba

B.

1.

Spotřeba materiálu a energie

2.

Služby

+

Přidaná hodnota

C.
C.

2007

1

12

175

103 002 081

75 038 633

97 004 030

67 680 428

5 998 051

7 358 205

7 535 209

1 332 876

Osobní náklady

293 088

334 515

1.

Mzdové náklady

224 073

243 289

2.

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

3.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

4.

Sociální náklady

7 150

4 127

Daně a poplatky

1 503

6 136

58 227

227 900

D.
E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

3 080

3 367

58 785

83 732

III.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

5 841

8 787

III. 1.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

5 803

8 780

2.

38

7

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

1 472

5 644

1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

1 291

5 644

2.

Prodaný materiál

F.
F.
G.

Tržby z prodeje materiálu

Zvýšení (+) / snížení (-) rezerv a opravných položek v provozní oblasti
IV.

H.
*

2 046 829

-5 844 026

Ostatní provozní výnosy

150 738

580 585

Ostatní provozní náklady

75 041

128 149

5 215 628

7 063 930

Provozní výsledek hospodaření

VI.

181

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

J.

180 853

Prodané cenné papíry a podíly

88 643

VII.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

5 762 049

8 315 565

VII. 1.

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

5 459 623

7 999 187

302 426

316 378

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

21 811 447

2 498 342

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

17 604 856

4 290 619

2.
IX.
L.
X.
N.
XI.
O.
*

**

Výnosové úroky

896 331

789 398

Nákladové úroky

439 210

327 204

Ostatní finanční výnosy

8 698 705

1 820 821

Ostatní finanční náklady

13 027 627

1 609 560

Finanční výsledek hospodaření

6 096 839

7 288 953

Daň z přijmů za běžnou činnost

1 274 070

1 551 932

1.

– splatná

1 613 456

53 925

2.

– odložená

-339 386

1 498 007

Q.
Q.

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

10 038 397

12 800 951

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

10 038 397

12 800 951

***

Výsledek hospodaření před zdaněním

11 312 467

14 352 883
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PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
Rok končící 31. prosince 2008
(v celých tisících Kč)
Základní
kapitál
Zůstatek k 1. lednu 2007
Použití sociálního fondu

Sociální*
fond*

Zákonný
rezervní
fond

Kapitálové Nerozdělený*
fondy
zisk*

Celkem

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

Oceňovací rozdíly z přecenění na reálnou
hodnotu
– 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

Příděl do sociálního a rezervního fondu

0

8 691*

409 780

0

-418 471*

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

Oceňovací rozdíly z přecenění na reálnou
hodnotu – u investic

0

0*

0

781 702

0*

781 702

Příděl do rezervního fondu

0

0*

476 363

0

-476 363*

0

Vyplacené dividendy

0

0*

0

0

-12 334 178*

-12 334 178

Zůstatek k 31. prosinci 2007

Výsledek hospodaření za účetní období
Zůstatek k 31. prosinci 2008

0

0*

0

0

10 038 397*

10 038 397

29 240 308

0*

5 848 062

45 644 720

10 038 397*

90 771 487

* Na základě rozhodnutí představenstva Společnosti ze dne 19. prosince 2007 byl sociální fond převeden do nerozděleného zisku
minulých let.
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PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
Rok končící 31. prosince 2008
(v celých tisících Kč)
2008

2007

11 312 467

14 352 883

58 227

227 900

2 046 829

-5 844 026

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

Úpravy o nepeněžní operace:

A.1.1

Odpisy stálých aktiv

A.1.2

Změna stavu opravných položek a rezerv

A.1.3

Zisk z prodeje stálých aktiv

A.1.4

Výnosy z dividend a podílů na zisku

A.1.5

Vyúčtované nákladové (+) a výnosové (-) úroky

-4 512

-95 346

-5 762 049

-8 315 565

-457 121

-462 194

A.1.6

Změna reálné hodnoty finančních derivátů

-4 874 719

1 373 603

A*

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

2 319 122

1 237 255

A.2

Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu:

A.2.1

Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv

2 498 669

2 966 075

A.2.2

Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv

2 317 042

-2 713 787

A.2.3

Změna stavu zásob

-2 004 982

2 194 496

A **

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami

5 129 851

3 684 039

-438 390

-319 366

A.3

Úroky vyplacené

A.4

Úroky přijaté

909 498

754 069

A.5

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost

-166 304

-1 992 263

A.6

Přijaté dividendy a podíly na zisku

8 301 613

4 306 458

A ***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

13 736 268

6 432 937

Peněžní toky z investiční činnosti
B.1

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

-6 392

-192 574

B.2

Příjmy z prodeje stálých aktiv

5 803

189 633

B.3

Půjčky a úvěry spřízněným osobám, ostatní změny investic

-41 560

826 294

B ***

Čistý peněžní tok z investiční činnosti

-42 149

823 353

-2 801 811

2 014 000

Peněžní toky z finanční činnosti
C.1

Změna stavu dlouhodobých a krátkodobých závazků

C.2

Změna stavu vlastního kapitálu:

C.2.1

Přímé platby na vrub fondů

C.2.2

Vyplacené dividendy

C ***

Čisté peněžní toky z finanční činnosti

0

-6 930

-12 334 178

-7 770 977

-15 135 989

-5 763 907

Čisté snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

-1 441 870

-1 492 383

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku

2 623 894

1 131 511

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku

1 182 024

2 623 894
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4.2 	Příloha účetní závěrky
Rok končící 31. prosince 2008

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE
RWE Transgas, a.s. (dále „Společnost“) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 18. června 2001 a její
sídlo je v Praze 10-Strašnice, Limuzská 12/3135, Česká republika. Předmětem podnikání Společnosti je
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.
Složení představenstva k 31. prosinci 2008 bylo následující:
Funkce

Den vzniku funkce

Martin Herrmann

předseda

18. května 2007

Dirk Simons

místopředseda

1. ledna 2008 (členem od 14. listopadu 2007)

Dr. Wolfgang Peters

člen

1. dubna 2008

Ing. Tomáš Varcop

člen

1. ledna 2008

V průběhu roku 2008 došlo ve složení orgánů Společnosti k následujícím personálním změnám. Ke dni
31. prosince 2007 odstoupil z funkce místopředsedy a člena představenstva Dr. Filip Thon. S účinností
od 1. ledna 2008 byl pan Dirk Simons představenstvem RWE Transgas, a.s., zvolen místopředsedou
představenstva. S účinností od 1. ledna 2008 byl rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné
hromady Společnosti zvolen do funkce člena představenstva Ing. Tomáš Varcop. Ke dni 31. březnu 2008
odstoupil ze své funkce člena představenstva Dr. Frank-Detlef Drake. S účinností od 1. dubna 2008 byl
rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti zvolen do funkce člena
představenstva pan Dr. Wolfgang Peters.
Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2008 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. Arndt Hendrik Neuhaus

člen

1. července 2008

Dr. Filip Thon

člen

1. ledna 2008

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

S účinností od 1. ledna 2008 byl rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti
zvolen do funkce člena dozorčí rady Dr. Filip Thon. Ke dni 30. června 2008 odstoupil ze své funkce člena
dozorčí rady Dr. Werner Roos. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti byl
s účinností od 1. července 2008 zvolen do funkce člena dozorčí rady Dr. Arndt Hendrik Neuhaus.
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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 čtyř resortů s následujícími názvy: Strategy & Communication, Finance,
Purchase Portfolio Management a National Sales. Tyto resorty jsou řízeny příslušnými členy představenstva.
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 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).
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 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 zpracování účetní závěrky
Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a je sestavena
v historických cenách kromě níže uvedených případů. Deriváty a cenné papíry (mimo podílů v ovládaných
a řízených osobách nebo v účetních jednotkách pod podstatným vlivem) jsou vykázány v reálné hodnotě.
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.
b) Dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 60 000 Kč
za položku, je považován za dlouhodobý nehmotný majetek.
Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku přesahující 40 000 Kč za rok je aktivováno.
Nakoupený nehmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady
s jeho pořízením související. Veškeré výdaje na výzkum jsou účtovány do nákladů. Výdaje na vývoj jsou
aktivovány jako nehmotný majetek a vykázány v pořizovací ceně či v hodnotě budoucích ekonomických
užitků, je-li nižší. Všechny ostatní výdaje na vývoj jsou účtovány do nákladů průběžně při jejich vzniku.
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Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho
předpokládané životnosti následujícím způsobem (pokud není ve smlouvě nebo licenčním ujednání
uvedeno kratší, resp. delší období):
Software

3 roky

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

6 let

Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho
zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky.
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.
Závazek z emisních povolenek je rozpouštěn do „Ostatních provozních výnosů“ ve věcné a časové
souvislosti s náklady.
Účtování spotřeby emisních povolenek je prováděno na základě odborného odhadu skutečných emisí CO2
za dané období proti účtům ostatních provozních nákladů. Pro účtování úbytku emisních povolenek
používá Společnost metodu FIFO. O prodeji emisních povolenek je účtováno v rámci provozních výnosů
ve výši jejich prodejní ceny. V případě nedostatku emisních povolenek ke konci období je tvořena rezerva
na očekávanou 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
Hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 10 000 Kč
za položku, je považován za dlouhodobý hmotný majetek.
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.
Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení
a náklady s jeho pořízením související.
Dlouhodobý hmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané
doby životnosti následujícím způsobem:
Budovy a stavby

30–50 let

Stroje a zařízení

4–30 let

Inventář

4–8 let

Motorová vozidla

5–8 let

Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho
zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky.
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d) Podíly v ovládaných a řízených osobách
Podíly v ovládaných a řízených osobách představují podniky, které jsou ovládané nebo řízené Společností
(dále též „dceřiná společnost“).
Podíly 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.
e) Ostatní cenné papíry a podíly
Společnost rozděluje cenné papíry a podíly, které nejsou podílem v dceřiné společnosti, do následujících
kategorií: cenné papíry k obchodování a realizovatelné cenné papíry.
Cenné papíry a podíly, které bude Společnost vlastnit po neurčitou dobu, a které mohou být prodány
v případě, že Společnost bude potřebovat peníze, jsou klasifikovány jako realizovatelné cenné papíry. Jsou
zahrnuty do dlouhodobého majetku, 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.
Realizovatelné cenné papíry jsou 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 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 a uskladňováním 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 vytvořena na základě věkové struktury pohledávek a individuálního
posouzení bonity dlužníků. Společnost nevytváří opravné položky k pohledávkám za spřízněnými stranami.
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
Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody. Peněžní prostředky jsou
peníze v hotovosti včetně cenin a peněžních prostředků na účtu včetně přečerpání běžného účtu nebo
kontokorentního účtu.
Peněžními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní finanční majetek, který je snadno a pohotově
směnitelný za předem známou částku peněžních prostředků a u tohoto majetku se nepředpokládají
významné změny hodnoty v čase. Za peněžní ekvivalenty jsou považovány peněžní úložky s nejvýše
tříměsíční výpovědní lhůtou a likvidní cenné papíry k obchodování na veřejném trhu.
V rámci skupiny Společnost využívá tzv. cash-pooling. Pohledávka, resp. závazek, vzniklá(ý) z titulu
cash‑poolingu, který má charakter peněz a peněžních ekvivalentů, je vykazován(a) v rámci přehledu
o peněžních tocích jako součást položky Peníze a peněžní ekvivalenty, pokud je splatná(ý) do tří měsíců
po skončení účetního období.
i) Přepočet cizích měn
Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány fixním kurzem určeným Společností
vždy k 1. dni měsíce.
Zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým
kurzem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Všechny kurzové zisky a ztráty
z přepočtu peněžních aktiv, pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.
j) Finanční deriváty
Finanční deriváty, včetně měnových obchodů, měnových a úrokových swapů a ostatní finanční deriváty
jsou nejprve zachyceny v rozvaze v pořizovací ceně a následně přeceňovány na 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 záporná.
Deriváty vložené do jiných finančních nástrojů nejsou samostatně vykazovány.
Změny reálné hodnoty finančních derivátů k obchodování jsou součástí čistého zisku nebo ztráty
z finančních operací.
k) Účtování nákladů a výnosů
Společnost vykazuje jako vlastní výkony především 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. Tržby jsou vykázány po odečtení slev a daně
z přidané hodnoty.
l) Rezervy
Společnost tvoří rezervy na krytí svých závazků, které budou hrazeny v budoucnosti, u nichž je znám účel,
je pravděpodobné, že nastanou, avšak není přesně známa jejich výše, nebo časový rozvrh úhrady. Při
tvorbě rezerv Společnost bere v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné ztráty.
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Společnost vykazuje v rezervách nesplacený závazek z titulu daně z příjmů. Pokud zálohy na daň z příjmů
převyšují odhadovanou splatnou daň k datu účetní závěrky, příslušný rozdíl je vykázán jako krátkodobá
pohledávka.
m) Zaměstnanecké požitky
K financování státního důchodového pojištění hradí Společnost pravidelné odvody do státního rozpočtu.
Společnost také poskytuje svým zaměstnancům penzijní připojištění prostřednictvím příspěvků
do nezávislých penzijních fondů. Příspěvek na penzijní a životní pojištění je účtován do nákladů.
n) 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.
o) 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 rozhodující vliv;
–– členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů Společnosti, nebo její mateřské společnosti a osoby
blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv;
–– dceřiné společnosti.
Významné transakce a zůstatky transakcí se spřízněnými stranami jsou uvedeny v poznámkách 17 a 18.
p) Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen
v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které
existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem
představujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány
v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

3. Dlouhodobý nehmotný majetek
Pořizovací cena

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Nedokončený majetek
Celkem

1. ledna 2008

Přírůstky

Přeúčtování

Vyřazení

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

31. prosince 2008
tis. Kč

14 205

0

0

-2 357

11 848

126 731

0

0

-411

126 320
12 009

10 475

0

1 534

0

2 175

0

-1 534

-641

0

153 586

0

0

-3 409

150 177
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Oprávky a zůstatková hodnota
1. ledna 2008

Přírůstky

Vyřazení

31. prosince 2008

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Celkem
Zůstatková hodnota

-8 769

-1 075

2 210

-7 634

-126 238

-217

411

-126 044

-7 540

-1 884

0

-9 424

-142 547

-3 176

2 621

-143 102

11 039

7 075

Pořizovací cena
1. ledna 2007

Přírůstky

Přeúčtování

Vyřazení

Vyčlenění
části podniku
k 1. květnu
2007

31. prosince 2007

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

29 808

0

14 207

-2 147

-27 663

14 205

172 694

0

567

-209

-46 321

126 731

Nehmotné výsledky výzkumu
a vývoje
Software
Ocenitelná práva

8 532

0

1 943

0

0

10 475

Nedokončený 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

31. prosince 2007

Emisní povolenky
Celkem

Oprávky a zůstatková hodnota
1. ledna 2007

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Celkem
Zůstatková hodnota

Přírůstky

Vyřazení

Vyčlenění části
podniku
k 1. květnu
2007

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

-11 676

-2 459

2 147

3 219

-8 769

-166 576

-2 526

209

42 655

-126 238

-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

Společnost v roce 2008 ani v roce 2007 nenakupovala žádné emisní povolenky.
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4. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
Pořizovací cena
1. ledna 2008

Přírůstky

Přeúčtování

Vyřazení

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

19 668

0

0

0

19 668

Stavby

713 573

0

3 084

0

716 657

Samostatné movité věci
a soubory movitých věcí

697 344

0

778

-87 290

610 832
956

Pozemky

31. prosince 2008

Jiný dlouhodobý hmotný
majetek

956

0

0

0

Nedokončený majetek

437

3 425

-3 862

0

0

42

261

0

-261

42

1 432 020

3 686

0

-87 551

1 348 155

1. ledna 2008

Přírůstky

Vyřazení

31. prosince 2008

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

-205 870

-16 513

0

-222 383

Poskytnuté zálohy
Celkem

Oprávky a zůstatková hodnota

Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

-560 562

-38 538

85 844

-513 256

Celkem

-766 432

-55 051

85 844

-735 639

Zůstatková hodnota

665 588

612 516

Pořizovací cena
1. ledna 2007

Přírůstky

Přeúčtování

Vyřazení

Vyčlenění části
podniku
k 1. květnu 2007

31. prosince 2007

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

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

Pozemky

Jiný dlouhodobý
hmotný majetek
Nedokončený majetek
Poskytnuté zálohy
Celkem

960

0

0

-4

0

956

36 035

40 407

-55 490

0

-20 515

437

42

0

0

0

0

42

12 677 418

40 407

0

-121 679

-11 164 126

1 432 020
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Oprávky a zůstatková hodnota
1. ledna 2007

Přírůstky

Vyřazení

Vyčlenění části
podniku
k 1. květnu 2007

31. prosince 2007

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

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

5. PODÍLY V OVLÁDANÝCH A ŘÍZENÝCH OSOBÁCH
K 31. prosinci 2008:
Počet
akcií

Nominální
hodnota

Pořizovací
cena

Podíl
na základním
kapitálu

Výsledek
hospodaření
v roce 2008

Vlastní
kapitál

Čistá
hodnota
investice

tis. Kč

tis. Kč

%

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

12 413 484

100

4 508 233

52 146 191

47 863 370*1

Tuzemské dceřiné společnosti:
RWE Transgas Net, s.r.o.
RWE Gas Storage, s.r.o.
RWE Plynoprojekt, a.s.***
RWE Interní služby, a.s.***

5 621 379

100

1 238 739

14 793 473

13 616 671*1

125 031

1

126 589

100

21 749

172 157

172 115**

75

1 000

75 000

100

186 154

270 932

271 119**

RWE Distribuční služby, s.r.o.

75 000

100

72 749

146 648

159 533**

RWE Zákaznické služby, s.r.o.

10 000

100

39 956

49 194

49 194 1

RWE Key Account CZ, s.r.o.

2 000

100

-201

1 799

2 000**

RWE Gas Slovensko, s.r.o.

7 319

100

-7 856

191

7 319**

9 206

100

Gasnet, s.r.o. v likvidaci
Celkem

18 339 977

158

9 363

9 206**

6 059 681

67 589 948

62 150 527 1

*

Čistá hodnota investice v RWE Transgas Net, s.r.o., byla snížena o převedený zisk společnosti RWE Transgas Net, s.r.o., za rok 2008
ve výši 4 282 821 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 2008 ve výši 1 176 802 tis. Kč (viz poznámka 1 Všeobecné informace).
** Čistá hodnota investice neupravována na přesnou hodnotu dle výše vlastního kapitálu.
*** K 1. lednu 2009 došlo ke změně právní formy z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným.

Sídlo společnosti RWE Transgas Net, s.r.o., je v Praze 10-Strašnice, V Olšinách 75/2300.
Sídlo společnosti RWE Gas Storage, s.r.o., je v Praze 10-Strašnice, V Olšinách 75/2300.
Společnost RWE Plynoprojekt, a.s., se sídlem v Praze 4-Michle, U Plynárny 223/42, změnila dne
1. ledna 2009 právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným.
Společnost RWE Interní služby, a.s., se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1481/4, změnila dne 1. ledna 2009
právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným.
Sídlo společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., je v Brně, Plynárenská 499/1.
Sídlo společnosti RWE Zákaznické služby, s.r.o., je v Ostravě, Plynární 2748/6.
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Dne 16. června 2008 byla zapsána do obchodního rejstříku společnost RWE Key Account CZ, s.r.o., jako
100% dceřiná společnost. Sídlo společnosti je v Praze 10-Strašnice, Limuzská 12/3135.
Dne 18. července 2008 byla zapsána do obchodního rejstříku Slovenské republiky společnost RWE Gas
Slovensko, s.r.o., jako 100% dceřiná společnost. Sídlo společnosti je v Košicích, Mlynská 31.
Dne 19. března 2008 Společnost získala 100% podíl ve společnosti RWE Energy Czech Republic, s.r.o.,
se sídlem v Praze 10, Limuzská 12. Dne 20. května 2008 bylo rozhodnuto o zrušení společnosti s likvidací
ke dni 31. května 2008. Následně bylo s účinností od 23. prosince 2008 rozhodnuto o změně obchodní
firmy společnosti na Gasnet, s.r.o. v likvidaci.
U žádné z uvedených dceřiných společností 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 2007:
Počet
akcií

Nominální
hodnota

Pořizovací
cena

Podíl
na základním
kapitálu

Výsledek
hospodaření
v roce 2007

Vlastní
kapitál

Čistá hodnota
investice

tis. Kč

tis. Kč

%

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

Tuzemské dceřiné společnosti:
RWE Transgas Net, s.r.o.

12 413 484

100

7 410 264

54 700 929

47 637 958*1

RWE Gas Storage, s.r.o.

5 621 379

100

1 040 241

14 490 950

13 554 734*1

100

16 771

162 905

165 000**

RWE Plynoprojekt, a.s.***

125 031

1

126 589

75

1 000

75 000

100

92 322

172 690

171 544**

RWE Distribuční služby, s.r.o.

RWE Interní služby, a.s.***

75 000

100

-1 101

73 899

75 000**

RWE Zákaznické služby, s.r.o.

10 000

100

-762

9 238

10 000**

8 557 735

69 610 611

61 614 236 1

Celkem

18 321 452

*

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).
** Čistá hodnota investice neupravována na přesnou hodnotu dle výše vlastního kapitálu.
*** K 1. lednu 2009 došlo ke změně právní formy z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným.

6. OSTATNÍ DLOUHODOBÝ A KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly (realizovatelné cenné papíry)
K 31. prosinci 2008:

Jihomoravská plynárenská, a.s.
Severomoravská plynárenská, a.s.
Východočeská plynárenská, a.s.
Ostatní
Celkem

Počet akcií

Nominální hodnota

Reálná hodnota

Pořizovací cena

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

36 778

66 200

290 142

71 725

374 378

374 378

1 941 150

457 853

28 355

28 355

184 591

52 504

628

3 059

3 059

2 418 942

585 141
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K 31. prosinci 2007:
Počet akcií

Jihomoravská plynárenská, a.s.
Severomoravská plynárenská, a.s.
Východočeská plynárenská, a.s.
Ostatní
Celkem

Nominální hodnota

Reálná hodnota

Pořizovací cena

tis. Kč

tis. Kč

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

Během účetního období a k datu účetní závěrky Společnost vlastnila pouze realizovatelné cenné papíry.
V roce 2008 byl celkový dopad na vlastní kapitál z titulu přecenění majetkových účastí 781 702 tis. Kč
(z toho 517 766 tis. Kč přecenění majetkových účastí ve společnostech s rozhodujícím vlivem pomocí
metody ekvivalence a 263 936 tis. Kč přecenění ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
na reálnou hodnotu).
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.).

7. ZÁSOBY
31. prosince 2008

31. prosince 2007

tis. Kč

tis. Kč

Materiál
Zásoba plynu
Zůstatková hodnota

95

891

13 788 780

11 783 002

13 788 875

11 783 893

Opravná položka k zásobám byla k 31. prosinci 2008 a k 31. prosinci 2007 nulová.
Při inventarizaci zásob v roce 2008 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
Inventarizační rozdíly zjištěné v roce 2007 ve výši 16 491 tis. Kč, způsobené geologickými ztrátami
a technologickou spotřebou plynu v podzemních zásobnících, byly zúčtovány jako změna stavu zásob.
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8. POHLEDÁVKY

Pohledávky z obchodních vztahů

31. prosince 2008

31. prosince 2007

tis. Kč

tis. Kč

– do splatnosti

3 651 556

2 575 064

– po splatnosti

18 815

19 604

3 670 371

2 594 668

Stát – daňové pohledávky
Jiné pohledávky

– do splatnosti

Dohadné účty aktivní

Opravné položky na pochybné pohledávky
Zůstatková hodnota krátkodobých
pohledávek
Dlouhodobé pohledávky z obchodních
vztahů
Odložená daňová pohledávka
Dlouhodobé pohledávky celkem
Zůstatková hodnota pohledávek celkem

0

340 831

39 060 220

25 628 522

11 968 580

12 804 695

54 699 171

41 368 716

-18 086

-17 680

54 681 085

41 351 036

410

0

854 510

515 124

854 920

515 124

55 536 005

41 866 160

K 31. prosinci 2008 byla rezerva na splatnou daň v hodnotě 1 611 972 tis. Kč snížena o zálohy na daň
z příjmů právnických osob ve výši 505 650 tis. Kč a vykázána v kategorii Cizí zdroje – rezerva na daň
z příjmů.
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.
Pohledávky z obchodních vztahů k 31. prosinci 2008 obsahují především pohledávky za prodej plynu
regionálním plynárenským společnostem.
Jiné pohledávky k 31. prosinci 2008 obsahují především poskytnuté úvěry podnikům ve skupině ve výši
14 700 000 tis. Kč, pohledávky z cash-poolingu k podnikům ve skupině ve výši 7 389 755 tis. Kč (z nichž
300 000 tis. Kč jsou se splatností delší než tři měsíce), pohledávky z derivátů ve výši 15 934 764 tis. Kč
(viz poznámka 18 Transakce se spřízněnými stranami) a krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši
1 035 609 tis. Kč.
Dohadné účty aktivní k 31. prosinci 2008 zahrnují příjmy z podílu na zisku za společnostmi
RWE Transgas Net, s.r.o., a RWE Gas Storage, s.r.o., za rok 2008 ve výši 5 459 623 tis. Kč
a nevyfakturované dodávky plynu ve výši 6 508 957 tis. Kč.
Odložená daňová pohledávka je analyzována v poznámce 14 Daň z příjmů.
Nezaplacené pohledávky z obchodního styku nejsou zajištěny a žádna z nich nemá splatnost delší než 5 let.
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Změny opravné položky k pochybným pohledávkám lze analyzovat takto:

Počáteční zůstatek k 1. lednu

2008

2007

tis. Kč

tis. Kč

17 680

17 304

Tvorba opravné položky

649

4 244

Zrušení opravné položky

-243

-3 868

18 086

17 680

31. prosince 2008

31. prosince 2007

Konečný zůstatek k 31. prosinci

9. VLASTNÍ KAPITÁL
Schválené a vydané akcie
Počet

Kmenové akcie v hodnotě 800 Kč, plně splacené

36 550 385

tis. Kč

tis. Kč

29 240 308

29 240 308

100 %

100 %

Akcionář:
RWE Gas International B.V.

Od 10. července 2003 je Společnost plně vlastněna RWE Gas International B.V., zapsanou v Nizozemském
království. Ovládající osobou na nejvyšší úrovni je RWE Aktiengesellschaft, zapsaná ve Spolkové republice
Německo.
Zákonný rezervní fond je tvořen ze zisku Společnosti podle zákona a nelze jej rozdělit mezi akcionáře, ale
lze jej použít výhradně k úhradě ztrát.
Zákonný rezervní fond byl naplněn v roce 2008.
Zisk po zdanění ve výši 12 800 951 tis. Kč za rok 2007 byl schválen a rozdělen na základě rozhodnutí
jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 15. dubna 2008.

10. REZERVY
Zákonné

Ostatní

Daň z příjmů

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

Celkem
tis. Kč

Počáteční zůstatek k 1. lednu 2007

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
3 180 958

Tvorba rezerv

0

2 074 636

1 106 322

Zrušení rezerv

0

-380

0

-380

Použití rezerv

0

-27 833

0

-27 833

Konečný zůstatek k 31. prosinci 2008

0

4 609 236

1 106 322

5 715 558

Výpočet daně z příjmů a odložené daně je uveden v poznámce 14 Daň z příjmů.
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Ostatní rezervy v souhrnné výši 4 609 236 tis. Kč zahrnují především rezervu na rizika související s dopady
úprav dlouhodobých smluv s rozhodujícími dodavateli plynu.

11. ZÁVAZKY
31. prosince 2008

31. prosince 2007

tis. Kč

tis. Kč

Závazky z obchodních vztahů

– do splatnosti

1 193 755

830 661

Jiné závazky

– do splatnosti

27 067 495

16 397 441

Dohadné účty pasivní

10 366 931

6 861 383

38 628 181

24 089 485

Dlouhodobé závazky z obchodních vztahů

2 189

0

Krátkodobé a dlouhodobé závazky celkem

38 630 370

24 089 485

Krátkodobé závazky celkem

Jiné závazky k 31. prosinci 2008 zahrnují především závazky z cash-poolingu k podnikům ve skupině
(viz poznámka 18 Transakce se spřízněnými stranami) ve výši 12 048 361 tis. Kč (z nichž 5 910 000 tis. Kč
jsou se splatností delší než tři měsíce), daňový závazek z titulu daně z přidané hodnoty 1 772 186 tis. Kč,
krátkodobé přijaté zálohy ve výši 662 148 tis. Kč a zápornou reálnou hodnotu finančních derivátů ve výši
12 525 491 tis. Kč (viz poznámka 13 Finanční deriváty).
Dohadné účty pasivní k 31. prosinci 2008 obsahují především nevyfakturované dodávky plynu ve výši
10 067 938 tis. Kč.
Společnost nemá žádné závazky po splatnosti ze sociálního nebo zdravotního pojištění ani žádné jiné
závazky po splatnosti k finančním úřadům či jiným státním institucím.
Výše uvedené závazky nebyly zajištěny žádným majetkem Společnosti a nemají splatnost delší než 5 let.

12. ÚVĚRY
Společnost má otevřené kontokorentní a revolvingové linky u Citibank, ČSOB a Komerční banky, které
k 31. prosinci 2008 a k 31. prosinci 2007 nevyužívala k čerpání úvěrů.

13. FINANČNÍ DERIVÁTY
Reálná hodnota finančních derivátů je vykázána v položce „Jiné pohledávky“, pokud je pro Společnost
kladná, nebo v položce „Jiné závazky“, pokud je záporná. Deriváty mohou být rozčleněny následovně:
Forwardové nástroje:
31. prosince 2008
Reálná hodnota

Měnové forwardy

Kladná

Záporná

tis. Kč

tis. Kč

1 774 247

-2 142 220

31. prosince 2007
Nominální
hodnota

Reálná hodnota

Nominální
hodnota

Kladná

Záporná

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

24 196 891

477 671

-185 409

17 312 131

42 Výroční zpráva 2008
Obsah

Swapové nástroje:
31. prosince 2008
Reálná hodnota
Kladná

Záporná

tis. Kč

tis. Kč

Fuel oil komoditní swap

5 764 794

-4 442 569

Gas oil komoditní swap

31. prosince 2007
Objem
komodity

Reálná hodnota
Kladná

Záporná

Objem
komodity

tis. Kč

tis. Kč

-233 284 t

481 204

-1 146 867

-490 112 t
-482 728 t

6 971 468

-5 288 133

-219 919 t

528 104

-1 443 316

Coal komoditní swap

631 852

-652 564

-145 948 t

0

-52

2 094 t

Indexový komoditní swap

792 403

-5

-5 038 GWh

0

-12 988

-388 GWh

Nominální hodnota uzavřených forwardových a swapových smluv představuje netto vyjádření celkového
objemu uzavřených forwardových a swapových transakcí.
Změna reálné hodnoty derivátů a související zisky a ztráty z finančních operací:
2008

2007

tis. Kč

tis. Kč

Změna reálné hodnoty derivátů

4 206 591

-1 792 277

Zisky z měnových derivátů

3 845 373

1 237 498
-755 887

Ztráty z měnových derivátů

-4 077 278

Zisky z komoditních derivátů

3 906 870

70 457

Ztráty z komoditních derivátů

-8 092 486

-268 531

-210 930

-1 508 739

Celkem

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:
2008

Splatnou daň
Odloženou daň
Úpravu daňového nákladu předchozího období podle skutečně podaného daňového přiznání
Celkem daňový náklad

2007

tis. Kč

tis. Kč

1 611 972

49 794

-339 386

1 498 007

1 484

4 131

1 274 070

1 551 932
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Splatná daň byla vypočítána následovně:
2008

2007

tis. Kč

tis. Kč

Zisk před zdaněním

11 312 467

14 352 883

Nezdanitelné výnosy

-5 796 565

-16 499 270

-5 909

-89 007

2 190 569

2 454 576

Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy
Neodčitatelné náklady
Dary
Daňový základ
Sazba daně z příjmů
Daň z příjmů právnických osob
Sleva na dani
Splatná daň

-24 331

-10 959

7 676 231

208 223

21 %

24 %

1 612 009

49 974

-37

-180

1 611 972

49 794

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

31. prosince 2007

tis. Kč

tis. Kč

-26 637

-25 883

Odložený daňový závazek z titulu:
Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého majetku
Odložená daňová pohledávka z titulu:
Ostatní rezervy a opravné položky
Čistá odložená daňová pohledávka

881 147

541 007

854 510

515 124

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
Jiné
Celkem

2008

2007

tis. Kč

tis. Kč

– tuzemsko

61 883 228

50 701 161

– zahraničí

40 345 284

20 871 878

– tuzemsko

5 407 639

6 087 481

895 349

901 667

108 531 500

78 562 187
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16. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY

Ostatní provozní výnosy

2008

2007

tis. Kč

tis. Kč

150 738

580 585

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

17. ANALÝZA ZAMĚSTNANCŮ
Počet zaměstnanců

2008

Průměrný počet členů statutárních orgánů, kteří jsou zaměstnanci
Průměrný přepočtený počet ostatních členů vedení

2007

1

1

14

16

Průměrný přepočtený počet ostatních zaměstnanců

221

299

Celkem

236

316

Vedení Společnosti zahrnuje výkonné členy představenstva, ostatní ředitele a vedoucí zaměstnance, kteří
jsou jim přímo podřízeni.
Vedení

Ostatní

Celkem

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

53 009

171 064

224 073

6 475

52 310

58 785

2008
Mzdové náklady a odměny
Náklady na sociální zabezpečení
Ostatní sociální náklady

326

6 824

7 150

3 080

0

3 080

62 890

230 198

293 088

Mzdové náklady a odměny

56 379

186 910

243 289

Náklady na sociální zabezpečení

16 558

67 174

83 732

487

3 640

4 127

3 367

0

3 367

76 791

257 724

334 515

Odměny členům orgánů Společnosti
Celkem
2007

Ostatní sociální náklady
Odměny členům orgánů Společnosti
Celkem

Ostatní transakce s vedením Společnosti a členy statutárních orgánů 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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V průběhu roku 2008 došlo k fúzi společností RWE Trading GmbH a RWE Gas Midstream GmbH. Nový
název společnosti je RWE Supply & Trading GmbH.
Dne 20. května 2008 bylo rozhodnuto o zrušení společnosti RWE Energy Czech Republic, s.r.o., s likvidací
ke dni 31. května 2008. Následně bylo s účinností od 23. prosince 2008 rozhodnuto o změně obchodní
firmy společnosti na Gasnet, s.r.o. v likvidaci.
Společnosti RWE Plynoprojekt, a.s., a RWE Interní služby, a.s., změnily dne 1. ledna 2009 právní formu
z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným.
Společnost se podílela na těchto transakcích se spřízněnými stranami:
2008

2007

tis. Kč

tis. Kč

Nákupy:
111 170

171 344

RWE Aktiengesellschaft (finanční nástroje)

Regionální plynárenské a distribuční společnosti skupiny RWE (služby, úroky, finanční nástroje)

11 210 719

2 462 282

RWE Supply & Trading GmbH (plyn, služby, finanční nástroje)

29 473 170

4 193 178
111 852

RWE Energy Aktiengesellschaft (služby, finanční nástroje)

983 424

RWE Interní služby, a.s. (služby, úroky)

115 910

64 192

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

7 881 921

9 342 821

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

2 967 538

1 643 164

Ostatní

26 224

113 616

52 770 076

18 102 449

2008

2007

tis. Kč

tis. Kč

Regionální plynárenské a distribuční společnosti skupiny RWE

50 668 656

42 000 750

RWE Supply & Trading GmbH

30 369 453

12 388 743

Nákup celkem

Prodej zemního plynu:

Ostatní
Prodej zemního plynu celkem

78 878

36 018

81 116 987

54 425 511

2008

2007

tis. Kč

tis. Kč

Ostatní prodeje:
Regionální plynárenské a distribuční společnosti skupiny RWE (úroky, služby, finanční nástroje)
RWE Aktiengesellschaft (úroky, finanční nástroje)
RWE Transgas Net, s.r.o. (služby)
RWE Gas International B.V. (finanční nástroje)
RWE Supply & Trading GmbH (finanční nástroje)
Ostatní
Ostatní prodej celkem

Všechny transakce byly uzavřeny za běžných tržních podmínek.

1 153 890

301 823

10 313 502

3 465 285

626 997

659 214

0

180 853

19 143 968

1 009 307

243 226

34 279

31 481 583

5 650 761
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Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami:
31. prosince 2008

31. prosince 2007

tis. Kč

tis. Kč

2 080 114

2 235 992

119 347

56 212

1 214

125

Pohledávky z obchodních vztahů:
Regionální plynárenské a distribuční společnosti skupiny RWE
RWE Transgas Net, s.r.o.
RWE Energy Aktiengesellschaft
RWE Supply & Trading GmbH
RWE Gas Storage, s.r.o.
Ostatní
Pohledávky z obchodních vztahů celkem

26 336

0

1 320

44 488

19 099

2 147

2 247 430

2 338 964

102 769

109 992

Poskytnuté zálohy:
RWE Transgas Net, s.r.o.
RWE Interní služby, a.s.
RWE Supply & Trading GmbH
Poskytnuté zálohy celkem

119

6 605

83 362

9 325

186 250

125 922

Nevyfakturované dodávky aktivní/časové rozlišení:
Regionální plynárenské a distribuční společnosti skupiny RWE
RWE Transgas Net, s.r.o.
RWE Supply & Trading GmbH

4 182

4 051

21 544

7 000

4 710 180

2 318 143

RWE Aktiengesellschaft

72 030

92 367

RWE Gas Storage, s.r.o.

259 994

201 389

Ostatní

20 726

3 869

5 088 656

2 626 819

31. prosince 2008

31. prosince 2007

tis. Kč

tis. Kč

RWE Transgas Net, s.r.o.

4 282 821

7 062 971

RWE Gas Storage, s.r.o.

1 176 802

936 216

5 459 623

7 999 187

1 774 247

477 671

Nevyfakturované dodávky aktivní/časové rozlišení celkem

Pohledávky z převodu podílu na zisku:

Pohledávky z převodu podílu na zisku celkem
Jiné pohledávky (z derivátů):
RWE Aktiengesellschaft
RWE Energy Aktiengesellschaft

16 624

6 036

13 351 491

1 009 306

RWE Gas Slovensko, s.r.o.

106 726

0

Regionální plynárenské a distribuční společnosti skupiny RWE

685 676

0

15 934 764

1 493 013

RWE Supply & Trading GmbH

Ostatní pohledávky celkem
Poskytnuté úvěry/pohledávky z cash-poolingu:

7 086 495

4 671 681

RWE Gas Storage, s.r.o.

Regionální plynárenské a distribuční společnosti skupiny RWE

0

65 000

RWE Distribuční služby, s.r.o.

0

308

RWE Aktiengesellschaft

14 700 000

18 957 800

RWE Interní služby, a.s.

300 000

300 672

RWE Key Account CZ, s.r.o.

3 260

0

Poskytnuté úvěry/pohledávky z cash-poolingu celkem

22 089 755

23 995 461

Pohledávky/časové rozlišení celkem

51 006 478

38 579 366
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31. prosince 2008

31. prosince 2007

tis. Kč

tis. Kč

466 283

393 611

6 194

37 348

Závazky z obchodních vztahů:
RWE Transgas Net, s.r.o.
RWE Energy Aktiengesellschaft
RWE Supply & Trading GmbH

175 591

0

RWE Gas Storage, s.r.o.

309 393

243 305

Ostatní
Závazky z obchodních vztahů celkem

13 132

8 266

970 593

682 530

Přijaté zálohy:
RWE Supply & Trading GmbH

0

349 210

Přijaté zálohy celkem

0

349 210

111 578

299 543

1 588 884

370 298

Nevyfakturované dodávky pasivní/časové rozlišení:
RWE Transgas Net, s.r.o.
RWE Supply & Trading GmbH
Ostatní
Nevyfakturované dodávky pasivní/časové rozlišení celkem

5 249

16 662

1 705 711

686 503

Jiné závazky (z derivátů):
Regionální plynárenské a distribuční společnosti skupiny RWE
RWE Aktiengesellschaft
RWE Energy Aktiengesellschaft
RWE Supply & Trading GmbH
Ostatní závazky celkem

5

12 988

2 142 220

185 409

827 419

0

9 555 847

2 596 269

12 525 491

2 794 666

31. prosince 2008

31. prosince 2007

tis. Kč

tis. Kč

1 539 839

2 023 779

Závazky z cash-poolingu:
Regionální plynárenské a distribuční společnosti skupiny RWE
RWE Gas Storage, s.r.o.

723 244

14 512

RWE Transgas Net, s.r.o.

9 304 510

9 373 451

RWE Interní služby, a.s.

25 785

0

Gasnet, s.r.o. v likvidaci

9 472

9 181

RWE Zákaznické služby, s.r.o.

113 986

9 907

RWE Distribuční služby, s.r.o.

304 111

0

27 414

112 571

Závazky z cash-poolingu celkem

12 048 361

11 543 401

Závazky/časové rozlišení celkem

27 250 156

16 056 310

RWE Plynoprojekt, a.s.

Poskytnuté úvěry, pohledávky a závazky z cash-poolingu jsou úročeny tržními úrokovými sazbami.
Pohledávky a závazky z obchodních vztahů vznikly za podmínek obvyklých v běžném obchodním styku.
Členům vedení Společnosti jsou k dispozici služební vozidla, která byla pořízena v celkové hodnotě
26 382 tis. Kč (2007: 25 170 tis. Kč).
Zahraničním členům vedení Společnosti bylo hrazeno nájemné služebních bytů, které v roce 2008 činilo
4 239 tis. Kč (2007: 8 033 tis. Kč).
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Vedoucím zaměstnancům byl vytvořen akciový opční program, na který byla k 31. prosinci 2008 vytvořena
rezerva ve výši 14 905 tis. Kč (2007: 10 193 tis. Kč).
Odměna členům představenstva Společnosti činila celkem 1 510 tis. Kč (2007: 1 682 tis. Kč). Odměna
členům dozorčí rady Společnosti činila celkem 1 570 tis. Kč (2007: 1 685 tis. Kč). Tyto odměny jsou
součástí osobních nákladů.
Kromě výše uvedeného nebylo v průběhu roku 2008 a 2007 akcionářům, členům statutárních a dozorčích
orgánů a vedoucím zaměstnancům poskytnuto žádné další plnění ani v peněžní ani v naturální formě.

19. ODMĚNA AUDITORSKÉ SPOLEČNOSTI
Informace o odměně auditorské společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., jsou uvedeny
ve výroční zprávě ovládající společnosti na nejvyšší úrovni RWE Aktiengesellschaft za konsolidační celek.

20. SMLUVNÍ ZÁVAZKY
Společnost nemá k 31. prosinci 2008 a 31. prosinci 2007 žádné smluvně zajištěné investiční závazky.

21. POTENCIÁLNÍ ZÁVAZKY
Společnost má u Komerční banky vystavenou celní záruku ve výši 5 000 tis. Kč a ostatní záruky ve výši
20 000 tis. Kč.
Společnost podala návrh na zamítnutí žaloby o náhradu škody uplatňované společností
GBI Investments CZ, a.s. v likvidaci proti RWE Transgas, a.s. Další jednání v této věci proběhne
v roce 2009.
Vedení Společnosti si není vědomo žádných dalších potenciálních závazků Společnosti k 31. prosinci 2008.

22. SOUČASNÁ VOLATILITA NA GLOBÁLNÍCH A ČESKÝCH FINANČNÍCH TRZÍCH
Pokračující globální ekonomická recese, která započala v průběhu roku 2008, vedla kromě jiného k nízké
úrovni obchodování na kapitálovém trhu, nízké úrovni likvidity v bankovním sektoru a někdy k vyšším
mezibankovním úrokovým mírám a vysoké nestabilitě finančních trhů.
Reálná hodnota finančních aktiv a závazků:
Reálné hodnoty derivátových finančních nástrojů jsou stanoveny Společností za použití oceňovacích
metod, které zahrnují použití ocenění za běžných tržních podmínek, analýzy diskontovaných peněžních
toků a ostatní oceňovací metody běžně používané účastníky trhu. Oceňovací metody odráží současné
podmínky na trhu v den ocenění, které nemusí odpovídat podmínkám na trhu před nebo po dni ocenění.
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Vedení Společnosti zhodnotilo všechny dostupné informace a v současné době nepředpokládá významný
dopad této ekonomické recese na chod Společnosti, zejména na likviditu a financování Společnosti.
Vedení Společnosti je přesvědčeno, že činí všechna nezbytná opatření na podporu běžného fungování
Společnosti za současných okolností.

23. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
Peníze a peněžní ekvivalenty uvedené v přehledu o peněžních tocích jsou analyzovány takto:

Pokladní hotovost a peníze na cestě

31. prosince 2008

31. prosince 2007

tis. Kč

tis. Kč

836

955

Účty v bankách

229 795

544 679

Pohledávka (+) / závazek (-) z cash-poolingu

951 393

2 078 260

1 182 024

2 623 894

Peníze a peněžní ekvivalenty

24. NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku
k 31. prosinci 2008.

18. února 2009

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 2008, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních
tocích za rok 2008 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 kontroly
nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti
způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodná účetní pravidla a provádět 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 číslo 021.
© 2009 PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. „PricewaterhouseCoopers“ označuje českou společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.,
či dle kontextu síť členských společností PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným právním subjektem.

RWE Transgas 51
Obsah

Akcionář RWE Transgas, a.s.
Zpráva nezávislého auditora
Úloha auditora (pokračování)
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách
a informacích uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně
posouzení rizika významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo
chybou. Při posuzování těchto rizik auditor zohledňuje vnitřní kontroly relevantní pro sestavení a věrné
zobrazení účetní závěrky. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit
se k účinnosti vnitřních kontrol. 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 2008, jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2008 v souladu s českými účetními
předpisy.

18. února 2009

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 účetní závěrku společnosti RWE Transgas, a.s. (dále „Společnost“) za rok končící
31. prosince 2008 uvedenou ve výroční zprávě na stranách 23–49, ke které jsme dne 18. února 2009
vydali výrok uvedený na straně 50.
Zpráva o výroční zprávě
Ověřili jsme soulad ostatních informací obsažených ve výroční zprávě Společnosti za rok končící
31. prosince 2008 s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy odpovídá představenstvo
Společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy
s účetní závěrkou.
Úloha auditora
Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními standardy auditu a související aplikační doložkou
Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni naplánovat a provést ověření
tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že ostatní informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují
skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech
v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený
podklad pro vyjádření našeho výroku.

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 číslo 021.
© 2009 PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. „PricewaterhouseCoopers“ označuje českou společnost 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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Akcionář RWE Transgas, a.s.
Zpráva nezávislého auditora
Výrok
Podle našeho názoru jsou ostatní informace uvedené ve výroční zprávě Společnosti za rok končící
31. prosince 2008 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

10. března 2009

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
zastoupená partnerem

Ing. Petr Šobotník
auditor, osvědčení č. 113
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Schéma propojení a ovládání společností v rámci relevantní linie koncernu RWE
k 31. prosinci 2008
RWE Aktiengesellschaft
100,00 % RWE Energy Aktiengesellschaft
		
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.*
				
100,00 % RWE Key Account CZ, s.r.o.
				
100,00 % RWE Gas Slovensko, s.r.o.
				
100,00 % Gasnet, s.r.o. v likvidaci
				
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.
			
100,00 % 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. - v likvidaci
			
100,00 % RWE Energy Nederland N.V.
			
99,00 % RWE Energy Hungária Tanácsadó Kft.
* s účinností od 1. ledna 2009 došlo ke změně právní formy z akciové společnosti na společnost s ručením
omezeným

© 2009 RWE Transgas, a.s. Produkce ENTRE s.r.o.
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RWE Transgas, a.s.
Limuzská 12/3135
100 98 Praha 10-Strašnice
T +420 267 97 1111
F +420 267 97 6965
I www.rwe.cz

