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V YBRANÉ UKAZATELE / KEY INDICATORS

Tržby celkem / Total sales

51 040 mil. Kč / CZK 51 040 million

EBITDA

10 888 mil. Kč / CZK 10 888 million

Provozní zisk / Operating profit

9 420 mil. Kč / CZK 9 420 million

Investice / Capital expenditures

655 mil. Kč / CZK 655 million

Počet zaměstnanců / Number of employees

1 409

PLYNÁRENSKÉ AKTIVITY SPOLEČNOSTI RWE GAS AG V ČESKÉ REPUBLICE (PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ)
OWNERSHIP INTERESTS HELD BY RWE GAS AG IN THE CZECH GAS INDUSTRY (DIRECT AND INDIRECT)

Název a sídlo společnosti / Company name and registered office
Transgas, a. s., Praha

podíl na základním kapitálu v % / Equity interest, in %
96,99

Severomoravská plynárenská, a. s. (SMP), Ostrava

58,15

Severočeská plynárenská, a. s. (SČP), Ústí nad Labem

51,83

Středočeská plynárenská, a. s. (STP), Praha

51,19

Jihomoravská plynárenská, a. s. (JMP), Brno

50,12

Západočeská plynárenská, a. s. (ZČP), Plzeň

50,12

Východočeská plynárenská, a. s. (VČP), Hradec Králové

50,05

Pražská plynárenská, a. s. (PP), Praha

49,24

Jihočeská plynárenská, a. s. (JČP), České Budějovice

46,67
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Evropská cesta zemního plynu
A European Path for Natural Gas

jsme obyvateli jednoho kontinentu jsme společné
kultury jsme spojeni historií našich předků jsme
vázáni dávnými dohodami bitvami obchody láskami
nenávistmi každý neseme znamení svých rodů znamení umění našich rukou ornamenty naší práce
uchováváme a předáváme energii pro budoucnost
jsme tvůrci našich domovů životů zemí kontinentu
jsme tvůrci Evropy
We are the inhabitants of one continent, we share
one culture, we are connected through our history,
bound by ancient covenants, battles, deals, loves
and hates; each of us bears the mark of our lineage,
the mark left by our hands‘ art, the ornaments of our
work; we keep energy and pass it on to the future;
we create our homes and lives and countries and
continent; we create Europe.

Norsko / Norway

Rusko / Russia

Německo / Germany

Ukrajina / Ukraine
Česká republika
Czech Republic
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Slovensko / Slovakia

Transgas

Transgas

Ilustrace ve výroční zprávě za rok 2002
byly inspirovány detaily lidových motivů
zemí, z nichž pocházejí obchodní partneři
Transgas, a. s.

The illustrations in the Annual Report for
2002 have been inspired by details of folk
motifs of the countries in which Transgas’s
business partners are based.

Zdroji inspirace byly:

The sources of inspirations were:

Rusko

Russia

Detail ozdobné výšivky zlacenou a stříbrnou
nití na kaftanu ze zeleného sukna, který byl
součástí šlechtického oděvu. Konec 18. století.

Detail of decorative golden and silver embroidery on a caftan of green cloth, which was part
of the clothing worn by the aristocracy. End of
the 18th century

Ukrajina

Ukraine

Halena z podomácku tkaného plátna, rukávy
vyšívané bavlnkou vzorem připomínajícím
látání (tzv. nižská výšivka). 19. století.

Smock of homespun linen with sleeves worked
with cotton thread in a kind of pattern darning
(the so /called niž embroidery). 19th century.
From Podolia

Slovensko

Slovakia

Motiv malby na srubovém malovaném domě
v Čičmanech. 1. polovina 20. století.

Motif of a painting on a timber chalet covered
with paintings, in the village of Čičmany. 1st
half of the 20th century

Česká republika

Czech Republic

Modrotisková tkanina se čtvercovými poli
s motivem tulipánu uprostřed. Čechy, polovina
19. století.

Blue-and-white printed fabric with squares,
featuring a tulip motif in the centre Bohemia,
mid-19th century

Německo

Germany

Šesticípá hvězda s magickými uzly, detail
dřevořezby růžicového provedení s šesti- a osmicípými hvězdami. Severní Frísko, r. 1747.

A hexagram with magic points; detail of a
rosette xylograph with six- and eight-pointed
stars. North Friesland, 1747

Norsko

Norway

Textilní hvězdice, detail tkaného přehozu
s hvězdicemi v kosočtvercových polích.
18. století.

A fabric rosette; detail of a woven cover, with
rosettes in rhomboids. 18th century
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1.

Úvodní slovo předsedy a místopředsedkyně
představenstva
Statement from the Chairman
and Vice-Chairman of the Board of Directors

Vážené dámy a pánové,
dostává se Vám do rukou výroční zpráva společnosti Transgas, a. s., za rok 2002.
Základní informace a události lze jednoduše vyčíst z čísel a grafů. Hloubku jejich dopadu do vědomí našich zákazníků, do rozhodovacích procesů akcionářů, či do každodenní práce našich zaměstnanců však ve zprávě nalézt nemůžete. Dovolte nám proto v následujících textech se stručně zmínit o tom, co provázelo podnikatelské úsilí v prvním
roce společného působení Transgas, a. s., a RWE Gas AG na evropském trhu.
Po zvládnutém procesu privatizace, kterou mnozí finanční experti označili transakcí desetiletí, Transgas, a. s., vstupuje do dalšího roku silnější, než byl kdykoliv dříve. Nejen z hlediska finančního, ale zejména díky kvalitě a zvyšujícím se schopnostem zaměstnanců. Spontánní výměna know - how, kooperace českých a německých plynárníků,
ale i náš stabilně progresivní přístup k řešení komplikovaných obchodních strategií otevřely přístup k novým trhům.
Transgas, a. s., podrobně zná citlivý svět obchodu s plynem a je proto přirozené, že každoročně přinášíme nové impulsy, které ocenili i naši partneři v RWE Gas AG. Jsme nedílnou součástí evropského plynárenství a integrace do nadnárodního ekonomického prostoru je probíhající proces.
Metody našeho řízení a plánování splňují přísné evropské standardy a normy. Díky našim dlouholetým zkušenostem, ekonomickému potenciálu a perfektní znalosti českého, ale i středoevropského prostoru jsme se stali spolehlivou součástí multiutilitní skupiny RWE AG.
Jsme si vědomi toho, že bude stále důležitější nejen dobře prodávat a přepravovat zemní plyn, ale také nabídnout
něco navíc. Pohodlí, korektní vztahy, rychlejší reakce na potřeby zákazníků a stále kvalitnější služby. Takové, které
bude zákazník nejen požadovat, ale za které bude ochoten zaplatit přiměřenou cenu.
Dovolte nám rovněž poděkovat všem obchodním partnerům a zaměstnancům společnosti za jejich podíl na dosažených hospodářských výsledcích. Věříme, že vzájemnou spoluprací v roce 2003 se podaří zabezpečit další rozvoj společnosti, upevnit její postavení na domácím, ale i mezinárodním trhu. Za sebou máme další významný krok na
cestě do evropské rodiny plynárenských společností. Přirozeně víme, že tím naše pouť nekončí, ale začíná. Před námi
stojí nové výzvy spojené s liberalizací trhu se zemním plynem, vstupem dalších subjektů na plynárenský trh v České
republice a požadavky našich zákazníků na naši flexibilitu. Jsou to trendy, jejichž naplňování nám otevírá nové možnosti. Rádi se těchto výzev a příležitostí chopíme.
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We are pleased to present the 2002 Annual Report of Transgas, a. s.
The basic information, data, and events are easy to be reviewed – they are shown in the form of figures, charts,
and graphs. However, what is not obvious from this report is the strength of their impact on our customers’ awareness, on the shareholders’ decision-making processes or on our employees’ everyday work. We therefore wish to
describe very briefly some aspects of the first year of joint efforts of Transgas, a. s. and RWE Gas AG on the European market.
After the completion of the privatisation process, referred to as the “transaction of the decade” by many financial experts, Transgas stepped into the new year much stronger than ever before, not only in terms of its financial
strength but, and primarily, in terms of its employees’ quality and improving skills. Spontaneous exchange of know how, co-operation between Czech and German gas professionals, as well as our consistently forward-looking attitude towards complicated business strategies – all of these have opened up access to new markets. Transgas has
deep insight into the sensitive world of gas business, and it is therefore quite natural that we come up with new
initiatives every year, an approach our partners in RWE Gas AG appreciate very much. We are an inseparable part of
the European gas industry and our integration into the multinational economic environment is an ongoing process.
Our management and planning methods are up to strict European standards. Thanks to our long-standing experience, financial potential, and perfect knowledge of the Czech and the central European environments, we have become a reliable part of the RWE AG multi-utility group.
We are well aware that besides selling and transporting natural gas efficiently it will be increasingly important to
offer additional values such as comfort, sound relationships, faster response to customers’ needs, and ever-improving
services, i.e. services the customers will require and will be prepared to pay for adequately.
We would also extend our sincere thanks to all of our business partners and the company’s employees for their
contribution to the results we have achieved. We believe that our co-operation in 2003 will lead to a further growth of
our company, reinforcing its position on both domestic and international markets. We have made another important
step on the way to the European family of gas companies. And we do know that it is not the end of the journey and
that we have just set off. We are facing new challenges posed by the natural gas market liberalisation, new entities’
entry of the Czech gas market, and our customers’ requirements on our flexibility. All these challenges and trends
open up new opportunities for us and we are prepared to take them up.

Dr.-Ing. Klaus Homann

Ing. Alena Vitásková

Klaus Homann

Alena Vitásková

předseda představenstva

místopředsedkyně představenstva

Chairman of the Board of Directors

Vice-Chairman of the Board of Directors

Transgas

Transgas
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1.1

Představenstvo
Board of Directors

Dr.-Ing. Klaus Homann
předseda / Chairman
Ing. Alena Vitásková
místopředsedkyně / Vice-Chairman

k 31. 12. 2002 / 31 December 2002

Martin Herrmann
člen / member
Ing. Jan Nehoda
člen / member
Dr.-Ing. Andreas Radmacher
člen / member
Milada Vlasáková
člen / member

Klaus Homann

Alena Vitásková

Martin Herrmann

Jan Nehoda
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Andreas Radmacher

Milada Vlasáková

Transgas

Transgas
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2.

Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady
Transgas, a. s., za rok 2002

(dále jen „Zpráva“)

Report of the Transgas Supervisory Board
for 2002

(hereinafter “the Report”)

I. Složení dozorčí rady obchodní společnosti
Transgas, a. s., v roce 2002:

I. Members of the Supervisory Board of
Transgas, a. s. in 2002:

1. Dozorčí rada pracuje ode dne 17. 5. 2002 ve složení Dr. Manfred Scholle (předseda), Dr. Ingo Albert
Otto Westen (místopředseda), Dipl.-Volksw. Gottfried
Spelsberg – Korspeter, Sybe Visser, Dipl.-Kfm. Markus
F. Schmidt, Ing. Jaroslav Ungerman, CSc.; na základě
volby zaměstnanci jsou dále členy dozorčí rady Šárka
Vojíková, Ing. Stanislav Stanec a Ing. Radomír Kincl.
2. Dr. Manfred Scholle a Dr. Ingo Albert Otto Westen
byli zvoleni do funkce předsedy a místopředsedy
dozorčí rady na zasedání dozorčí rady konaném dne
19. 6. 2002.
3. Do dne 16. 5. 2002 pracovala dozorčí rada ve složení:
Ing. František Kubelka (předseda), JUDr. Olga Horáková (místopředseda), Ing. František Penc, Mgr. Luboš Vaněk, Ing. Jaroslav Ungerman, CSc., Ing. Milada Fritzová, CSc., Ing. Jiří Wolff, CSc., Ing. Zdeněk
Hain a Ing. Libor Pavlů.

1. Since May 17th, 2002, the members of the Supervisory Board have been as follows: Manfred Scholle
(Chairman), Ingo Albert Otto Westen (Vice-Chairman), Gottfried Spelsberg-Korspeter, Sybe Visser,
Markus F. Schmidt, Jaroslav Ungerman; the
Supervisory Board members elected by employees
are Šárka Vojíková, Stanislav Stanec, and Radomír
Kincl.
2. Manfred Scholle and Ingo Albert Otto Westen were
elected Supervisory Board Chairman and Vice-Chairman, respectively, at the Supervisory Board meeting
held on June 19th, 2002.
3. Until May 16th, 2002, the members of the Supervisory
Board were as follows: František Kubelka (Chairman),
Olga Horáková (Vice-Chairman), František Penc,
Luboš Vaněk, Jaroslav Ungerman, Milada Fritzová,
Jiří Wolff, Zdeněk Hain, and Libor Pavlů.

Kontrolní činnost dozorčí rady byla v uplynulém období zaměřena zejména na průběžné sledování hospodářských výsledků společnosti a dále v souladu s ustanovením § 197 obchodního zákoníku na výkon působnosti
představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti
společnosti; dozorčí rada při výkonu své kontrolní činnosti nezaznamenala nic, co by bylo v rozporu s obecně
závaznými předpisy, stanovami společnosti a rozhodnutím valné hromady.

of the Board of Directors, and information about the latest
status of and developments in the company, presented
by the Chief Executive.
The Supervisory Board’s supervisory activity in
the past period was mainly focused on continuous
monitoring of the company’s results and, pursuant to
Section 197 of the Commercial Code, on the discharge
of the Board of Directors’ powers and responsibilities,
and on the company’s business activities; in performing
its supervisory activity the Supervisory Board did not
find anything at variance with generally applicable
legal regulations, the company’s Articles or the General
Meeting’s decisions.

II. Kontrolní činnost dozorčí rady

II. The Supervisory Board’s activity

III. Schválení této Zprávy

III. Approval of this Report

Dozorčí rada se scházela na pravidelných zasedáních; na těchto zasedáních projednávala veškeré záležitosti, které jsou právními předpisy, stanovami společnosti a rozhodnutím valné hromady svěřeny dozorčí radě.
Dozorčí rada dále projednávala i další záležitosti, které
jí byly představenstvem společnosti k projednání předloženy a zejména pak projednávala veškeré relevantní
údaje a materiály, jejichž předložení si v rámci své kontrolní
činnosti od představenstva vyžádala.
Písemné materiály předložené dozorčí radě byly při
jednáních doplňovány podle požadavků členů dozorčí
rady podrobným komentářem předsedy představenstva
Dr.-Ing. Klause Homanna, místopředsedkyně představenstva Ing. Aleny Vitáskové a člena představenstva
pana Martina Herrmanna. Při každém jednání dozorčí
rady byla rovněž projednávána informace předsedy představenstva o jednáních představenstva a informace generální ředitelky o stavu společnosti a o dění ve společnosti.

The Supervisory Board held regular meetings to
discuss all matters for which the Supervisory Board
is responsible under the relevant legal regulations, the
company’s Articles of Association, and the decisions
adopted by the General Meeting. The Supervisory Board
also dealt with other matters brought forward for discussion by the Board of Directors, in particular all the
relevant information and documents the Supervisory
Board requested from the Board of Directors as part of
its supervisory activity.
As and when required by the Supervisory Board
members, the written documents presented to the
Supervisory Board were completed with detailed comments by Klaus Homann, Chairman of the Board of Directors, Alena Vitásková, Vice-Chairman of the Board of
Directors, and Martin Herrmann, member of the Board
of Directors. The agenda of each Supervisory Board
meeting included discussion on information about
Board of Directors’ meetings, presented by the Chairman

1. Tato Zpráva byla schválena dozorčí radou na jejím zasedání konaném dne 11. 3. 2003.
2. Tato Zpráva bude předkládána (spolu se stanoviskem
dozorčí rady k účetní závěrce a návrhu na rozhodnutí
na rozdělení zisku včetně stanovení výše, způsobu
a doby vyplácení tantiém a dividend a dále spolu s informací dozorčí rady o přezkoumání Zprávy o vztazích
mezi propojenými osobami zpracované představenstvem společnosti podle § 66a, odst. 9 obchodního
zákoníku) valné hromadě společnosti konané dne
19. 6. 2003.

1. This Report was approved by the Supervisory Board
at its meeting held on March 11th, 2003.
2. This Report shall be brought forward (together with
the Supervisory Board’s position on the annual financial statements and the proposal for profit distribution, including the amount, and the method and time
of payment, of royalties and dividends and the Supervisory Board’s information about its review of the Report on Relations between Interconnected Persons
drafted by the Board of Directors under Section 66a,
Subsection 9 of the Commercial Code) to the General
Meeting to be held on June 19th, 2003.
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Praha, dne 11. 3. 2003 / Prague, March 11th, 2003

Dr. Manfred Scholle,
předseda dozorčí rady / Supervisory Board Chairman

Transgas
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2.1

Dozorčí rada
Supervisory Board

Dr. Manfred Scholle
předseda / Chairman, RWE Gas AG
Dr. Ingo Albert Otto Westen
místopředseda / Vice-Chairman, RWE Gas AG

k 31. 12. 2002 / 31 December 2002

Dipl.-Volksw. Gottfried Spelsberg-Korspeter
člen / member, RWE Gas AG
Sybe Visser
člen / member, RWE Gas AG
Dipl.-Kfm. Markus F. Schmidt
člen / member, RWE Gas AG
Ing. Jaroslav Ungerman, CSc.
člen / member,
FNM ČR / National Property Fund of Czech Republic
Šárka Vojíková
člen / member, Transgas, a. s.
Ing. Stanislav Stanec
člen / member, Transgas, a. s.
Ing. Radomír Kincl
člen / member, Transgas, a. s.

Manfred Scholle

Ingo Albert Otto Westen

Gottfried Spelsberg-Korspeter

Sybe Visser

Markus F. Schmidt

Jaroslav Ungerman

Šárka Vojíková

Stanislav Stanec

Radomír Kincl
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3.

Zpráva vedení firmy
Management Report

3.1

Ekonomické výsledky společnosti
The company’s results

3.1.1

Výnosy, náklady, zisk
Revenues, expenses, and profit

Rusko / Russia
Ukrajina / Ukraine
Slovensko / Slovakia
Česká republika / Czech Republic
Německo / Germany
Norsko / Norway

Transgas, a. s., dosáhl v roce 2002 velmi dobrých ekonomických výsledků. Hospodářský výsledek po zdanění
činil 7 301 mil. Kč, při hospodářském výsledku před zdaněním 10 518 mil. Kč. Na tvorbě hospodářského výsledku
se podílely především dvě hlavní aktivity společnosti,
tranzitní přeprava zemního plynu pro zahraniční zákazníky a tuzemskou spotřebu a obchod se zemním plynem
v České republice.
Provozní hospodářský výsledek Transgas, a. s., dosáhl v roce 2002 výše 9 420 mil. Kč a tvořil 89,6 % celkového hospodářského výsledku. Provozní výnosy činily
50 454 mil. Kč a provozní náklady 41 034 mil. Kč.
Na provozních výnosech se podílely tržby z prodeje
plynu 83,5 % a tržby za tranzitní přepravu plynu 15,6 %.
Provozní náklady tvořily z 87,7 % náklady na pořízení
plynu.
Finanční hospodářský výsledek byl vykázán ve výši
1 099 mil. Kč a byl tvořen především výnosy z finančních
operací a výnosy z dlouhodobého finančního majetku.
Rok 2002 byl prvním rokem fungování regulace
cen v českém plynárenství v souladu se zákonem
č. 458/2000 Sb., „energetický zákon“ a vyhlášek Energetického regulačního úřadu, které stanoví postupy pro regulaci cen v energetice. Prodejní ceny plynu stanovuje Energetický regulační úřad. Pořizovací cena plynu se váže
k cenám ropných derivátů a je dále ovlivňována směnnými kurzy české koruny vůči americkému dolaru a euru.
Díky pozitivnímu vývoji na trhu ropy i devizových trzích, kde česká koruna posilovala, klesala pořizovací cena
plynu až do listopadu, kdy začala růst vlivem zvyšující
se ceny ropy. Energetický regulační úřad tak mohl
v roce 2002 snížit prodejní cenu plynu, za kterou prodával Transgas, a. s., zemní plyn regionálním distribučním
společnostem, s platností od 1. 4. 2002 o 11,7 % a od
1. 10. 2002 o 11,98 %.

Transgas

Transgas, a. s. achieved very good results in 2002. The
profit after tax amounted to CZK 7,301 million, with the
profit before tax amounting to CZK 10,518 million. Two
core business activities, i.e. natural gas transit for foreign
customers and domestic natural gas consumption and
trade contributed to the company’s results most of all.
In 2002, the operating profit of Transgas, a. s.
amounted to CZK 9,420 million, accounting for 89.6%
of the total profit. Operating revenues amounted to
CZK 50,454 million while operating expenses were
CZK 41,034 million.
Gas sales accounted for 83.5 % and transit revenues
for 15.6 % of operating revenues. Gas purchase costs
accounted for 87.7 % of operating expenses.
The financial profit totalled CZK 1,099 million and was
mainly composed of revenues from financial operations
and income generated by long-term financial assets.
The year 2002 was the first year when price regulation in the Czech gas industry was governed by the
Energy Act (Act No. 458/2000) and the Energy Regulatory Office’s decrees stipulating price regulation procedures for the energy sector. Gas selling prices are set by
the Energy Regulatory Office. The gas purchase price is
tied to the prices of oil products and is also influenced by
the Czech currency’s US dollar and euro exchange rates.
Thanks to the positive development on the oil markets and foreign exchange markets where the Czech
crown appreciated the gas purchase price kept falling
until November. Then it started growing again as a result
of increasing oil prices. That allowed the Energy
Regulatory Office to reduce the selling price for
which Transgas sold gas to regional gas distribution
companies in 2002, by 11.7% as from April 1st and then
by 11.98% as from October 1st.
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3.1.2

Struktura aktiv a pasiv
Structure of assets and liabilities & equity
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Transgas

Struktura aktiv

Structure of assets

Celková aktiva společnosti vzrostla v průběhu roku
2002 o 11,2 % na hodnotu 54 745 mil. Kč. Stálá aktiva
v objemu 24 213 mil. Kč, jejichž podíl na celkových aktivech je 44,2 %, jsou tvořena dlouhodobým nehmotným
majetkem v objemu 130 mil. Kč, dlouhodobým hmotným majetkem v hodnotě 22 025 mil. Kč a finančními investicemi, jejichž hodnota meziročně vzrostla
o 1 133 mil. Kč na 2 058 mil. Kč vlivem přecenění majetkových účastí v souladu s novelizovaným zněním zákona o účetnictví.
Oběžná a ostatní aktiva dosáhla k 31. 12. 2002 výše
30 532 mil. Kč a meziročně vzrostla o 5 242 mil. Kč.
K nejvyššímu nárůstu ve výši 7 740 mil. Kč v kategorii
oběžných aktiv došlo u krátkodobých pohledávek, především vlivem pohledávek v podnicích ve skupině RWE
související s integrací řízení likvidity. Celkově se na
oběžných a ostatních aktivech podílely zásoby 33,4 %,
pohledávky 43 % a finanční majetek 23,3 %.

The company’s total assets grew by 11.2% in 2002 to
CZK 54,745 million. Fixed assets worth CZK 24,213 million, whose share of total assets was 44.2%, were made
up of long-term intangible assets amounting to CZK
130 million, long-term tangible assets amounting to CZK
22,025 million, and financial investments whose value
grew by CZK 1,133 million year-on-year to CZK 2,058 million; the increase in their value was due to the revaluation of ownership interests pursuant to the relevant
amendment to the Accounting Act.
Current and other assets totalled CZK 30,532 million
as at December 31st, 2002, having grown by CZK 5,242
million year-on-year. The biggest increase in the value
of the current assets, amounting to CZK 7,740 million,
was recorded in short-term receivables, mainly due to
the receivables from group companies related to the integration of liquidity management. In total, inventories
accounted for 33.4%, receivables for 43%, and financial assets for 23.3% of the current and other assets.

Struktura pasiv

Structure of equity & liabilities

Vlastní kapitál společnosti vzrostl v roce 2002 o 5 068 mil. Kč,
tj. o 11,7 %, na hodnotu 48 548 mil. Kč a tvoří 88,7 %
celkových pasiv společnosti. V roce 2002, stejně jako
v předchozím období, Transgas, a. s., financoval veškeré
své aktivity z vlastních zdrojů a nečerpal tak kromě krátkodobých kontokorentů žádné úvěry. Cizí zdroje a ostatní pasiva ve výši 6 197 mil. Kč jsou tvořena rezervami,
krátkodobými závazky a dohadnými účty pasiv.

The company’s equity rose by CZK 5,068 million, i.e.
11.7% in 2002, to CZK 48,548 million, and accounted for
88.7% of the company’s total equity & liabilities. As in
the previous period, Transgas funded all of its business
by means of its own resources in 2002 and with the exception of short-term overdrafts did not use any loans.
Borrowings and other liabilities totalling CZK 6,197 million were made up of reserves, short-term payables, and
anticipated liabilities.

Transgas
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3.1.3

Řízení rizik

3.1.4

Risk management

Řízení rizik v Transgas, a. s., zastřešuje výbor pro řízení
rizik, jehož členy jsou zástupci vyššího a středního managementu společnosti.
Společnost sestavila matici všech rizik, která umožňuje identifikovat nejzávažnější rizika z pohledu pravděpodobnosti jejich výskytu a velikosti možné škody.
Nebyla identifikována žádná rizika ohrožující existenci
společnosti. Byly započaty práce na integraci systému
řízení rizik do procesů RWE Group.
V roce 2002 uzavíral Transgas, a. s., měnové operace
typu forward, syntetický forward, opční operace typu
risk reversal sloužící k zajištění měnového rizika společnosti. Dále Transgas, a. s., uzavřel klimatický derivát
sloužící k zajištění se před rizikem snížení tržeb v případě
vysokých teplot v zimním období.
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Investice
Investments

The monitoring of Transgas’s risk management lies
with the risk management committee made up of the
company’s selected higher and middle managers.
The company put together a matrix of all risks as a
tool facilitating the identification of the most serious
risks in terms of the probability of their occurrence and
the scope of potential damage. No risks jeopardising
the company’s existence were identified. The company
started integrating the risk management system into the
processes applied by the RWE Group.
In 2002, Transgas entered into certain currency
operations, such as forwards, synthetic forwards, and
options (risk reversal) in order to hedge the company’s
currency risks. Transgas also entered into a climatic derivative serving to hedge the risk of reduced sales in the
event of high temperatures in the winter period.

Transgas

Za rok 2002 proinvestovala společnost 655 mil. Kč,
z toho do nehmotných aktiv 52 mil. Kč a do hmotných
aktiv 603 mil. Kč. Investice do nehmotných aktiv směřovaly především do dalšího rozvoje programového vybavení. Investice do hmotných aktiv směřovaly především do zvyšování výkonů podzemních zásobníků plynu,
zvyšování bezpečnosti provozu, spolehlivosti přepravy
zemního plynu, úpravy řídicích systémů a dokončení
inovace sdělovacího systému.

The company’s capital expenditures amounted to CZK
655 million in 2002, of which CZK 52 million went to intangible assets and CZK 603 million to tangible assets.
The investments in intangible assets are mainly represented by further development of its software, the investments in tangible assets were primarily made to increase the capacity of underground gas storage facilities,
enhance operational safety, increase the reliability of natural gas transport, upgrade control systems, and complete the modernisation of the communication system.

Tuzemské investice

Domestic investments

V roce 2002 probíhala investiční výstavba se zaměřením na plnění dlouhodobých rozvojových a inovačních
cílů společnosti především v oblastech zvyšování výkonů
podzemních zásobníků plynu, zvýšení bezpečnosti provozu, spolehlivosti přepravy zemního plynu, zvýšení
ostrahy technologie objektů, úpravy řídicích systémů
a dokončování inovace sdělovacího systému. U všech
realizovaných akcí se kladl důraz na snížení ekologických rizik a celkové zátěže životního prostředí.
Na pěti kompresních stanicích byla ukončena realizace opatření zvyšujících požární bezpečnost a na
jedné stanici bylo toto opatření rozpracováno s dokončením v roce 2003. Byla dokončena výstavba nového řídicího systému na 6 MW turbosoustrojí na stanicích Kralice a Kouřim a současně rozpracována příprava inovací řídicích systémů náhradních zdrojů a inovace řídicích systémů prvních hal na těchto stanicích.
Mezi nejdůležitější akce v oblasti skladování zemního plynu je možno zařadit dokončení investiční akce
na podzemním zásobníku plynu Dolní Dunajovice, kterou bylo docíleno podstatného zvýšení výkonu tohoto
zásobníku při těžbě zemního plynu.

The objectives of construction and development in 2002
were to meet the company’s long-term development
and innovation goals, particularly in respect of increasing
the capacity of underground gas storage facilities,
enhancing operational safety and reliability of natural
gas transport, strengthening the security of facilities
and equipment, upgrading control systems, and completing the modernisation of the communication system. All of these projects were carried out with a special
regard to minimising environmental risks and overall environmental impacts.
Measures taken to enhance fire protection were
completed at five compression stations; a similar project
was commenced at another station with completion
planned in 2003. The installation of new control systems
for 6 MW turbo-sets was completed at the Kralice and
Kouřim stations; the preparations for the modernisation
of the control systems for back-up supply sources and
the modernisation of the control systems for the first
halls at these stations are currently under way.
One of the most important projects related to natural
gas storage is the completion of a construction project

Transgas
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3.1.5

Výhled
Plans for the future

V souvislosti se zvýšenými nároky na ostrahu technologických objektů bylo pokračováno v tomto inovačním programu a byly ukončeny akce na dalších třech
podzemních zásobnících a na obou hraničních předávacích stanicích.
V oblasti řídicích systémů byla dokončena napojení
technologických uzlů na řídicí systém soustavy a rozpracována akce vybudování řídicího systému na plynovodu
Hrušky – Třanovice. V souvislosti s tím byla i zahájena
příprava pro napojení aglomerace Moravy na řídicí systém Transgas, a. s.
Celkově bylo v roce 2002 dokončeno 22 investičních
akcí a 33 akcí bylo rozpracováno. Dalších 27 akcí probíhá s termíny dokončení v následujících letech.
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at the Dolní Dunajovice underground gas storage facility. The gas withdrawal capacity of the gas storage
facility was increased significantly.
In connection with the steadily increasing demands
on the security of equipment and facilities this modernisation project was continued; projects were completed
at another three underground gas storage facilities and
at both borderline transfer stations.
The connection of the technological nodes to the
gas grid’s control system was completed, and the
company started developing a control system for the
Hrušky – Třanovice gas pipeline. In this respect, the company started preparations for connecting the Moravia
agglomeration to the Transgas control system.
Altogether 22 capital investment projects were completed in 2002, and 33 further projects were started.
Another 27 projects are under way, with completion
dates in the years to come.

Transgas

V roce 2003 bude dále pokračovat integrace
Transgas, a. s., do RWE Group a zvyšování spolupráce
s regionálními distribučními společnostmi. Oba tyto procesy, jak jsme přesvědčeni, budou mít pozitivní vliv na
hospodaření společnosti. Věříme, že i naše vztahy s obchodními partnery, domácími i zahraničními, se budou
vyvíjet kladně.
Naopak z pohledu vývoje cen plynu na domácím
trhu je vzhledem ke konfliktu na Středním východě
těžké činit kvalitní předpovědi, nicméně v průběhu roku
se očekává výrazné zvýšení pořizovacích cen plynu pro
domácí trh.

Transgas

The integration of Transgas into the RWE Group is going
to continue in 2003. The co-operation with the regional
gas distribution companies will continue to be promoted.
We believe that both of these processes will have a positive effect on the company’s results.
We also believe that our relationships with business
partners, both domestic and foreign ones, will take a favourable course. Although it is difficult to make sound
forecasts of the gas price levels on the domestic market because of the conflict in the Middle East, a significant increase in the gas purchase prices for the domestic market is expected in the course of the year.
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3.2

Personalistika
Personnel management

V souvislosti se vstupem strategického partnera realizovala společnost v úseku řízení lidských zdrojů rozsáhlý
transformační program zavádění optimalizovaných procesů v oblasti recruitmentu, profesního rozvoje, hodnocení, motivace a odměňování zaměstnanců společnosti,
s paralelně probíhajícími procesy integrace Transgas, a. s.,
do struktur a aktivit RWE Group.

In connection with the strategic partner’s entry and simultaneously with the processes of Transgas’s integration into the structure of the RWE Group, the company
carried out an extensive personnel management transformation programme and implemented optimised
processes in its recruitment, career development, employee assessment, and staff motivation and remuneration policies.

Rusko / Russia

Ukrajina / Ukraine
Slovensko / Slovakia
Česká republika / Czech Republic
Německo / Germany
Norsko / Norway

Transgas
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3.2.1

Vývoj počtu zaměstnanců
Number of employees

POČET ZAMĚSTNANCŮ / NUMBER OF EMPLOYEES

2. 5. 2001

31. 12. 2001

STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ PODLE DÉLKY ZAMĚSTNÁNÍ V PLYNÁRENSTVÍ

31. 12. 2002

EMPLOYMENT STRUCTURE BY TIME SPENT IN THE GAS INDUSTRY
Celkem / Total

1 462

1 451

1 409

Dělníků / manual

592

577

535

THP / professional

870

874

874

(stav k 31. 12. 2002) / (as at December 31st, 2002)

Z toho / of whom:
286

211

241

229

59

51

196
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Initiatives aimed at reducing the company’s total
costs were followed also in 2002; the year-on-year decrease in the number of employees was 2.89%.

58

225

38
172

153

178

166

158

VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ

17+2

EMPLOYEE AGE STRUCTURE
do21-25
5 let / uplet
to 5

(stav k 31. 12. 2002) / (as at December 31 , 2002)
st

37

113

110

152

195

280

314
86

193

15

6-9 let

6-9 let / years

10-15 let / years

36-40
let
16-20
let / years

41-45
let
21-25
let / years

Doba zaměstnání / Years of employment
Muži / Men

153

76

2

61

69

V roce 2002 pokračoval trend snižování celkových nákladů společnosti meziročním poklesem počtu zaměstnanců o 2,89 %.

225

46-50
let
26-30
let / years

58

Ženy / Women

211

Celkem / Total

31-35 let / years

1+1

36-40 let / years

228

204

45
28
28
85

19
91

STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ PODLE UKONČENÉHO VZDĚLÁNÍ
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EMPLOYEE STRUCTURE BY EDUCATION

154

150

124

základní / Primary 2 %

vysokoškolské / University 18 %

18
19
19

15

21-25 let
21-25
let

26-30
let
26-30 let

31-35
let
31-35 let

36-40
let
36-40 let

46-50
let
46-50 let

41-45
let
41-45 let

51-55
let
51-55 let

56-60
let
56-60 let

61 a více let

střední / Secondary 36 %
26 - 30 let
85

Věková skupina / Age group
Muži / Men

28

Ženy / Women

113

Celkem / Total

úplné střední / Complete secondary (with GCSE) 44 %
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3.2.2

Odborná příprava a rozvoj zaměstnanců

3.2.3

Professional training and career development

Jedním z klíčových subprocesů odborné přípravy a rozvoje zaměstnanců je zdokonalování a zvyšování profesní
způsobilosti zaměstnanců, které odráží snahu společnosti připravit se na očekávané změny vyvolané otevřením trhu se zemním plynem a podporovat optimalizované procesy. Je postaven na systematičnosti zdokonalování, přísné účelovosti a zvýšené pozornosti výkonným zaměstnancům a prvoliniovým manažerům.
Na udržování, prohlubování a zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců vynaložila společnost celkem
15 277 000 Kč, tj. 3,27 % mzdových nákladů roku 2002.
Průměrné roční výdaje na vzdělávání jednoho zaměstnance společnosti činily 10 842 Kč.
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Sociální politika
Social policy

One of the key professional training and career development sub-processes is that of improving the employees’
professional skills and competencies. This process
reflects the company’s commitment to prepare for the
changes expected in connection with natural gas market liberalisation and to support optimised processes.
Strictly purpose-oriented, this process is based on systematic improvement and a focus on employees working
at the executive and first-line management levels.
The company invested CZK 15,277,000 in maintaining,
deepening and raising its employees’ qualifications and
skills, i.e. 3.27% of the 2002 payroll costs.
The average annual training/education costs per employee were CZK 10,842.

Transgas

Sociální politika společnosti je orientována na uspokojování kulturních, sociálních, zdravotních, vzdělávacích
a sportovních potřeb zaměstnanců, jejich rodinných příslušníků a bývalých zaměstnanců – seniorů.
Sociální politika je výsledkem úspěšné spolupráce
s odborovou organizací a je tradičně výrazně podporována tvorbou sociálního fondu společnosti.
Významným dokumentem garance pracovních podmínek a sociálních potřeb zaměstnanců je kolektivní
smlouva Transgas, a. s. Perspektivu zachování vysokého
standardu sociálních výhod představuje v závěru roku
2002 uzavřená kolektivní smlouva společnosti na období
let 2003-2004 a kolektivní smlouva vyššího stupně, uzavřená pro plynárenské společnosti mezi Českou plynárenskou unií a odborovými svazy Transgas a Unios.

Transgas

The company’s social policy is oriented towards satisfying
the employees’, their family members’, and former
employees’ – seniors different cultural, social, health,
educational, and sports needs.
The company’s social policy is based on successful
co-operation with the trade union organisation and is
traditionally significantly supported by the company’s
social fund.
One of the key documents guaranteeing appropriate
working conditions and the satisfaction of the employees’
social needs is the Transgas Collective Agreement. The
Collective Agreement concluded in late 2002 for the
2003-2004 period, and the higher-level collective agreement executed on behalf of gas companies between
the Czech Gas Union (Česká plynárenská unie) and the
Transgas and Unios trade union organisations, guarantee that the existing high standard of social benefits will
remain unchanged.
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4.

Obchodní aktivity firmy
Business activities

4.1

Přehled obchodních činností
Overview of gas business

4.1.1

Strategie rozvoje obchodních činností
Business development strategy

Transgas, a. s., je významným aktérem na tuzemském
trhu se zemním plynem a důležitým evropským článkem
propojeného systému přepravy zemního plynu.
Prioritou Transgas, a. s., je poskytovat prvotřídní
služby v hlavních oblastech svojí činnosti a uspokojovat
poptávku zákazníků po zemním plynu a souvisejících
službách. Pro naplnění tohoto cíle bude Transgas, a. s.,
usilovat:
– o dosažení optimálního využití přepravní soustavy rozšířením portfolia tranzitních služeb a aktivní politikou
v oblasti přepravy plynu,
– o udržení, případně zvýšení prodeje zemního plynu,
– o průběžnou modernizaci podzemních zásobníků
a jejich zapojení do dalších forem obchodu se zemním plynem,
– v souvislosti s přípravami na otevření trhu o získání
prodejního know-how na bázi best practices jak pro
prodej komodity, tak pro prodej kapacity.

Transgas is a major player on the Czech natural gas market and an important element in the European natural
gas transportation system.
The primary goal Transgas pursues is to provide firstclass services in the main areas of its business, and to
meet its customers’ demand for natural gas and the related services. Transgas pursues this goal through:
– optimising the use of the gas transmission system by
broadening its portfolio of transit services and proactive policies in natural gas transportation;
– maintaining or increasing natural gas sales;
– ongoing modernisation of its underground gas storage
facilities and their inclusion into novel approaches
to natural gas trade;
– acquiring marketing know-how based on the best
practice principle, both for commodity and capacity
sales, in connection with the preparations for market opening.

Pro zlepšení povědomí o zemním plynu bude
Transgas, a. s.:
– rozvíjet marketingové aktivity,
– podporovat rozvoj a propagovat moderní technologie
efektivního využití zemního plynu.

To promote awareness of natural gas Transgas
– develops marketing activities,
– supports the development and promotion of modern
technologies for effective natural gas uses.

Rusko / Russia
Ukrajina / Ukraine

Slovensko / Slovakia
Česká republika / Czech Republic
Německo / Germany
Norsko / Norway

Transgas
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4.1.2

Obchod s plynem
Gas business

ze 73 %. Od společnosti Erdgas Südsachsen Chemnitz
dále Transgas, a. s., nakoupil menší množství zemního
plynu pro potřeby zásobování města Vejprty.
Celkem bylo nakoupeno přibližně o 2 % více zemního plynu než v roce 2001. Po celý rok bezproblémový
nákup odpovídal požadavkům na pokrytí spotřeby zemního plynu v České republice.

Transgas also bought a smaller quantity of natural
gas from Erdgas Südsachsen Chemnitz to supply the
town of Vejprty.
Overall, Transgas bought approximately 2% more
of natural gas than in 2001. Gas purchases took place
without any problems throughout 2002, and in line with
the requirements for meeting natural gas demand in the
Czech Republic.

NÁKUP ZEMNÍHO PLYNU

Přeprava plynu

Gas transportation

Transgas, a. s., v roce 2002 zajišťoval přepravu zemního
plynu přes území České republiky na základě přepravních kontraktů uzavřených se společnostmi Gazexport
AO Moskva, Verbundnetz Gas AG Lipsko a Wintershall
AG Kassel.
Tranzit zemního plynu přes území České republiky
byl po celý rok 2002 bez problémů a v souladu s uzavřenými přepravními kontrakty. Transgas, a. s., tak významnou měrou přispěl ke splnění závazků západoevropských dodavatelů vůči jejich odběratelům. Opět tak
dokázal, že patří mezi spolehlivé partnery v oblasti přepravy zemního plynu.

In 2002, Transgas transported natural gas across the
Czech Republic under gas transport agreements signed
with Gazexport AO Moscow, Verbundnetz Gas AG Leipzig, and Wintershall AG Kassel.
In 2002, natural gas transit across the Czech Republic
went on without any problems and in accordance
with the gas transit agreements in place. Transgas
therefore significantly contributed to the meeting
of its Western European customers’ supply obligations
to their own customers, thereby proving again that
it ranks among reliable partners in natural gas transportation.

Nákup plynu

Gas purchase

Pro potřeby zásobování České republiky nakoupil
Transgas, a. s., v roce 2002 na základě dlouhodobých
kontraktů od ruských a norských dodavatelů celkem
102,2 mld. kWh zemního plynu (tj. 9,73 mld. m3 ). Na
tomto množství se ruští dodavatelé podíleli přibližně

To meet the needs of supplying the Czech Republic with
natural gas Transgas bought a total of 102.2 billion kWh
of natural gas (i.e. 9.73 bcm) under long-term contracts
from Russian and Norwegian suppliers in 2002. Russian
suppliers delivered about 73% of this quantity of gas.
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NATURAL GAS PURCHASE

Transgas

Erdgas Südsachsen
Gazexport
Norští producenti / Norwegian producers

Transgas
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4.1.3

Vývoj ceny zemního plynu
Natural gas price development

Prodej plynu

Gas sales

Celkový prodej zemního plynu devíti distribučním plynárenským společnostem a sedmi přímým zákazníkům
dosáhl v roce 2002 hodnoty přibližně 100 mld. kWh, což
je přibližně o 3 % méně než v předešlém roce.
Na poklesu prodeje se podílely i záplavy v srpnu.
Na základě vyhodnocených údajů zapříčinily pokles prodeje o téměř 230 mil. kWh.
Transgas, a. s., v roce 2002 kapacitně zajistil maximální denní i měsíční dodávky zemního plynu všem zákazníkům a dodržel všechny smluvní podmínky jakosti
zemního plynu, včetně předávacích tlaků.

In 2002, Transgas sold a total of about 100 billion kWh
to nine regional gas distribution companies and seven
direct customers, which was approximately 3% less
than in 2001.
The drop in sales is also attributable to the August
floods: based on evaluated data, the floods caused the
sales to decrease by almost 230 million kWh.
In 2002, Transgas provided the capacity for the
maximum daily and monthly natural gas deliveries to all
customers, and it complied with all the contract conditions for natural gas quality, including delivery pressures.

PODÍL JEDNOTLIVÝCH ODBĚRATELŮ
SHARES TAKEN BY CUSTOMERS
Českomoravská plynárenská, a. s.

Přímí odběratelé / Direct customers
Pražská plynárenská, a. s.

Severomoravská pynárenská, a. s.
Středočeská plynárenská, a. s.

Západočeská plynárenská, a. s.

Ceny zemního plynu jsou regulovány na principu
úředně stanovených maximálních cen podle zákona
č. 526 / 1990 Sb., o cenách. Pravomoc vyhlašovat
ceny zemního plynu byla zákony č. 458/2000 Sb.
a č. 265 / 1991 Sb. svěřena nezávislému Energetickému regulačnímu úřadu, který vydává příslušná cenová rozhodnutí.
Způsob tvorby ceny zemního plynu je upraven vyhláškou ERÚ č. 438/2001 Sb. Podle této vyhlášky začalo 1. ledna 2002 tzv. první regulační období s dobou trvání do 31. prosince 2004. Změny regulovaných
cen zemního plynu jsou prováděny k 1. lednu daného
roku. Pokud dojde v průběhu roku k výrazné změně importní ceny zemního plynu, jsou další změny prováděny
k 1. dubnu, 1. červenci a 1. říjnu.
V průběhu roku 2002 vstoupila v platnost tři cenová
rozhodnutí a další cenové rozhodnutí, které vstoupilo
v účinnost k 1. lednu 2003, bylo přijato. Cenová rozhodnutí upravovala předací ceny mezi Transgas, a. s., a distribučními společnostmi takto:
– Cenové rozhodnutí 4/2002 – platnost od 1. 1. 2002
– Cenové rozhodnutí 7/2002 – platnost od 1. 4. 2002
– Cenové rozhodnutí 11/2002 – platnost od 1. 10. 2002
Předací cena za kapacitu zůstala po celý rok 2002
stejná.

Jihomoravská plynárenská, a. s.

Jihočeská plynárenská, a. s.
Východočeská plynárenská, a. s.
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Natural gas prices are subject to regulation based on
the principle of maximum prices, which are formally
set under Act No. 526/1990 on Prices. The independent
Energy Regulatory Office has the powers to set natural
gas prices; these powers have been vested in the Office
through Act No. 458/2000 and Act No. 265/1991. The
Energy Regulatory Office issues the respective Price
Decisions.
Decree No. 438/2001 of the Energy Regulatory Office
lays down the way of natural gas pricing. Under this
Decree, the first regulatory period began on January 1st,
2002 and it will end on December 31st, 2004. Regulated
natural gas prices are changed as of January 1st of the
respective year. If a major change takes place in natural gas import prices, additional changes may be introduced as of April 1st, July 1st and October 1st.
In 2002, three Price Decisions entered into force and
another Price Decision was adopted; this last decision
came into effect on January 1st, 2003. The Price Decisions regulated selling prices between Transgas and distribution companies [wholesale prices] as follows:
– Price Decision No. 4/2002 – in force from January 1st,
2002
– Price Decision No. 7/2002 – in force from April 1st,
2002
– Price Decision No. 11/2002 – in force from October 1st,
2002
The wholesale capacity price remained the same
in 2002.

Severočeská plynárenská, a. s.

Transgas

Transgas
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4.1.4

Marketing
Marketing

VÝVOJ PŘEDACÍ CENY ZA KOMODITU
WHOLESALE COMMODITY PRICE DEVELOPMENT
100 %

88,3 %
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II.Q 2002

In the just past period Transgas continued its activities geared towards strengthening the position of
natural gas vis-à-vis the other fuels and energies.
Transgas will continue to focus on meeting the demand
for natural gas in the Czech Republic in full, and promote natural gas as the fuel that has the lowest impact
on the environment, and support more effective uses of
natural gas.
In the years to follow benefits will be derived from
deeper co-operation with distribution companies and
from mutually advantageous relations with manufacturers and suppliers of gas appliances, advisory,
consulting, designing and installation companies, and
with special-interest associations.

Účast na odborných výstavách

Participation in trade fairs and exhibitions

Transgas, a. s., je si vědom své odpovědnosti za propagaci zemního plynu a efektivních způsobů jeho využívání. Proto je pro něj samozřejmostí účast na nejvýznamnějších tuzemských odborných výstavách Intergas
a Aquatherm. Vedle toho se Transgas, a. s., zaměřuje i na
výstavy regionální a výstavy zaměřené na využití paliv
a energií v určitém segmentu trhu.
Velmi důležitou je pro Transgas, a. s., účast na mezinárodní výstavě ONS konané v norském Stavangeru.
Tato výstava je jednou z největších akcí zaměřených
na těžbu, dopravu a zpracování ropy a zemního plynu.
Transgas, a. s., měl svou expozici na ONS již potřetí.
Účast na výstavě je pro něj přínosnou především
z hlediska možnosti setkání se zástupci nejvýznamnějších zahraničních obchodních partnerů.

Transgas is aware of its responsibility for promoting
natural gas and effective ways of natural gas use. For
this reason, it is a matter of course for it to attend the most
important domestic trade fairs and exhibitions - Intergas
and Aquatherm. In addition, Transgas participates in regional exhibitions and those focused on the use of fuels
and energies in a particular market segment.
Participation in the ONS international exhibition,
which takes place in Stavanger, Norway, is important
for Transgas. It is one of the most important events focused on oil and natural gas production, transportation
and processing. Last year, Transgas attended the exhibition for the third time. From our company’s perspective,
participation in this exhibition is beneficial mainly because it is a venue for meeting the representatives of its
major international business partners.

88,3 %

77,7 %

I.Q 2002

V uplynulém období Transgas, a. s., pokračoval v aktivitách vedoucích k posílení pozice zemního plynu vůči
ostatním palivům a energiím. Transgas, a. s., se bude
nadále zaměřovat na zajištění plného uspokojení poptávky po zemním plynu v České republice. Bude propagovat zemní plyn jako palivo nejméně zatěžující životní prostředí a podporovat efektivní způsoby jeho
využívání.
Přínosem do dalších let je prohloubení spolupráce
s regionálními distribučními společnostmi a navazování
oboustranně prospěšných kontaktů s výrobci a dodavateli plynových zařízení, poradenskými, konzultačními,
projekčními a montážními firmami, zájmovými svazy
a asociacemi.

III.Q 2002

IV.Q 2002

Transgas

Transgas
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Činnost regionálních poradenských center

Transgas’s regional advisory centres

Pro účely rozvoje trhu se zemním plynem v České republice Transgas, a. s., ve městech, ve kterých sídlí jednotlivé distribuční společnosti, otevřel regionální poradenská centra (RPC). Jejich hlavní náplní je přiblížit více
zemní plyn zákazníkovi, pracovat na zlepšení konkurenceschopnosti a prestiže zemního plynu a představovat
jej jako ekologický zdroj energie s dlouhodobou perspektivou.

Transgas has set up regional advisory centres (RAC) in the
cities in which regional gas distribution companies are
based, pursuing the objective of supporting the natural
gas market’s development in the Czech Republic. The
centres’ main goal is to bring natural gas nearer to customers, boost the competitiveness and prestige of natural
gas, and present natural gas as an environmentallyfriendly source of energy having long-term prospects.

Rusko / Russia
Ukrajina / Ukraine
Slovensko / Slovakia

Česká republika / Czech Republic
Německo / Germany
Norsko / Norway
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4.2

Technické prostředky
Facilities and infrastructure
4.2.1

Tranzitní soustava
The transit system

Plynárenská soustava Transgas, a. s., je provozována na
základě licencí udělených v souladu s energetickým zákonem č. 458/2000 Sb.
Je tvořena přepravní soustavou a šesti podzemními
zásobníky plynu. Z funkčního hlediska se tato plynárenská soustava dělí na dvě základní části – tranzitní soustavu a vnitrostátní soustavu, včetně systému podzemních zásobníků plynu.
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The Transgas natural gas system is operated under licences granted to the company under Act No. 458/2000
(the Energy Act).
The gas system is composed of the gas transmission
system and six underground gas storage facilities. From
the perspective of its functions, the gas system can be
seen as composed of two fundamental parts – the gas
transit system, and the domestic, or inland transport
system including the underground gas storage facilities.

Transgas

Tranzitní soustava zajišťuje přepravu zemního plynu přes
území České republiky pro zahraniční obchodní partnery,
přepravu zemního plynu uskladňovaného ve smluvním
podzemním zásobníku Rehden ve vlastnictví WINGAS
GmbH Kassel na území SRN a dovoz zemního plynu pro
zásobování odběratelů Transgas, a. s. Tranzitní soustava
je tvořena plynovody o celkové délce 2 455,5 km s jmenovitými průměry od DN 800 do DN 1 400 a s jmenovitými tlaky PN 6,1 MPa, PN 7,35 MPa a PN 8,4 MPa,
6 kompresními stanicemi, hraničními a vnitrostátními
předávacími stanicemi.

The transit system serves for international transport of
natural gas across the Czech Republic for foreign partners, for transporting the natural gas stored under a
contract in the Rehden UGS facility owned by WINGAS
GmbH Kassel in Germany, and for natural gas imports
to supply the customers of Transgas. It is comprised of
pipelines having a total length of 2,455.5 km and nominal
diameters ranging from 800 to 1,400 mm, operated under
rated pressures of 6.1 MPa, 7.35 MPa, and 8.4 MPa,
six compressor stations, and borderline and inland
transfer stations.

Rated pressure

VÝVOJ DÉLKY TRANZITNÍ SOUSTAVY
TRANSIT SYSTEM LENGTH
ROK / YEAR

Délka tranzitní soustavy (v km)

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2 240

2 321

2 368

2 399

2 420

2 455

2 455

2 455

Transit system length (in km)

Transgas

37

4.2.2

Vnitrostátní soustava
The inland system

Vnitrostátní soustava je napojena prostřednictvím
22 vnitrostátních předávacích stanic na tranzitní soustavu.
Je tvořena plynovody o celkové délce téměř 1 183 km
s jmenovitými průměry potrubí DN 65 až DN 700 a jmenovitými tlaky PN 4,0 MPa, PN 5,35 MPa a PN 6,3 MPa,
z nichž více než 1 140 km je vybudováno s jmenovitým
tlakem PN 6,3 MPa.

Rozhodující podíl v tranzitním systému mají plynovody
s jmenovitým tlakem PN 7,35 MPa v celkové délce
1 531,53 km a plynovody s jmenovitým tlakem PN 6,1 MPa
v celkové délce 904,76 km. Plynovody s jmenovitým
tlakem PN 8,4 MPa s dimenzí DN 900 a DN 1 000
v celkové délce 19,21 km propojují plynárenský systém
Transgas, a. s., se zahraničními partnery.
Na tranzitním systému je provozováno 6 kompresních stanic s 51 turbosoustrojími o celkovém instalovaném výkonu 351 MW, z čehož je:
– 46 turbosoustrojí o jmenovitém výkonu 6 MW,
– 4 turbosoustrojí o jmenovitém výkonu 13 MW,
– 1 turbosoustrojí o jmenovitém výkonu 23 MW.
Zemní plyn je přejímán a předáván v objemových,
resp. energetických jednotkách v místech vstupu Lanžhot na území ČR a Olbernhau na území SRN, i v místech
výstupu Hora Svaté Kateřiny na území ČR a Waidhaus
na území SRN. Současně jsou v těchto místech stanovovány základní kvalitativní parametry předávaného/přejímaného zemního plynu.
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The largest part of the transit system is formed of the
7.35 MPa pipelines with a total length of 1531.53 km and
6.1 MPa pipelines having a total length of 904.76 km.
Pipelines operated at 8.4 MPa, with nominal diameters
of 900 and 1,000 and a total length of 19.21 km, connect
the Transgas system with those of its foreign partners.
There are six compressor stations in the transit system,
with altogether 51 turbo-compressors, having a total
installed capacity of 351 MW:
– 46 units each with a rated output of 6 MW
– 4 units each with a rated output of 13 MW
– 1 unit with a rated output of 23 MW.
Natural gas is accepted/delivered in volumetric and/
or energy units at the points of entry to the Czech Republic in Lanžhot (in the Czech Republic) and Olbernhau (in Germany), and at the exit points in Hora Svaté
Kateřiny (in the Czech Republic) and Waidhaus (in Germany). These stations also measure the basic quality parameters of the gas accepted/delivered.

Transgas

The country’s domestic system is connected to the transit
pipelines via 22 inland transfer stations.
It comprises gas pipelines having a total length of
almost 1,183 km, with diameters ranging from 65 to
700 mm and operated at rated pressures of 4.0 MPa,
5.35 MPa and 6.3 MPa, of which more than 1,140 km
have been designed and built for a rated pressure of
6.3 MPa.

VÝVOJ DÉLKY VNITROSTÁTNÍ SOUSTAVY
INLAND SYSTEM LENGTH

ROK / YEAR

Délka vnitrostátní soustavy (v km)

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

1 016

1 017

1 086

1 086

1 129

1 183

1 183

1 183

Inland system length (km)

Na vnitrostátní soustavu je napojena většina regionálních distribučních společností, přímí odběratelé, všech
šest podzemních zásobníků plynu ve vlastnictví
Transgas, a. s., a plynovody zajišťující přepravu zemního
plynu ze smluvních zásobníků, tj. podzemního zásobníku
plynu Uhřice ve vlastnictví MND, a. s., Hodonín a podzemního zásobníku plynu Láb ve vlastnictví Nafta, a. s.,
Gbely na území Slovenské republiky. Objem zemního
plynu dodávaný odběratelům je měřen v předávacích
místech na výstupech z vnitrostátního systému. Ve
vybraných uzlových bodech vnitrostátní soustavy jsou
měřeny kvalitativní parametry zemního plynu, zejména
hodnota spalného tepla, jako nutná podmínka pro stanovení množství dodaného zemního plynu v energetických jednotkách.

Transgas

Most of the regional gas distribution companies, direct
customers, all six underground gas storage facilities
owned by Transgas, and pipelines transporting natural gas from leased facilities, i.e. the Uhřice UGS facility owned by MND, a. s. based in Hodonín, and the Láb
UGS facility owned by Nafta, a. s. based in Gbely in Slovakia, are connected to the inland system. The volume
of natural gas supplied to customers is metered at transfer stations located at the points of exit from the inland
system. At some of the nodal points inside the inland
system natural gas quality parameters are measured,
particularly the gross calorific value as a precondition
for determining the quantity of supplied gas in energy
units.
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4.2.3

Podzemní zásobníky plynu
Underground gas storage facilities

Transgas, a. s., provozuje na území České republiky šest
podzemních zásobníků plynu v lokalitách Dolní Dunajovice, Tvrdonice, Štramberk, Lobodice, Třanovice a Háje
s celkovou uskladňovací kapacitou ve výši 2 045 mil. m3
a počátečním denním těžebním výkonem 39,9 mil. m3/den.
Dále využívá pro zajištění zásobování tuzemských odběratelů tři smluvní podzemní zásobníky plynu na území
České republiky, Slovenské republiky a Spolkové republiky Německo s uskladňovací kapacitou 1 091 mil. m3
a počátečním denním těžebním výkonem 17 mil. m3 /den.

Transgas operates six underground storage facilities
in the Czech Republic, at Dolní Dunajovice, Tvrdonice,
Štramberk, Lobodice, Třanovice, and Háje near Příbram,
with an aggregate storage capacity of 2.045 bcm and an
initial daily withdrawal capacity of 39.9 mcm/day. To provide for gas supplies to its customers in the Czech Republic Transgas also leases capacity in three underground
gas storage facilities in the Czech Republic, Slovakia,
and Germany; the total storage capacity is 1.091 bcm
and the initial daily withdrawal capacity is 17 mcm/day.

USKLADŇOVACÍ KAPACITA ZÁSOBNÍKŮ PLYNU
STORAGE CAPACITY OF UGS FACILITIES:
Uskladňovací kapacita (mil. m 3 )
Storage capacity (mcm)

Vlastní PZP / Owned UGS
Dolní Dunajovice

700

Tvrdonice

460

Štramberk

440

Lobodice

150

Třanovice

240

Háje
Celkem vlastní PZP / Total owned UGS

55
2 045

Smluvní PZP / Leased UGS
Láb

500

Rehden

491

Uhřice
Celkem smluvní PZP / Total leased UGS

100
1 091

N.B.: Decimal comma rather than decimal point is used in some graphs and tables in this Annual Report to facilitate graphic design and layout.
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4.2.4

Předávací stanice
Transfer stations

Úlohou podzemních zásobníků plynu je uskladňování
přebytků plynu v letním období, krytí sezónních zimních odběrů, včetně krytí odběrových špiček v období
s minimálními venkovními teplotami, tj. zajištění vyrovnané bilance mezi nákupem a spotřebou zemního plynu
v České republice.
Jejich bezporuchový provoz, zejména v těžebním období, zabezpečuje spolehlivé zásobování a tím i plnění
závazků vyplývajících z obchodních smluv uzavřených
Transgas, a. s., s tuzemskými odběrateli zemního plynu.
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Underground gas storage facilities serve for storing
surplus natural gas in summer and for meeting the
seasonal winter demand and shaving off peak loads in
the periods of time when ambient temperatures are the
lowest, i.e. for ensuring that the natural gas purchased
and the natural gas demand in the Czech Republic are
matched.
Their reliable operation, particularly in the withdrawal season, helps Transgas provide for reliable gas
supplies and meet its obligations under its contracts
with natural gas customers in the Czech Republic.

Transgas

Na tranzitní soustavě Transgas, a. s., jsou provozovány
hraniční předávací stanice Lanžhot a Hora Sv. Kateřiny.
Vnitrostátní soustava Transgas, a. s., a soustavy distribučních společností jsou na tranzitní soustavu napojeny prostřednictvím 22 vnitrostátních předávacích stanic, z nichž šest měří dodávky do vnitrostátní soustavy
Transgas, a. s., a zbývajících 16 měří dodávky zemního
plynu předávaného přímo regionálním distribučním společnostem.
Na vnitrostátním systému je vybudováno celkem
dalších 67 předávacích míst včetně 4 vlastních regulačních stanic, které zabezpečují dodávky zemního plynu
distribučním společnostem a přímým odběratelům
Transgas, a. s.
V roce 2002 byly uvedeny do provozu předávací regulační stanice Březí pro Jihočeskou plynárenskou, a. s.,
a předávací regulační stanice Sibřina pro Pražskou plynárenskou, a. s.

Transgas

Two border transfer stations are operated in the
Transgas transit system – at Lanžhot and at Hora
Sv. Kateřiny.
The Transgas inland transmission system and distribution companies’ networks are connected to the transit system via 22 inland transfer stations; six of them
meter deliveries into the Transgas inland system and 16
meter supplies of natural gas delivered directly to the
gas distribution companies.
A total of another 67 transfer stations, including four
regulating stations owned by Transgas, are included
in the inland system, which help to supply natural gas
to gas distribution companies and direct customers of
Transgas
In 2002, a transfer regulating station at Březí was
commissioned for Jihočeská plynárenská, a. s., and a
transfer regulating station at Sibřina for Pražská plynárenská, a. s.
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4.3

Informační technologie
Information technologies

Rok 2002 představuje v oblasti rozvoje informačních
a komunikačních technologií Transgas, a. s., klíčový milník. Byl zahájen provoz integrovaného ekonomického
systému mySAP.com pro utility. Nejprve se jednalo o základní ekonomické agendy, v druhé polovině roku byly
implementovány také moduly pro mzdovou agendu a personální řízení na bázi mySAP.com. Systém mySAP.com
se tak stal páteří informačního systému Transgas, a. s.
Jeho využívání významnou měrou přispělo ke schopnosti poskytovat včas a v potřebné kvalitě výstupy pro
nového vlastníka. Rostoucí význam integrovaného ekonomického systému si vyžádal také realizaci opatření zaměřených na zvýšení spolehlivosti systému proti výpadkům.
Nově zpracovaná strategie společnosti Transgas, a. s.,
v oblasti IT, která je v souladu se strategií nového
vlastníka RWE Gas AG, se posunula směrem ke standardním řešením a maximální podpoře podnikání společnosti a rozvoje procesů.
I v ostatních oblastech rozvoje informačních technologií byl rok 2002 ve znamení zahájení integrace v rámci
RWE Gas AG. V souvislosti s přechodem na koncernové
standardy byl na konci roku pilotní etapou zahájen projekt zásadní inovace prostředí PC včetně přechodu na
platformu Microsoft Exchange, se zaměřením na zkvalitnění podpory vnitropodnikové komunikace.

The year 2002 was an important milestone in the development of Transgas’s information and communication technologies. The company started the operation
of mySAP.com, an integrated financial system for utilities.
The first stage involved the basic financial agenda
while the second half of the year saw the implementation of payroll and personnel management modules
based on mySAP.com. As the result, the mySAP.com
system has become the backbone of Transgas’s information system. Its use has boosted the company’s ability
to provide the new owner with the outputs in time and
at the required level of quality. The growing importance of the integrated financial system brought about
the need to take measures to enhance the system’s resilience to failures.
Compliant with the strategy of the new owner, RWE
Gas AG, Transgas’s new IT strategy is oriented towards
standard solutions and has been designed to provide
the maximum possible support for the company’s business operations and process development.
Also in other areas of IT development was 2002 a
year marked by the company’s integration into RWE Gas
AG. In connection with adopting the Group’s standards,
the company launched the pilot stage of a major
project before the end of the year. The project is intended to profoundly upgrade the PC environment, including a transition to the Microsoft Exchange platform
and improvement of internal communication support.
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4.4

Komunikační aktivity
Communication activities

Transgas, a. s., je jednou z nejvýznamnějších tuzemských
firem. Zároveň je však také společností evropského významu. Je stabilní, zákaznicky orientovanou firmou, která
pečlivě naslouchá všem svým obchodním partnerům.
Je společností, jež je hrdá na své zaměstnance, kteří
jsou profesionály ve svém oboru. To vše se odráží v komunikačních aktivitách Transgas, a. s.
Transgas, a. s., si velice váží svých dobrých vztahů
s obchodními partnery z Ruské federace. Proto byla
v roce 2002 jednou z nejdůležitějších akcí v oblasti komunikace moskevská odborná konference, která rekapitulovala dosavadní společné obchodní aktivity a současně otevřela nové možnosti budoucí spolupráce.
V roce 2002 byl odstartován rozsáhlý komunikační
projekt „Výchova, vzdělávání a osvěta v oblasti zemního plynu“ nebo - li „Plamínkův zásobník vědění“. Jeho
smyslem není jen budování pozitivního vnímání firmy.
Cílem je také seznámit co nejširší veřejnost se zemním
plynem, ekologicky šetrným zdrojem energie, umožňujícím potřebný komfort domova. Projekt je určen dětem a
mládeži od mateřských škol po školy vysoké, jejich pedagogům, rodičům, obyvatelstvu v nově plynofikovaných lokalitách.
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Transgas is one of the most important Czech companies.
At the same time, it is a player of European dimensions.
It is a stable, customer-focused company that always
tries to listen carefully to all of its business partners.
Transgas is proud of its employees, real professionals in
their respective fields of expertise. All of this is reflected
in Transgas’s communication policies.
Transgas greatly appreciates its excellent relationships with its Russian business partners. That is why
one of the communication highlights of 2002 was a
technical conference held in Moscow, which recapitulated the business activities the partners had undertaken together in the past and, at the same time, opened
up new opportunities for future co-operation.
An extensive communication project called “Natural
Gas Education” or “Little Flame’s Reservoir of Knowledge” was launched in 2002. In addition to building a
positive perception of the company, the project’s primary
goal is to make the broadest public familiar with natural
gas – an environmentally-friendly source of energy
providing the comfort people require at home. The
target groups of the project are children and students of all
ages (from kindergartens to universities), their teachers

Transgas

Sponzoring je základním kamenem všech komunikačních aktivit Transgas, a. s. Firemní sponzoringová filozofie je založena na porozumění a úctě k české společnosti, k jejím hodnotám, a pocitu sounáležitosti se
společenským děním naší země. Odráží v sobě také evropský rozměr činnosti firmy. Tak jsou podporovány projekty celorepublikového a evropského dosahu. Nezapomíná se však také na podporu regionálních projektů,
které zpestřují a zkvalitňují život v jednotlivých částech
naší republiky.
Transgas, a. s., je dlouhodobým partnerem Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro či Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Společnost se také stala generálním partnerem moskevského
Koncertu hvězd, který představil pěvecké špičky naší
země z oblasti vážné i populární hudby. Od roku 2002 je
Transgas, a. s., generálním partnerem putovní výstavy
Krásy a tajemství České republiky, která představuje
historii, kulturu a významné české osobnosti v evropských souvislostech. V oblasti sportu je na prvním
místě podpora Českého olympijského týmu a paralympijského hnutí.
Již tradičně bylo v roce 2002 věnováno nemalé množství finančních prostředků na charitativní účely. Podpořena byla činnost Nadace Naše dítě, Centra Paraple,
Nadačního fondu Růže či Nadačního fondu Kapka naděje.
Opomenuty nezůstaly ani regionální charitativní a zdravotnické projekty. Transgas, a. s., velmi výraznou měrou
pomohl obcím, školám, nemocnicím a dalším postiženým srpnovými povodněmi.

Transgas

and parents, and the people who live in locations
where natural gas is a new source of energy.
Sponsorship is the cornerstone of all Transgas’s communication activities. The company’s sponsorship philosophy is based on its understanding of and respect
for the Czech society and its values, and on its feeling
of being part of the country’s social life. It also reflects
the European dimension of the company’s business.
Transgas therefore supports projects of both nationwide and European reach. At the same time, however,
Transgas does not forget to support regional projects
that brighten up and raise the quality of people’s life in
the various parts of the Czech Republic.
Transgas is a long-term partner of the Prague Spring
international music festival and the International Film Festival in Karlovy Vary. The company also was the general
partner of the Concert of Stars, an event that was held in
Moscow and featured the Czech Republic’s top singers of
both popular and classical music. Since 2002, Transgas
has been the general partner of the “Sights and Secrets of
the Czech Republic”, a road show presenting the country’s
history and culture and prominent Czech personalities
in the European context. The most important initiative in
sports sponsorship is the support provided to the Czech
Olympic Team and the paralympic movement.
As in previous years, substantial funds were donated to charitable purposes. Donations were granted
to foundations and funds such as Nadace Naše dítě
(Our Child Foundation), Centrum Paraple (The Paraple
Centre), Nadační fond Růže (The Rose Foundation), and
Nadační fond Kapka naděje (The Drop of Hope Foundation). Transgas did not omit to support various regional
charitable and health projects.
Transgas provided considerable help to numerous
communities, schools, hospitals, and other institutions
affected by the August floods.

47

Rusko / Russia
Ukrajina / Ukraine
Slovensko / Slovakia
Česká republika / Czech Republic
Německo / Germany

Norsko / Norway

48

Transgas

Příloha
Annex

A1.

Účetní závěrka a výrok auditora
Financial statements and the Auditor´s report

Zpráva nezávislých auditorů akcionářům společnosti Transgas, a. s.

Report of independent auditors to the shareholders of Transgas, a. s.

Provedli jsme audit přiložené rozvahy společnosti Transgas, a. s., k 31. prosinci 2002, souvisejícího výkazu zisku a ztráty a přílohy,
včetně přehledu o peněžních tocích, za rok 2002 uvedených ve výroční zprávě na stranách 54 – 83 (dále „účetní závěrka“). Za sestavení účetní závěrky a za vedení účetnictví odpovídá představenstvo společnosti. Naší úlohou je vydat na základě auditu výrok k této
účetní závěrce.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto normy
požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedená ověření průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit
rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních postupů a významných odhadů učiněných vedením společnosti a zhodnocení celkové
prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vydání výroku.
Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků
a vlastního kapitálu společnosti Transgas, a. s., k 31. prosinci 2002, výsledků jejího hospodaření a jejích peněžních toků za rok 2002
v souladu se zákonem o účetnictví a ostatními příslušnými předpisy České republiky.
Ověřili jsme soulad účetních informací, uvedených na stranách 1 – 48 této výroční zprávy, které nejsou součástí účetní závěrky
k 31. prosinci 2002, s ověřovanou účetní závěrkou společnosti. Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s touto účetní závěrkou.
Dále jsme provedli prověrku přiložené zprávy o vztazích mezi společností a jejími ovládajícími osobami – Fondem národního majetku České republiky a RWE AG, a mezi společností a ostatními společnostmi ovládanými stejnými ovládajícími osobami („Zpráva”),
uvedené na stranách 84 – 104 této výroční zprávy. Za úplnost a správnost Zprávy odpovídá představenstvo společnosti. Naší odpovědností je ověřit správnost údajů uvedených ve Zprávě. Naši prověrku jsme provedli v souladu s auditorskými směrnicemi Komory
auditorů České republiky, vztahujícími se k prověrkám zpráv o vztazích mezi propojenými osobami. Tyto směrnice požadují, aby byla
prověrka naplánována a provedena tak, abychom získali střední úroveň jistoty, že Zpráva neobsahuje významné nesprávnosti. Při
prověrce jsme nezaznamenali žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že přiložená Zpráva nebyla ve všech významných
ohledech řádně připravena.

We have audited the accompanying balance sheet of Transgas, a. s. as at 31 December 2002, the related income statement and
notes, including the statement of cash flows, for the year then ended presented in the annual report of the Company on pages 54 - 83
(“the financial statements”). The financial statements and underlying accounting records are the responsibility of the Company’s
Board of Directors. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
We conducted our audit in accordance with the Act on Auditors and Auditing Standards of the Chamber of Auditors of the Czech
Republic. Those auditing standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance as to whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts
and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates
made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
In our opinion the accompanying financial statements give a true and fair view, in all material respects, of the assets, liabilities
and equity of Transgas, a. s. as at 31 December 2002, and the results of its operations and its cash flows for the year then ended in
accordance with the Act on Accounting and other relevant legislation of the Czech Republic.
We have examined whether the supplementary financial information included in the annual report of the Company on pages 1 – 48,
which does not form part of the financial statements for the year ended 31 December 2002, is consistent with the audited financial
statements of the Company. In our opinion, all other supplementary information included in the annual report is consistent with the
audited financial statements in all material respects.
In addition we have also reviewed the accompanying report on relations between the Company and its controlling parties – National Property Fund of the Czech Republic and RWE AG and between the Company and the other parties controlled by the same
controlling parties on pages 84 – 104 (“the Report”). The completeness and accuracy of the Report is the responsibility of the Board
of Directors. Our responsibility is to review the accuracy of information included in the report. We conducted our review in accordance with the auditing standards of the Chamber of Auditors of the Czech Republic related to reviews of reports on relations between
related parties. These standards require that we plan and perform the review to obtain moderate assurance as to whether the Report
is free of material misstatement. Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying Report has not been properly prepared, in all material respects.

8. dubna 2003

8 April 2003

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
zastoupený

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
represented by

Ing. Petr Šobotník
auditor, osvědčení č. 113

Petr Šobotník
Auditor, Licence No. 113

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Kateřinská 40/466, 120 00 Praha 2, IČO: 40765521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., registered seat Kateřinská 40/466, 120 00 Prague 2, Czech Republic, Identification Number: 40765521, registered with the

v Praze, oddíl C, vložka 3637 a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod osvědčením číslo 021.

Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 3637, and in the Register of Audit Companies with the Chamber of Auditors of the
Czech Republic under Licence No 021.
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ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K 31. PROSINCI 2002 - AKTIVA (v tis. Kč)
AKTIVA

Označení

Číslo

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K 31. PROSINCI 2002 - PASIVA (v tis. Kč)

Běžné účetní období

K 31. 12. 2001

K 2. 5. 2001

Označení

Netto 5

a

řádku

a

b
AKTIVA CELKEM

c
(ř. 02 + 03 + 30 + 57) = ř. 62

001

Brutto 1
74 941 861

Korekce 2
- 20 196 657

Netto 3
54 745 204

Netto 4
49 218 087

46 421 689

PASIVA
b

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál

B.

Stálá aktiva

B. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

B. I. 1.

Zřizovací výdaje

005

B. I. 2.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

006

246 592

- 205 087

41 505

57 006

B. I. 3.

Software

007

178 506

- 105 958

72 548

B. I. 4.

Ocenitelná práva

008

8 637

- 5 887

2 750

B. I. 5.

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

009

B. I. 6.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

010

B. I. 7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

011

B. II.

Dlouhodobý hmotný majetek

012

B. II. 1.

Pozemky

013

94 270

94 270

93 811

104 898

B. II. 2.

Stavby

014

32 188 586

- 13 471 691

18 716 895

19 366 742

19 756 588

B. II. 3.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

015

8 977 129

- 6 261 861

2 715 268

2 978 593

3 103 607

B. II. 4.

Pěstitelské celky trvalých porostů

016

A. III. 3. Statutární a ostatní fondy

B. II. 5.

Základní stádo a tažná zvířata

017

A. IV.

B. II. 6.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

018

2 100

B. II. 7.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

019

634 558

B. II. 8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

020

8 080

B. II. 9.

Opravná položka k nabytému majetku

021

B. III.

Dlouhodobý finanční majetek

(ř. 04 + 12 + 22)

003

(ř. 05 až 11)

004

(ř. 13 až 21)

44 409 308 - 20 196 574
446 595

- 316 932

12 860

24 212 734

23 927 799

24 460 095

129 663

127 637

99 257

46 421 689

(ř. 64 + 68 + 73 + 77 + 80)

063

48 547 900

43 480 179

40 000 721

(ř. 65 až 67)

064

36 550 385

36 550 385

36 550 385

36 550 385

36 550 385

36 550 385

12 860

41 904 723 - 19 879 642

- 146 090

22 025 081

Vlastní kapitál

A. I.

Základní kapitál

A. I. 1.

Základní kapitál

065

62 201

A. I. 2.

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly

066

67 928

19 714

A. I. 3.

Změny základního kapitálu

225

222

A. II.

Kapitálové fondy

A. II. 1.

Emisní ažio

069

A. II. 2.

Ostatní kapitálové fondy

070

A. II. 3.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

071

A. II. 4.

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách

072

A. III.

Fondy ze zisku

2 478
22 874 786

17 120
23 525 462

2 100

2 100

39 761

488 468

407 943

484 880

8 080

25 597

35 728

1 076 191
3 619 955

3 438 259

3 450 336

3 605 141

3 430 564

3 430 564

A. III. 2. Nedělitelný fond

075
14 814

7 695

19 772

(ř. 74 + 75 + 76)

076

Výsledek hospodaření minulých let

(ř. 78 + 79)

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let

077
078

A. IV. 2. Neuhrazená ztráta minulých let

079

A. V.

080

7 301 369

3 491 535

(ř. 82 + 87 + 94 + 103)

081

3 077 811

4 506 667

5 644 180

(ř. 83 až 86)

082

2 569 655

387 957

293 083
196 173

Výsledek hospodaření běžného účetního období
ř. 01 – (64 + 68 + 73 + 77 + 81 + 107) = ř. 62 výkazu

925 376

835 376

542 216

226 642

136 642

B. III. 2. Podilové cenné papíry a podíly v podnicích
s podstatným vlivem

024

B. III. 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

025

B. III. 4. Půjčky podnikům ve skupině

026

B. III. 5. Jiný finanční majetek

027

B. III. 6. Nedokončený dlouhodobý finanční majetek

028

B. III. 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

029

C.

Oběžná aktiva

(ř. 31 + 38 + 44 + 52)

030

30 434 089

C. I.

Zásoby

(ř. 32 až 37)

031

C. I. 1.

Materiál

032

C. I. 2.

Nedokončená výroba a polotovary

033

C. I. 3.

Výrobky

034

C. I. 4.

Zvířata

035

C. I. 5.

Zboží

036

C. I. 6.

Poskytnuté zálohy na zásoby

C. II.

Dlouhodobé pohledávky

C. II. 1.

Pohledávky z obchodního styku

C. II. 2.

Pohledávky ke společníkům a sdružení

C. II. 3.

Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem

041

C. II. 4.

Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem

042

14 540

14 540

B. III. 8. Jiné závazky

C. II. 5.

Jiné pohledávky

043

97 862

97 862

B. IV.

C. III.

Krátkodobé pohledávky

044

13 003 707

- 83

13 003 624

5 263 485

3 676 781

C. III. 1. Pohledávky z obchodního styku

045

4 003 271

- 83

4 003 188

5 245 082

2 899 640

C. III. 2. Pohledávky ke společníkům a sdružení

046

C. III. 3. Sociální zabezpečení

047

C. III. 4. Stát - daňové pohledávky

048

C. III. 5. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem

049

C. III. 6. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem

050

(ř. 53 až 56)

1 076 191

074

2 057 990

Finanční majetek

068

073

542 216

C. III. 7. Jiné pohledávky

067
(ř. 69 až 72)

A. III. 1. Zákonný rezervní fond

2 057 990

(ř. 45 až 51)

8

49 218 087

A.

023

(ř. 39 až 43)

7

(ř. 63 + 81 + 107) = ř. 01

022

(ř. 23 až 29)

6
54 745 204

002

B. III. 1. Podílové cenné papíry a podíly v podnicích
s rozhodujícím vlivem

179
1 513 695

1 513 695

2 079

2 079

- 83

697 376
1 179

179
697 376
1 179

zisku a ztráty v plném rozsahu

B.

Cizí zdroje

B. I.

Rezervy

B. I. 1.

Rezervy zákonné

083

142 387

186 648

B. I. 2.

Rezerva na daň z příjmů

084

1 047 195

20 077

B. I. 3.

Ostatní rezervy

085

1 380 073

113 394

9 811

B. I. 4.

Odložený daňový závazek

086

67 838

87 099

B. II.

Dlouhodobé závazky

B. II. 1.

Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem

088

B. II. 2.

Závazky k podnikům s podstatným vlivem

089

(ř. 88 až 93)

087

30 434 006

25 109 982

21 815 481

B. II. 3.

Dlouhodobé přijaté zálohy

090

10 190 703

10 190 703

12 208 552

6 001 615

B. II. 4.

Emitované dluhopisy

091

78 727

78 727

79 193

152 675

B. II. 5.

Dlouhodobé směnky k úhradě

092

B. II. 6.

Jiné dlouhodobé závazky

B. III.

Krátkodobé závazky

093
094

508 156

4 074 105

5 294 310

B. III. 1. Závazky z obchodního styku

095

341 214

3 569 273

3 948 459

B. III. 2. Závazky ke společníkům a sdružení

096

889

B. III. 3. Závazky k zaměstnancům

097

2 643

5 943

4 549

B. III. 4. Závazky ze sociálního zabezpečení

098

24 952

22 557

039

B. III. 5. Stát - daňové závazky a dotace

099

108 725

475 892

040

B. III. 6. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem

100

B. III. 7. Závazky k podnikům s podstatným vlivem

101

10 072 376

10 072 376

037

39 600

39 600

038

112 402

112 402

11 043 770

1 085 589

5 138 621

710 319

305 979
9 000 000

9 000 000

051

436

436

18 403

471 162

052

7 127 277

7 127 277

7 637 945

12 137 085

C. IV. 1. Peníze

053

1 861

1 861

1 909

1 716

C. IV. 2. Učty v bankách

054

24 983

24 983

210 206

11 932 220

C. IV. 3. Krátkodobý finanční majetek

055

7 100 433

7 100 433

7 425 830

203 149

C. IV. 4. Nedokončený krátkodobý finanční majetek

056

D.

Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv

(ř. 58 a 61)

057

98 464

98 464

180 306

146 113

D. I.

Časové rozlišení

(ř. 59 a 60)

058

92 205

92 205

179 432

134 746

D. I. 1.

Náklady příštích období

059

78 500

78 500

164 554

83 674

D. I. 2.

Příjmy příštích období

060

13 705

13 705

14 878

51 072

D. II.

Dohadné účty aktivní

061

6 259

6 259

874

11 367

54

c
062

PASIVA CELKEM

A.

C. IV.

Číslo
řádku

Transgas

Bankovní úvěry a výpomoci

(ř. 95 až 102)

102
(ř. 104 až 106)

29 733

103

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé

104

B. IV. 2. Běžné bankovní úvěry

105

B. IV. 3. Krátkodobé finanční výpomoci

106

440

1 341 302

44 605

56 787

44 605

56 787

C.

Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv

(ř. 108 + 111)

107

3 119 493

1 231 241

776 788

C. I.

Časové rozlišení

(ř. 109 a 110)

108

9

40 154

22 328

C. I. 1.

Výdaje příštích období

109

C. I. 2.

Výnosy příštích období

110

C. II.

Dohadné účty pasivní

111

Transgas

4 949

1 894

9

35 205

20 434

3 119 484

1 191 087

754 460

55

BALANCE SHEET UNABRIDGED VERSION AS AT 31 DECEMBER 2002 - ASSETS (CZK’000)
Ref.

ASSETS

Row

BALANCE SHEET UNABRIDGED VERSION AS AT 31 DECEMBER 2002 - LIABILITIES AND EQUITY (CZK’000)

Current accounting period

num.
a

b
TOTAL ASSETS

c
(row 02 + 03 + 30 + 57) = row 62

001

Gross 1
74 941 861

Provision 2
(20 196 657)

Net 3

As at

As at

31. 12. 2001

2. 5. 2001

Net 4

54 745 204

Ref.

Net 5

49 218 087

LIABILITIES AND EQUITY

a

46 421 689

b

Receivables for subscribed capital

002

B.

Fixed assets

B. I.

Intangible fixed assets

B. I. 1.

Establishment costs

005

B. I. 2.

Research & development

006

246 592

(205 087)

41 505

57 006

B. I. 3.

Software

007

178 506

(105 958)

72 548

B. I. 4.

Royalties

008

8 637

(5 887)

2 750

B. I. 5.

Other intangible fixed assets

009

B. I. 6.

Intangible assets in the course of construction

010

B. I. 7.

Advances paid for intangible assets

011

B. II.

Tangible fixed assets

B. II. 1.

Land

013

94 270

94 270

93 811

104 898

B. II. 2.

Constructions

014

32 188 586

(13 471 691)

18 716 895

19 366 742

19 756 588

B. II. 3.

Equipment

015

8 977 129

(6 261 861)

2 715 268

2 978 593

3 103 607

B. II. 4.

Cultivated areas

016

A. III. 3. Statutory and other reserves

B. II. 5.

Livestock

017

A. IV.

B. II. 6.

Other tangible fixed assets

018

2 100

B. II. 7.

Tangible assets in the course of construction

019

634 558

B. II. 8.

Advances paid for tangible fixed assets

020

8 080

B. II. 9.

Adjustment to acquired fixed assets

021

B. III.

Long-term investments

003

(row 05 – 11)

004

(row 13 – 21)

012

44 409 308 (20 196 574)
446 595

(316 932)

12 860

24 212 734

23 927 799

24 460 095

129 663

127 637

99 257

46 421 689

(row 64 + 68 + 73 + 77 + 80)

063

48 547 900

43 480 179

40 000 721

(row 65 – 67)

064

36 550 385

36 550 385

36 550 385

36 550 385

36 550 385

36 550 385

12 860

41 904 723 (19 879 642)

(146 090)

22 025 081

Equity
Registered capital

A. I. 1.

Registered capital

065

62 201

A. I. 2.

Own shares held

066

67 928

19 714

A. I. 3.

Changes in registered capital not yet registered

067

225

222

A. II.

Capital contributions

068

A. II. 1.

Share premium

069

A. II. 2.

Other capital contributions

070

A. II. 3.

Assets and liabilities revaluation

071

A. II. 4.

Merger revaluation reserve

072

A. III.

Reserve funds

2 478
22 874 786

17 120
23 525 462

2 100

2 100

39 761

488 468

407 943

484 880

8 080

25 597

35 728

2 057 990

2 057 990

925 376

835 376

542 216

542 216

226 642

136 642

B. III. 2. Investments in associates

024

179

179

B. III. 3. Other long-term investments in securities

025

697 376

697 376

B. III. 4. Intragroup loans

026

B. III. 5. Other financial investments

027

B. III. 6. Long-term investments in progress

028

1 513 695

1 513 695

2 079

B. III. 7. Advances paid for long-term investments

029

C.

Current assets

(row 31 + 38 + 44 + 52)

030

30 434 089

C. I.

Inventories

(row 32 – 37)

031

C. I. 1.

Raw materials

032

C. I. 2.

Work in progress and semi-finished products

033

C. I. 3.

Finished goods

034

C. I. 4.

Livestock

C. I. 5.

2 079

1 179

1 179

(row 69 – 72)

3 619 955

3 438 259

3 450 336

074

3 605 141

3 430 564

3 430 564

A. III. 2. Non-distributable reserves

075
14 814

7 695

19 772

076

Retained earnings

(row 78 + 79)

A. IV. 1. Retained profits

077
078

A. IV. 2. Accumulated losses

079

A. V.

080

7 301 369

3 491 535

(row 82 + 87 + 94 + 103)

081

3 077 811

4 506 667

5 644 180

(row 83 – 86)

082

2 569 655

387 957

293 083
196 173

Profit (loss) for the current period
row 01 – (64 + 68 + 73 + 77 + 81 + 107) = row 62 of
unabridged income statement

B.

Liabilities

B. I.

Provisions

B. I. 1.

Tax-deductible provisions

083

142 387

186 648

B. I. 2.

Income tax provision

084

1 047 195

20 077

B. I. 3.

Non-deductible provisions

085

1 380 073

113 394

9 811

B. I. 4.

Deferred tax liability

086

67 838

87 099

B. II.

Long-term liabilities

21 815 481

B. II. 1.

Long-term liabilities to subsidiaries

088

10 190 703

10 190 703

12 208 552

6 001 615

B. II. 2.

Long-term liabilities to associates

089

78 727

78 727

79 193

152 675

B. II. 3.

Long-term advances received

090

B. II. 4.

Debentures and bonds issued

091

B. II. 5.

Long-term bills of exchange payable

092

035

B. II. 6.

Other long-term liabilities

Goods for resale

036

B. III.

Short-term liabilities

C. I. 6.

Prepayments for inventory

037

39 600

39 600

C. II.

Long-term receivables

038

112 402

112 402

C. II. 1.

Long-term trade receivables

039

C. II. 2.

Long-term receivables
from shareholders/owners

040

C. II. 3.

Long-term receivables from subsidiaries

041

C. II. 4.

Long-term receivables from associates

042

14 540

14 540

B. III. 6. Liabilities to subsidiaries

100

C. II. 5.

Other long-term receivables

043

97 862

97 862

B. III. 7. Liabilities to associates

101

C. III.

Short-term receivables

10 072 376

10 072 376

11 043 770

1 085 589

5 138 621

710 319

044

13 003 707

(83)

13 003 624

5 263 485

3 676 781

C. III. 1. Trade receivables

045

4 003 271

(83)

4 003 188

5 245 082

2 899 640

C. III. 2. Receivables from shareholders/owners

046

C. III. 3. Receivables for social security

047

C. III. 4. Taxes and state subsidies receivable

048

305 979

C. III. 5. Receivables from group companies

049

C. III. 6. Receivables from associates

050

C. III. 7. Other receivables

051

436

436

18 403

052

7 127 277

7 127 277

7 637 945

Financial assets

(row 53 – 56)

9 000 000

(row 88 – 93)

087

093
094

508 156

4 074 105

5 294 310

B. III. 1. Trade payables

095

341 214

3 569 273

3 948 459

B. III. 2. Liabilities to shareholders/owners

096

889

B. III. 3. Payroll payable and other liabilities
to employees

097

2 643

5 943

4 549

B. III. 4. Liabilities for social insurance

098

24 952

22 557

B. III. 5. Taxes and state subsidies payable

099

108 725

475 892

(row 95 – 102)

B. III. 8. Other payables
B. IV.

Bank loans & overdrafts

102
(row 104 – 106)

29 733

103

B. IV. 1. Long-term bank loans

104

B. IV. 2. Short-term bank loans and overdrafts

105

B. IV. 3. Other short-term borrowings

106

440

1 341 302

44 605

56 787

44 605

56 787

C.

Other liabilities

(row 108 + 111)

107

3 119 493

1 231 241

776 788

C. I.

Accruals and deferrals

(row 109 + 110)

108

9

40 154

22 328

471 162

C. I. 1.

Accruals

109

12 137 085

C. I. 2.

Deferred revenue

110

C. II.

Anticipated liabilities

111

9 000 000

C. IV. 1. Cash in hand

053

1 861

1 861

1 909

1 716

C. IV. 2. Cash at bank

054

24 983

24 983

210 206

11 932 220

C. IV. 3. Short-term investments

055

7 100 433

7 100 433

7 425 830

203 149

C. IV. 4. Short-term investments in progress

056

D.

Other assets

(row 58 + 61)

057

98 464

98 464

180 306

146 113

D. I.

Accruals and deferrals

(row 59 – 60)

058

92 205

92 205

179 432

134 746

D. I. 1.

Prepaid expenses

059

78 500

78 500

164 554

83 674

D. I. 2.

Accrued revenue

060

13 705

13 705

14 878

51 072

D. II.

Anticipated assets

061

6 259

6 259

874

11 367

56

1 076 191

073

(row 74 + 75 + 76)

25 109 982

(83)

1 076 191

A. III. 1. Statutory reserve fund

30 434 006

C. IV.

8

49 218 087

A. I.

023

(row 45 – 51)

7

54 745 204

A.

022

(row 39 – 43)

6

(row 63 + 81 + 107) = row 01

B. III. 1. Investments in subsidiaries

(row 23 – 29)

c
062

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

A.

(row 04 + 12 + 22)

Row
num.

Transgas

Transgas

4 949

1 894

9

35 205

20 434

3 119 484

1 191 087

754 460

57

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2002 (v tis. Kč)
Označení

TEXT

Číslo
řádku

b

c

a
I.

Tržby za prodej zboží

A.

Výkony

(ř. 01-02)

03

(ř. 05+06+07)

I.

50 136 955

38 342 473

II.

05

51 039 975

32 411 470

II.

2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby

06

- 971 394

5 905 150

3. Aktivace

07

68 374

25 853

08

37 352 702

32 000 733

B.

(ř. 09+10)

b

c

Accounting period
1

2

01

Cost of goods sold

02

Gross profit

+

04

Výkonová spotřeba

Row
num.

Sales of goods

A.

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

B.

DESCRIPTION

a

2

02

Obchodní marže

II.
II.

1

Ref.

01

Náklady vynaložené na prodané zboží
+

INCOME STATEMENT UNABRIDGED VERSION FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2002 (CZK’000)
Skutečnost v účetním období

Sales of production

(row 01-02)

03

(row 05+06+07)

04

50 136 955

38 342 473

1. Sales of own products and services

05

51 039 975

32 411 470

2. Change in inventory of finished goods and work in progress

06

(971 394)

5 905 150

3. Own work capitalised

07

68 374

25 853

08

37 352 702

32 000 733
31 341 421

Cost of sales

(row 09+10)

B.

1. Spotřeba materiálu a energie

09

36 329 927

31 341 421

B.

1. Raw materials and consumables

09

36 329 927

B.

2. Služby

10

1 022 775

659 312

B.

2. Services

10

1 022 775

659 312

(ř. 03+04-08)

11

12 784 253

6 341 740

(row 03+04-08)

11

12 784 253

6 341 740

(ř. 13 až 16)

(row 13 až 16)

Přidaná hodnota

+

Added value

+

C.

Osobní náklady

12

643 876

395 366

C.

12

643 876

395 366

C.

1. Mzdové náklady

13

468 690

286 013

C.

1. Wages and salaries

13

468 690

286 013

C.

2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva

14

4 496

4 508

C.

2. Emoluments of board members

14

4 496

4 508

C.

3. Náklady na sociální zabezpečení

15

170 690

104 845

C.

3. Social security costs

15

170 690

104 845

C.

4. Sociální náklady

16

C.

4. Other social costs

16

D.

Daně a poplatky

17

10 515

3 994

D.

Taxes and charges

17

10 515

3 994

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

18

1 468 595

1 054 450

E.

Depreciation of long-term assets

18

1 468 595

1 054 450

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

19

21 658

36 818

Sale of long-term assets and raw materials

19

21 658

36 818

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

20

15 184

33 141

Net book amount of long-term assets and raw materials sold

20

15 184

33 141

Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů

21

77 582

33 389

Provisions written back to operating income

21

77 582

33 389

Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů

22

1 411 895

53 650

G.

Provisions for operating liabilities and charges

22

1 411 895

53 650

H.

III.
F.
IV.
G.
V.
H.
VI.
I.
VII.
J.

23

4

Zúčtování opravných položek do provozních nákladů

24

1 198

71 024

Ostatní provozní výnosy

25

217 642

5 433

Ostatní provozní náklady

26

130 232

79 996

Převod provozních výnosů

27

Převod provozních nákladů

28

Provozní výsledek hospodaření

VIII.

Prodané cenné papíry a podíly

31

20 845 540

4 133 076

32

60 003

79 929

1. Výnosy z cenných papírů a podílů v podnicích ve skupině

33

54 519

2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

34

5 484

3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

35

X.
XI.
M.
XII.
N.
XIII.
O.
XIV.
P.
XV.
Q.
XVI.
R.

36
37

Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů

38

Náklady z přecenění majetkových cenných papírů

39

Zúčtování rezerv do finančních výnosů

40

Tvorba rezerv na finanční náklady

41

Zúčtování opravných položek do finančních výnosů

42

Zúčtování opravných položek do finančních nákladů

43

Výnosové úroky

44

28 179

180 322

Nákladové úroky

45

577

1 543

Ostatní finanční výnosy

46

396 817

618 267

Ostatní finanční náklady

47

593 525

552 237

Převod finančních výnosů

48

560 224

28 287

Adjustments to operating income

27
29

9 419 644

4 725 759

Income from sales of securities and shares

30

21 429 476

4 150 430

Securities and shares sold

31

20 845 540

4 133 076

32

60 003

79 929

1. Income from investments in subsidiaries

33

54 519

2. Income from invenstments in other participating interests

34

5 484

79 929

3. Income from other long-term investments

35
560 224

38 717

Operating result

XII.
N.
XIII.
XIV.
P.
XV.
Q.
XVI.
R.

1 063 344

307 012

(ř. 52+53)

51

3 216 824

1 541 236

S.
S.

- splatná

52

3 382 524

1 560 497

- odložená

53

- 165 700

- 19 261

54

7 266 164

3 491 535

55

118 813

Mimořádné náklady

56

83 608

U.

Daň z příjmů z mimořádné činnosti
1.
2.

(row 33+34+35)

Income from short-term investments

36

Loss on investments

37

Gain on revaluation of securities

38

Loss on revaluation of securities

39

Provisions written back to financial income

40

Provisions for financial liabilities and charges

41

Amounts written back on investments

42

28 287

43

Interest income

44

28 179

Interest expense

45

577

1 543

Other financial income

46

396 817

618 267

Other financial expense

47

593 525

552 237

Adjustments to financial income

48

Financial result

49
50

1 063 344

307 012

(row 52+53)

51

3 216 824

1 541 236
1 560 497

Tax on profit or loss on ordinary activities
1.

- current

52

3 382 524

2.

- deferred

53

(165 700)

(19 261)

54

7 266 164

3 491 535

Profit or loss on ordinary activities after taxation

**

55

118 813

Extraordinary charges

56

83 608

57

U.

Tax on extraordinary profit or loss

57

- splatná

58

U.

- odložená

59

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

60

XVII.

(row 29+50-51)

Extraordinary income

(ř. 55-56-57)

35 205

*

61

W.

(ř. 54+60-61)

62

7 301 369

3 491 535

(ř. 29+50+55-56)

63

10 518 193

5 032 771
Transgas

1.

- current

2.

- deferred
Profit (loss) on extraordinary items after taxation

58
59
(row 55-56-57)

Profit (loss) share apportioned to partners [partnership only]
***

Net profit (loss) for the financial period
Profit (loss) before taxation

Transgas

180 322

[(row 30-31+32+36+37-38+39-40+41-42+43-44+(-45)-(-46)]

T.

Mimořádný výsledek hospodaření

9 811
83 608

Amounts written off investments

Adjustments to financial expense
*

71 024

28
[row 11-12-17-18+19-20+21-22+23-24+25-26+(-27)-(-28)]

Income from long-term investments

O.

Mimořádné výnosy

58

9 811
83 608

T.

***

79 996

XI.

2.
XVII.

130 232

M.

49

(ř. 29+50-51)

26

X.

50

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

5 433

Other operating charges

L.

1.
**

W.

38 717

[(ř. 30-31+32+36+37-38+39-40+41-42+43-44+(-45)-(-46)]

Daň z přijmů za běžnou činnost

S.

217 642

IX.

79 929

Náklady z finančního majetku

Finanční výsledek hospodaření

25

K.
IX.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

Převod finančních nákladů
*

Other operating income

Adjustments to operating expense

4 150 430

L.

1 198

VII.

21 429 476

(ř. 33+34+35)

4

24

J.

30

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

23

Amounts written off operating assets

I.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

[ř. 11-12-17-18+19-20+21-22+23-24+25-26+(-27)-(-28)]

Amounts written back to operating assets

VI.

*

IX.

*

V.

4 725 759

K.

U.

IV.

9 419 644

VIII.

S.

III.
F.

29

*

IX.

Zúčtování opravných položek do provozních výnosů

Staff costs

60

35 205

61
(row 54+60-61)

62

7 301 369

3 491 535

(row 29+50+55-56)

63

10 518 193

5 032 771

59

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY – ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2002

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH – ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2002
CASH FLOW STATEMENT – YEAR ENDED 31 DECEMBER 2002
2002 tis. Kč
2002 CZK’000

2001 tis. Kč
2001 CZK’000

10 518 193

5 032 771

Peněžní toky z provozní činnosti / Cash flows from operating activities
A

Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním
Net profit on ordinary activities before tax

A.1

Úpravy o nepeněžní operace / Adjustments for non-cash movements:

1 454 991

903 742

A.1.1

Odpisy stálých aktiv / Depreciation of fixed assets

1 468 595

1 054 450

A.1.2

Změna stavu opravných položek / Change in provisions

1 223 612

165 037

A.1.3

Zisk z prodeje stálých aktiv / Profit from the disposal of fixed assets

- 589 387

- 966

A.1.4

Výnosy z dividend a podílů na zisku / Dividend income

- 620 227

- 79 929

A.1.5

Vyúčtované nákladové a výnosové úroky / Net interest expense and income

A.*

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami oběžných
prostředků a mimořádnými položkami
Net cash flow from ordinary activities before tax, changes in working capital and extraordinary
items

A.2
A.2.1

- 27 602

- 234 850

11 973 184

5 936 513

Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu / Working capital changes:

- 7 333 574

- 8 594 526

Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv / Increase in receivables and prepayments

- 7 672 837

- 1 609 449

A.2.2

Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv /
Decrease in short term payables and accruals

- 1 678 586

- 777 118

A.2.3

Změna stavu zásob / (Increase)/decrease in inventories

A.**

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami /
Net cash flow from ordinary activities before tax and extraordinary items

A.3

Úroky vyplacené / Interest paid

- 577

- 1 543

A.4

Úroky přijaté / Interest received

28 179

236 393

A.5

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost / Income tax on ordinary activities paid

- 2 337 871

- 1 540 420

A.7

Přijaté dividendy a podíly na zisku / Dividends received

A ***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti / Net cash flow from ordinary activities

2 017 849

- 6 207 959

4 639 610

-2 648 013

620 227

79 929

2 949 568

- 3 883 654

- 696 068
589 387

- 608 060
4 651

- 106 681

- 603 409

Peněžní toky z investiční činnosti / Cash flows from investing activities
B.1
B.2

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv / Acquisition of fixed assets
Příjmy z prodeje stálých aktiv / Proceeds from the sale of fixed assets

B***

Čistý peněžní tok z investiční činnosti / Net cash flow from investing activities

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS – YEAR ENDED 31 DECEMBER 2002

I.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
GENERAL INFORMATION

Transgas, a. s., (dále „Společnost“) byla založena dne
2. května 2001 na základě schváleného privatizačního
projektu transformace Transgas, s. p., na akciovou společnost.
Transgas, a. s., byla zapsána do obchodního rejstříku
dne 18. června 2001. Sídlo společnosti je v Praze 10-Strašnice, Limuzská 12/3135, Česká republika. Podle
zápisu v obchodním rejstříku je hlavním předmětem
podnikání společnosti přeprava, uskladňování a 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.
Dne 29. ledna 2002 podepsal FNM ČR a RWE Gas
Aktiengesellschaft smlouvu o koupi a prodeji 96,99 %
akcií Společnosti.
Dne 16. května 2002 FNM ČR převedl 96,99 % akcií
Společnosti na nového vlastníka – RWE Gas Aktiengesellschaft.
Srovnatelné údaje v účetní závěrce a v příloze jsou
zpracovány za období od 2. května 2001 do 31. prosince
2001.

Transgas, a. s., (”the Company”) was established on
2 May 2001 based on the approved privatisation project
on the transformation of Transgas, s. p., (state enterprise)
to a joint stock company.
Transgas a.s., was incorporated on 18 June 2001. The
Company’s registered office is at Limuzská 12 / 3135,
Prague 10-Strašnice, Czech Republic. In accordance with
the Commercial Register, the Company’s main business
activities are transportation, storage and trade with
natural gas in accordance with the legal regulation No.
458 / 2000 Sb. on conditions for undertaking the business and for the execution of state administration in the
energy sector and on changes to certain decrees. The
Company’s registration number is 26460815.
On 29 January 2002, the National Property Fund of
the Czech Republic and RWE Gas Aktiengesellschaft
signed the agreement on the sale of 96.99% of shares
of the Company.
On 16 May 2002, the National Property Fund of the
Czech Republic transferred 96.99% of the Company’s
shares to the new owner – RWE Gas Aktiengesellschaft.
Comparative information in the financial statements
cover the period from 2 May 2001 to 31 December
2001.

Peněžní toky z finanční činnosti / Cash flows from financing activities
C.1

Změna stavu dlouhodobých a krátkodobých závazků / Change in long and short-term liabilities

C.2

Změna stavu vlastního kapitálu / Changes in equity

C.2.1

Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení základního kapitálu /
Cash inflow from the increase of share capital

C.2.3

Další vklady akcionářů [společníků] do vlastního kapitálu /
Other cash contributions to equity by shareholders

C.2.5

Přímé platby na vrub fondů / Direct payments from reserves

C.2.6

Vyplacené dividendy [podíly na zisku] / Dividends paid

C***

Čisté peněžní toky z finanční činnosti / Net cash flow from financing activities

- 43 716

0

- 3 309 839

- 12 077

0

0

JMÉNO / NAME

den vzniku funkce / date of appointment

Dr.-Ing. Klaus Homann

17. května 2002 / Appointed on 17 May 2002

0

0

místopředseda / Vice - Chairman

Ing. Alena Vitásková

17. května 2002 / Appointed on 17 May 2002

- 12 077

člen / member

Martin Friedrich Herrmann

17. května 2002 / Appointed on 17 May 2002

- 3 289 133

0

člen / member

Dr.-Ing. Andreas Radmacher

28. června 2002 / Appointed on 28 June 2002

- 3 353 555

- 12 077

člen / member

Ing. Jan Nehoda

26. listopadu 2002 / Appointed on 26 November 2002

člen / member

Milada Vlasáková

17. května 2002 / Appointed on 17 May 2002

- 510 668

- 4 499 140

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku /
Cash and cash equivalents at the beginning of the year

7 637 945

12 137 085

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku /
Cash and cash equivalents at the end of the year

7 127 277

7 637 945

26 February 2003

Dr.-Ing. Klaus Homann

Martin Herrmann

předseda představenstva / Chairman of the Board of Directors

člen představenstva / Member of the Board of Directors
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FUNKCE / POSITION

předseda / Chairman
- 20 706

Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů /
Net decrease in cash and cash equivalents

26. února 2003

SLOŽENÍ PŘEDSTAVENSTVA K 31. PROSINCI 2002 BYLO NÁSLEDUJÍCÍ:
THE DIRECTORS AS AT 31 DECEMBER 2002 WERE AS FOLLOWS:

Transgas

S účinností ukončení funkce dnem 16. května 2002
odstoupili z funkce člena představenstva všichni členové představenstva, a to Ing. Alena Vitásková, Ing. Stanislav Lepka, JUDr. Zdenka Němcová, Milada Vlasáková
a Ing. Václav Srba.
Ke dni 17. května 2002 byli do funkce členů představenstva rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné
hromady jmenováni Dr.-Ing. Klaus Homann, Ing. Alena
Vitásková, Martin Friedrich Herrmann, Milada Vlasáková
a dále JUDr. Zdenka Němcová, která s účinností ukončení funkce dnem 28. června 2002 z této funkce odstoupila.
Dne 28. června 2002 byl valnou hromadou do funkce
člena představenstva zvolen Dr.-Ing. Andreas Radmacher
a dne 26. listopadu 2002 byl představenstvem podle
§ 194, odst. 2 obchodního zákoníku jmenován náhradním členem představenstva Ing. Jan Nehoda.

Transgas

On 16 May 2002 all members of the Board of Directors, namely Ms Alena Vitásková, Mr Stanislav Lepka,
Ms Zdenka Němcová, Ms Milada Vlasáková and
Mr Václav Srba, have resigned from the Board.
On 17 May 2002 based on the decision of the sole
shareholder at the general meeting the following
members were appointed to the Board of Directors –
Mr Klaus Homann, Ms Alena Vitásková, Mr Martin Friedrich Herrmann, Ms Milada Vlasáková and Ms Zdenka
Němcová, who resigned from being a member of the
Board on 28 June 2002.
Based on the shareholders’ general meeting decision
of 28 June 2002, Mr Andreas Radmacher was appointed
to the Board. On 26 November 2002, Mr Jan Nehoda
was appointed as a substitute member of the Board in
accordance with the provision of Section 194 (2) of the
Commercial Code.

61

SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY K 31. PROSINCI 2002 BYLO NÁSLEDUJÍCÍ:
THE MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD AS AT 31 DECEMBER 2002 WERE AS FOLLOWS:
FUNKCE / POSITION

JMÉNO / NAME

den vzniku funkce / date of appointment

předseda / Chairman

Dr. Manfred Hermann Otto Scholle

17. května 2002 / Appointed on 17 May 2002

místopředseda / Vice - Chairman

Dr. Ingo Albert Otto Westen

17. května 2002 / Appointed on 17 May 2002

člen / member

Dipl.-Volksw. Gottfried Gustav
Friedrich Spelsberg-Korspeter

17. května 2002 / Appointed on 17 May 2002

člen / member

Dipl.-Kfm. Markus Franz Schmidt

17. května 2002 / Appointed on 17 May 2002

člen / member

Sybe Visser

17. května 2002 / Appointed on 17 May 2002

člen / member

Ing. Jaroslav Ungerman, CSc.

17. května 2002 / Appointed on 17 May 2002

člen / member

Ing. Radomír Kincl

12. června 2002 / Appointed on 12 June 2002

člen / member

Ing. Stanislav Stanec

12. června 2002 / Appointed on 12 June 2002

člen / member

Šárka Vojíková

12. června 2002 / Appointed on 12 June 2002

S účinností ukončení funkce dnem 16. května 2002
odstoupili z funkce člena dozorčí rady všichni členové dozorčí rady, a to Ing. František Kubelka, Ing. Zdeněk Hain,
Ing. František Penc, Ing. Jiří Wolff, CSc., Ing. Libor Pavlů,
JUDr. Olga Horáková, Mgr. Luboš Vaněk, Ing. Jaroslav
Ungerman, CSc., a Ing. Milada Fritzová, CSc. Ke dni
17. května 2002 byli do funkce členů dozorčí rady rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady jmenováni Dr. Manfred Hermann Otto Scholle,
Dr. Ingo Albert Otto Westen, Dipl.-Kfm. Markus Franz
Schmidt, Dipl.-Volksw. Gottfried Gustav Friedrich
Spelsberg -Korspeter, Sybe Visser a Ing. Jaroslav
Ungerman, CSc. Ke dni 12. června 2002 byli zaměstnanci do funkce členů dozorčí rady zvoleni Ing. Radomír
Kincl, Ing. Stanislav Stanec a Šárka Vojíková.

On 16 May 2002 all members of the Supervisory
Board, namely Mr František Kubelka, Mr Zdeněk
Hain, Mr František Penc, Mr Jiří Wolff, Mr Libor Pavlů,
Ms Olga Horáková, Mr Luboš Vaněk, Mr Jaroslav
Ungerman and Ms Milada Fritzová, have resigned from
the Board. On 17 May 2002 based on the decision of the
sole shareholder at the general meeting the following
members were appointed to the Supervisory Board –
Mr Manfred Hermann Otto Scholle, Mr Ingo Albert Otto
Westen, Mr Gottfried Gustav Friedrich Spelsberg-Korspeter,
Mr Markus Franz Schmidt, Mr Sybe Visser and Mr Jaroslav
Ungerman. On 12 June 2002 Mr Radomír Kincl,
Mr Stanislav Stanec and Ms Šárka Vojíková were elected
by the employees as members of the Supervisory Board.

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 šesti úseků (pro finance,
pro obchod, pro provoz, pro personalistiku, pro vnitřní
správu a pro informatiku), které jsou řízeny příslušnými
odbornými řediteli. Vnitřními organizačními jednotkami
s vymezenými právy a povinnostmi je patnáct provozů.

The Company is organised as follows:
The general meeting of shareholders is the supreme body
of the Company. The Board of Directors is a statutory
body governing the Company’s activities and acting on
its behalf. The Supervisory Board is the controlling body
of the Company.
Administration of the Company is divided into six
functions – finance, trade, operations, human resources,
administration and information – and are managed by
the relevant directors. There are fifteen internal organisational units with pre-defined rights and obligations.

II.

ÚČETNÍ POSTUPY
ACCOUNTING POLICIES

(a) Základní zásady vedení účetnictví

(a) Basis of preparation

Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy
platnými v České republice. Účetnictví je vedeno v historických cenách kromě níže popsaných případů. Deriváty a cenné papíry (mimo podílů v podnicích s rozhodujícím nebo podstatným vlivem) jsou vykázány v reálné
hodnotě. Částky v účetní závěrce a v příloze jsou zaokrouhleny na tisíce českých korun, není-li uvedeno jinak.

The financial statements have been prepared in accordance with Generally Accepted Accounting Principles in
the Czech Republic. The financial statements have been
prepared under the historical cost convention, except as
disclosed below. Derivatives and investments in securities
(except for investments in subsidiaries and associates)
are recorded at fair value. The amounts disclosed in
the financial statements including notes are rounded
to thousands of Czech Crowns (CZK’000) unless stated
otherwise.
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Transgas

V roce 2002 Společnost přijala nové účetní zásady
a postupy v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými právními předpisy České republiky platnými
od 1. ledna 2002. Dopad těchto nových zásad a postupů je shrnut v poznámce II (q) Změny v účetních postupech.

In 2002, the Company adopted the new accounting
principles introduced by the Act on Accounting and supporting accounting legislation of the Czech Republic,
effective from 1 January 2002. The effects of adopting these new principles are summarised in the policy
note II (q) Extraordinary items and changes in accounting policies.

(b) Dlouhodobý nehmotný majetek

(b) Intangible fixed assets

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách.
Dlouhodobý nehmotný majetek je odepisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané životnosti.
Společnost uplatňuje roční odpisovou sazbu 28,6 %.
Nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší
než 1 rok a pořizovací cena nepřevyšuje 60 000 Kč za
položku, je jednorázově účtován do nákladů a veden do
skončení jeho používání v operativní evidenci.
Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného
majetku, pořízeného po 1. lednu 2001 a přesahující
60 000 Kč za rok, resp. pořízeného do 31. prosince 2000
a přesahující 40 000 Kč za rok, je aktivováno.

Intangible fixed assets are recorded at cost.
Intangible fixed assets are amortised applying the
straight-line basis over their estimated useful lives.
The Company applies the annual amortisation rate of
28.6%.
Intangible assets, with a useful life longer than one
year and a unit cost of less than CZK 60,000, are expensed upon consumption and are kept in off-balance
sheet evidence until the end of their use.
Subsequent expenditure on intangible assets acquired
subsequent to 1 January 2001 and exceeding CZK
60,000 or acquired by 31 December 2000 and exceeding
CZK 40,000 respectively, is capitalised.

(c) Dlouhodobý hmotný majetek

(c) Tangible fixed assets

Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je vykázán
v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu, za kterou
byl majetek pořízen, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související, včetně vnitropodnikových
nákladů, mezd, pojištění a cestovních nákladů.
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku jsou vypočteny metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho
předpokládané doby životnosti. Společnost používá rozdílné účetní a daňové odpisy dlouhodobého hmotného
majetku.

Acquired tangible assets are recorded at cost, which
includes costs incurred in bringing the assets to their
present location and condition, custom duties and other
costs, including qualifying intercompany costs, wages,
insurance and travel costs.
Tangible assets are depreciated applying the straightline basis over their estimated useful lives. The Company applies different depreciation rates for accounting
and tax purposes.

SPOLEČNOST UPLATŇUJE TYTO ROČNÍ ODPISOVÉ SAZBY:
THE ANNUAL DEPRECIATION RATES USED ARE AS FOLLOWS:
Budovy a stavby / Buildings and constructions

2,2 –

Stroje a zařízení / Plant, machinery and equipment

3,3 – 28,6 %

5,0 %

Inventář / Furniture and fittings

13,4 – 28,6 %

Motorová vozidla / Motor vehicles

13,4 – 28,6 %

Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného
majetku se účtují přímo do nákladů. Rezerva je tvořena
na pravidelné inspekce plynovodní soustavy a na opravy,
které bude podle odhadu vedení třeba provést v budoucích účetních obdobích. Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku přesahující 40 000 Kč za rok
je aktivováno.
Dlouhodobý hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena je vyšší než
10 000 Kč a nižší než 40 000 Kč za položku, je odepisován metodou rovnoměrných odpisů po dobu 24 měsíců
od data zařazení.
Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou hodnotu, pak je zůstatková hodnota aktiva snížena o opravnou položku na jeho
zpětně získatelnou hodnotu.

Transgas

Repairs and maintenance expenditure relating to tangible fixed assets is expensed as incurred. Provisions
are established to cover the cost of regular inspections
to the gas pipeline network and for repairs that, based
on management’s estimate, will have to be carried out
in future periods. Subsequent expenditure relating to
tangible fixed assets exceeding CZK 40,000 per year is
capitalised.
Tangible assets, with a useful life longer than one
year and a unit cost higher than CZK 10,000 but lower
than CZK 40,000, are depreciated using the straight-line
method over twenty four months since their acquisition.
A provision for impairment is established where the
carrying value of an asset is greater than its estimated
recoverable amount.
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(d) Majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím vlivem

(d) Investments in subsidiaries

Společnost s rozhodujícím vlivem (dceřiná společnost)
je podnik, jehož finanční a provozní politiky Společnost
ovládá s cílem získání užitků z jeho činnosti.
Majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím vlivem jsou oceněny metodou ekvivalence. Majetková
účast je při pořízení oceněna pořizovací cenou, která je
upravována na hodnotu odpovídající míře účasti Společnosti na vlastním kapitálu v dceřiné společnosti.
Konsolidace podílů v dceřiných společnostech nebyla
provedena vzhledem k tomu, že tato účetní závěrka je
předkládána pouze za Společnost.

A subsidiary is an enterprise whose financial and
operating policies are governed by the Company so as
to obtain benefits from its activities.
Investments in subsidiaries are accounted for using the
equity method. Under this method, the investment is
initially recorded at cost and adjusted thereafter to reflect
the Company’s share of net assets of the subsidiary.
No consolidation of subsidiaries has been performed
as these financial statements are presented on a standalone basis.

(e) Ostatní cenné papíry a podíly

(e) Other securities and investments

Společnost od 1. ledna 2002 rozděluje cenné papíry a podíly, které nejsou majetkovou účastí, do následujících
kategorií: cenné papíry k obchodování, realizovatelné
cenné papíry a cenné papíry držené do splatnosti. Před
1. lednem 2002 nebyly cenné papíry a podíly rozděleny
do výše uvedených kategorií a byly vykázány v ceně pořízení po odečtení opravné položky na snížení hodnoty.
Během účetního období a k datu účetní závěrky Společnost vlastnila pouze realizovatelné cenné papíry, které
bude vlastnit po neurčitou dobu, a které mohou být prodány v případě, že Společnost bude potřebovat peníze
nebo se změní úrokové sazby. Cenné papíry a podíly jsou
zahrnuty do stálých aktiv, pokud vedení Společnosti nezamýšlí jejich prodej během 12 měsíců od data účetní
závěrky. V ostatních případech 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. Následně jsou cenné papíry oceňovány
reálnou hodnotou. Jako reálnou hodnotu Společnost
používá tržní hodnotu cenných papírů k datu účetní závěrky. Ocenění cenných papírů neobchodovaných na veřejných trzích je provedeno na základě kvalifikovaného
odhadu provedeného vedením Společnosti.
Nerealizované zisky a ztráty, vyplývající ze změn
reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů, jsou vykázány ve vlastním kapitálu.

From 1 January 2002, the Company classifies securities
and investments, other than investments in subsidiaries
and associated undertakings, into the following
categories: trading, available for sale and held-to-maturity.
Prior to 1 January 2002, securities and investments were
not classified in the above categories and were recorded
at cost less provision for diminution in value.
During the period and as at the balance sheet date, the
Company held only available for sale investments, that
are intended to be held for an indefinite period of time,
and which may be sold in response to liquidity requirements or changes in interest rates. These are included
in non-current assets unless management intend to
sell them within twelve months from the balance sheet
date. Other investments are included in current assets.
Management determines the appropriate classification of
its investments at the time of purchase. The classification
is reviewed on a regular basis.
Securities and investments are initially recorded at
cost. Subsequently they are carried at fair value. The
fair value is based on quoted prices of securities at the
balance sheet date. The valuation of unquoted securities
is based on expert estimates made by the Company’s
management.
Unrealised gains and losses arising from changes in
the fair value of available-for-sale investments are recognised in equity.

(f) Zásoby
Zásoby materiálu jsou převážně představovány zásobami
náhradních dílů pro plynovodní soustavu. Tyto zásoby
jsou oceňovány pořizovací cenou. Pořizovací cena zahrnuje veškeré náklady související s pořízením těchto zásob (zejména dopravné, clo, provize, atd.). Pro veškeré
úbytky koupených zásob užívá Společnost metodu váženého průměru.
Zásoby plynu v podzemních zásobnících se evidují jako
výrobky. Pořizovací cena zásob plynu je zvýšena o náklady spojené s přepravou zemního plynu.
Celková zásoba plynu v podzemních zásobnících se
oceňuje na základě vykázaného stavu ve finančním vyjádření a objemu plynu v technických jednotkách. Vtláčení
plynu se oceňuje průměrnou pořizovací cenou v měsíci
pořízení a úbytky plynu (čerpání, přepočty na změny teplot, provozní ztráty) se během roku oceňují průměrnou

64

cenou zásob plynu v podzemních zásobnících, stanovenou k poslednímu dni předchozího měsíce.

operating losses) during the course of the year are valued
using the average cost of gas inventory in the underground stores, determined as at the last day of previous
month.

(g) Pohledávky

(g) Receivables

Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám.
Opravná položka k pohledávkám je tvořena na základě
věkové struktury pohledávek.

Receivables are stated at nominal value less provision
for doubtful amounts. A provision for bad debts is
created on the basis of aging analysis.

(h) Přepočet cizích měn

(h) Foreign currency translation

Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny
a zaúčtovány devizovým kursem platným ke dni uskutečnění účetního případu.
Všechna peněžní aktiva a pasiva vedená v cizích měnách byla přepočtena devizovým kursem zveřejněným Českou národní bankou k datu účetní závěrky. Od
1. ledna 2002 jsou všechny kurzové zisky a ztráty z přepočtu pohledávek a závazků účtovány do výkazu zisku
a ztráty.
Před 1. lednem 2002 byly nerealizované kurzové zisky
a ztráty a rezerva na kurzové ztráty vykázány v ostatních
aktivech, ostatních pasivech, resp. rezervách (viz poznámka II (q)).

Transactions denominated in a foreign currency are translated and recorded at the rate of exchange ruling at the
date of the transaction.
All monetary assets and liabilities denominated in
foreign currencies have been translated at the year-end
exchange rate, as published by the Czech National Bank.
From 1 January 2002, all exchange gains and losses on
monetary assets and liabilities are recorded in the profit
and loss account.
Prior to 1 January 2002, unrealised exchange gains and
losses and the related provisions for exchange losses
were deferred as other assets, other liabilities and provisions respectively (see Note II (q)).

(i) Finanční deriváty

(i) Derivative financial instruments

Derivátové finanční nástroje zahrnující měnové forwardy
a opce jsou při pořízení zachyceny v rozvaze v pořizovací ceně a následně přeceňovány jejich reálnou hodnotou. Změna reálné hodnoty derivátů je zachycena ve
vlastním kapitálu.
Společnost je dále smluvní stranou v transakcích s tzv.
klimatickými deriváty, které slouží k zajištění proti vysokým teplotám v zimním období. O těchto derivátech Společnost v souladu s účetními předpisy neúčtuje.
Reálná hodnota měnových forwardových nástrojů je
vypočtena jako současná hodnota očekávaných budoucích peněžních toků. Pro ocenění zbylých derivátů jsou
používány opční cenové modely a diskontovaná hodnota
budoucích peněžních toků.

Derivative financial instruments, including currency forwards and options, are initially recognised in the balance
sheet at cost and are subsequently remeasured at their
fair value. Changes in fair values of derivatives are recorded in equity.
In addition, the Company is a contractual party in
weather derivatives transactions that are used to hedge
high temperatures during winter periods. In accordance
with valid accounting principles, the Company does not
account for such derivates.
The fair value of currency forward instruments is calculated as the present value of expected future cash
flows. Option pricing models and the discounted value
of future cash flows are used to determine the fair value
of other derivative instruments.

(f) Inventories

(j) Účtování nákladů a výnosů

(j) Revenue and expense recognition

Raw materials are mainly spare parts for the gas pipeline network. These inventories are recorded at cost.
Cost includes the appropriate overheads incurred to
bring the inventory to its present condition and location (mainly transport, customs duty, commission, etc.).
The weighted average cost method is applied for all
disposals.
Inventories of gas, stored in the underground stores,
are treated as finished products. Acquisition cost of gas
includes transport costs.
Total inventory of gas in the underground stores is
valued based on the actual status expressed in financial
terms and the volume of gas in technical units. Gas
impressed is valued using the average acquisition cost
in the month of addition and disposal of the natural gas
(drawings, recalculations due to temperature changes,

Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.
Společnost vykazuje jako vlastní výkony tržby z prodeje plynu, tržby za tranzitní přepravu plynu přes území
České republiky a změny stavu zásoby plynu v podzemních zásobnících.
Ve výkonové spotřebě vykazuje především náklady na
nákup, přepravu a skladování plynu ve smluvních podzemních zásobnících.

Expenses and revenues are recognised in the period to
which they relate.
The Company recognises as revenue all income from
the sale of gas, fees collected for the transit of gas across
the Czech Republic and changes in gas inventories
stored in underground stores.
Cost of sales include the cost of gas purchases, gas
transportation and gas stored in the rented stores.

(k) Leasing

(k) Leases

Pořizovací cena majetku, získaného formou finančního
a operativního leasingu, není aktivována do dlouhodobého majetku a je účtována do nákladů rovnoměrně po

The cost of assets held under both finance and operating
leases are recorded as expenses evenly over the life of
the lease. Amounts payable in future periods not yet

Transgas

Transgas
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celou dobu trvání leasingu. Budoucí leasingové splátky,
které nejsou k datu účetní závěrky splatné, jsou vykázány v příloze k účetní závěrce, ale nejsou zachyceny
v rozvaze. Splátky nájemného hrazené předem se časově
rozlišují.

due are disclosed but not recorded in the balance sheet.
Payments of rent paid in advance are not recognized on
a timely basis.

(l) Rezervy

(l) Provisions

Společnost tvoří rezervy, pokud má současný závazek, je
pravděpodobné, že bude na vypořádání tohoto závazku
třeba vynaložit vlastní zdroje a existuje spolehlivý odhad
výše závazku. Společnost dále vytváří rezervy na budoucí inspekce a opravy dlouhodobého majetku tak, jak
je upraveno zákonem o rezervách, a rezervu na sanace
půdy, která je tvořena za účelem pokrytí budoucích výdajů souvisejících se zahlazením následků provozní činnosti v souladu s horním zákonem.
Rezervy se tvoří ve výši očekávaných výdajů, v cenách
na současné úrovni a jejich výše je pravidelně revidována
a aktualizována.

Provisions are recognised when the Company has
a present obligation, it is probable that an outflow of
resources will be required to settle the obligation, and
a reliable estimate of the amount can be made. Provisions
are also created against the cost of future inspections
of the gas pipeline network and for the cost of repairs
of fixed assets in accordance with the Act on Reserves,
and provisions for the cost of land recultivation, which is
created in order to provide for future expenses related to
the removal of land contamination resulting from operational activities, in accordance with the Act on Mining.
Provisions are created in the amount of the expected
outflow in current price levels and their amounts are reviewed and updated on a regular basis.

(m) Penzijní připojištění

(m) Pension plans

Společnost poskytuje svým zaměstnancům příspěvek na
penzijní připojištění, který je účtován do nákladů. Dále
k financování státního důchodového pojištění hradí Společnost pravidelné odvody do státního rozpočtu.

The Company provides contributions to employees’ pension schemes that are recorded in the profit and loss
account. Regular contributions are made to the state to
fund the national pension plan.

In accordance with the relevant provisions of the Commercial Code, the Company is required to transfer 5% of
its annual net profits to the statutory reserve fund until
the balance of this reserve reaches 20% of the issued
share capital.
This statutory reserve fund may be used to cover potential losses of the Company.
According to its Articles of Association, the Company
creates the social fund from net profits in the amount of
6.5% of annual staff costs, including compensation and
reward to cover the cost of operational emergencies in
the relevant accounting period.

(q) Mimořádné položky a změny účetních postupů

(q) Extraordinary items and changes in accounting
policies

Mimořádné výnosy a náklady zahrnují jednorázové dopady událostí nesouvisejících s předmětem činnosti
Společnosti a dopady změn účetních postupů.
Srovnatelné finanční informace nebyly zpětně přepracovány, protože Společnost nezavádí změny účetních
postupů se zpětnou účinností.

Extraordinary items include one-off effects of events
outside the scope of the Company’s ordinary activities
and the effects of changes in accounting policies.
The Company has adopted changes in accounting
policies prospectively, therefore comparative financial
information has not been restated.

ZMĚNY VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘIJETÍ ÚČETNÍCH POSTUPŮ POŽADOVANÝCH ZÁKONEM
O ÚČETNICTVÍ OD 1. LEDNA 2002 OVLIVŇUJÍ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY TAKTO:
THE CHANGES RESULT FROM THE ADOPTION OF THE PRINCIPLES REQUIRED BY THE ACT
ON ACCOUNTING, EFFECTIVE FROM 1 JANUARY 2002, AND AFFECT EQUITY AS FOLLOWS:
2002

tis. Kč / CZK ’000

Vlastní kapitál k 1. lednu (jak vykázáno v minulém období)
Equity as at 1 January (as previously reported)

(n) Odložená daň

(n) Deferred taxation

Odložená daň se vykazuje u všech dočasných rozdílů
mezi zůstatkovou hodnotou aktiv nebo pasiv v rozvaze
a jejich daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka
je zaúčtována pokud je pravděpodobné, že bude možno
ji daňově uplatnit v následných účetních obdobích.

Deferred tax is recognised on all temporary differences
arising between the carrying amount of an asset or
liability in the balance sheet and its tax base. Deferred
tax assets are recognised if it is probable that sufficient
future taxable profit will be available against which the
assets can be utilised.

(o) Spřízněné strany

(o) Related parties

Spřízněnou stranou Společnosti se rozumí:

The Company’s related parties are considered to be:

– podniky, které se Společností tvoří skupinu podniků,
– akcionáři, kteří přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat
podstatný nebo rozhodující vliv u Společnosti a podniky, kde tito akcionáři mají podstatný nebo rozhodující vliv,
– členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv,
– podniky, které mají společného člena vedení se Společností.

– Companies which form a Group of companies with
the Company;
– Shareholders, of which the Company is a subsidiary
or an associate, directly or indirectly, and subsidiaries
and associates of these shareholders;
– Members of the Company’s statutory and supervisory
bodies and management and parties close to such
members, including the subsidiaries and associates of
the members and their close parties;
– Companies with the same member of management.

Významné transakce, zůstatky a metody stanovení cen
transakcí se spřízněnými stranami jsou uvedeny v poznámce XVII.

Material transactions, outstanding balances and pricing
policies with related parties are disclosed in Note XVII.

(p) Vlastní kapitál

(p) Registered capital

Společnost vykazuje základní kapitál ve výši zapsané
v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze.

The Company presents share capital in the amount
registered with the Commercial Register at the Prague
City Court.
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V souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku Společnost vytváří zákonný rezervní fond ve výši
5 % z čistého zisku ročně až do výše 20 % základního kapitálu.
Zákonný rezervní fond lze použít pouze ke krytí případných ztrát Společnosti.
Na základě svých stanov Společnost vytváří z čistého
zisku sociální fond, a to ve výši 6,5 % z ročního objemu
nákladů zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny
za pracovní pohotovost zaměstnanců v příslušném účetním období.

Transgas

48 480 179

Dopad změn účetních postupů na mimořádné položky ve výkazu zisku:
Effects of changes in accounting policies included in extraordinary items:
Přeúčtování nerealizovaných kurzových rozdílů k 31. prosinci 2001 do výkazu zisku a ztráty
Realization of unrealised foreign currency differences existing as at 31 December 2001
Rozpuštění rezervy na nerealizované kurzové ztráty
Release of provisions for unrealised foreign exchange differences
Upravený vlastní kapitál k 1. lednu (odrážející uvedené změny)
Pro-forma equity as at 1 January (reflecting these effects)

Shrnutí všech změn účetních postupů vyplývajících
z přijetí požadavků zákona o účetnictví s účinností
od 1. ledna 2002:
– Drobný dlouhodobý majetek dříve vykázaný jako „Jiný
dlouhodobý hmotný majetek“ byl překlasifikován do
příslušných kategorií v rámci stálých aktiv. Tato klasifikace platí i pro srovnatelné údaje.
– Odložená daňová pohledávka je k 31. prosinci 2002 vykázána v rozvaze jako součást kategorie „Dlouhodobé
pohledávky“. K 31. prosinci 2001 Společnost vykazovala odložený daňový závazek, který byl v účetní závěrce k 31. prosinci 2001 překlasifikován do kategorie
„rezervy“.
– Daň z příjmu právnických osob k 31. prosinci 2002 je
zaúčtována jako rezerva. V rozvaze je tato rezerva vykázána po snížení o zaplacené zálohy na daň z příjmu.
Daňový náklad je ve výkazu zisku a ztráty vykázán jako
daň běžného období z běžné činnosti. Srovnatelné
údaje v účetní závěrce k 31. prosinci 2002 byly překlasifikovány do stejné kategorie.
– Od 1. ledna 2002 jsou všechny kurzové zisky a ztráty
z přepočtu pohledávek a závazků účtovány do výkazu
zisku a ztráty. Před 1. lednem 2002 byly nerealizované

Transgas

-48 403

83 608
48 515 384

The following is a summary of all changes in accounting
policies on the financial statements, resulting from
the adoption of the principles required by the Act on
Accounting, effective from 1 January 2002:
– Low value assets previously classified under ”Other
tangible assets” and ”Other intangible assets” were
reclassified in the appropriate categories within fixed
assets (also in the comparatives).
– The deferred tax asset is classified within long-term receivables in the balance sheet at 31 December 2002.
At 31 December 2001, the Company presented a deferred tax liability which has been reclassified in the financial statements at 31 December 2002 as reserves.
– Corporate income tax for the year ended 31 December
2002 was recorded as a provision for income tax. For
the purposes of the balance sheet presentation, this
provision has been offset with income tax advances
paid. The tax charge is recorded in the profit and loss
account in both 2001 and 2002 under current tax on
ordinary or extraordinary activities. Comparative information was reclassified into the same categories.
– From 1 January 2002, all foreign exchange gains and
losses on monetary assets and liabilities are recorded
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The Company purchased intangible assets which were expensed in 2002 of
CZK 2,341,000 (31 December 2001: CZK 2,554,000).
Transfers represent movements from intangible fixed assets in the course of
construction to the relevant fixed asset categories when the assets are brought
into use.
Společnost pořídila v roce 2002 nehmotný majetek účtovaný přímo do nákladů v částce 2 341 tis. Kč (2001: 2 554 tis. Kč).
Přeúčtování představuje přeúčtování z kategorie nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku do příslušné kategorie v rámci dlouhodobého nehmotného majetku v okamžiku zařazení do užívání.

129 663
127 637
99 257
Zůstatková hodnota / Net book amount

- 5 887

- 105 958

- 316 932
1 621
- 57 268
- 261 285
1 879
- 35 454
- 227 710
Celkem / Total

0

275
- 32 141

- 225
- 5 662

- 74 092
1 402

0
- 113

- 11 556
- 63 938

- 5 549
Ocenitelná práva / Royalties

Software / Software

- 205 087
- 181 531
- 23 785
- 158 223
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Research and development capitalised

tis. Kč / CZK’000

tis. Kč / CZK’000

477

31. 12. 2001
tis. Kč / CZK’000
Vyřazení
Disposals

Odpisy
Charge
for the year
tis. Kč / CZK’000

2. 5. 2001

OPRÁVKY
ACCUMULATED AMORTISATION

- 24 902

tis. Kč / CZK’000

Odpisy
Charge
for the year

tis. Kč / CZK’000

Vyřazení
Disposals

1 346

31. 12. 2002
tis. Kč / CZK’000

446 595
- 1 726
- 41 069
100 468
388 922
- 1 959
- 78 476
142 390
326 967
Celkem / Total

0
0
0
0
0
- 80
0
80
0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Advanced paid for intangible fixed assets

8 637

12 860
- 105
- 41 069
51 556
2 478
0
- 78 476
63 834

36 761

2 750
5 887

142 020
- 1 402

0
0

0
59 770

116
5 771

83 652

17 120
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Intangible fixed assets in the course of construction

178 506
- 275

0
0

0

246 592
18 590
220 424

CZK’000
CZK’000

tis. Kč

Transfers
tis. Kč

CZK’000

Přeúčtování
Přírůstky

0

- 477

238 537

9 401

CZK’000

tis. Kč
CZK’000

CZK’000
CZK’000

Transfers
tis. Kč

0

- 1 346

CZK’000
tis. Kč

CZK’000

31. 12. 2002
tis. Kč
Disposals

Přeúčtování
Přírůstky

Additions

31. 12. 2001
tis. Kč

Vyřazení
Transgas

Ocenitelná práva / Royalties

The effects of events which occurred between the
balance sheet date and the date of signing the financial statements are reflected in the financial statements
in the case that these events provide further evidence of
conditions which existed at the balance sheet date.
Where significant events occur subsequent to the
balance sheet date prior to signing of the financial
statements which are indicative of conditions which
arose subsequent to the balance sheet date, the
effects of these events are disclosed, but are not themselves reflected in the financial statements.

Software / Software

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem
a dnem podpisu 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 podpisu
účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni,
jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní
závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Research and development capitalised

(r) Subsequent events

Vyřazení

– Write-offs of receivables are included in the line
”change in receivables and prepayments” for the year
ended 31 December 2002, while they were included
in the line ”depreciation of fixed assets, write-off of
receivables” for the year ended 31 December 2001.
– Changes in other assets are included in the line
”change in receivables and prepayments” for the year
ended 31 December 2002, while they were included
in the line ”change in general provisions, accruals and
prepayments” for the year ended 31 December 2001.
– Changes in other liabilities are included in the line
”change in short-term payables and accruals” for the
year ended 31 December 2002, while they were
included in the line ”change in general provisions,
accruals and prepayments” for the year ended 31 December 2001.
– Dividends received are included within cash flows
from ordinary activities for the year ended 31 December 2002, while they were included within cash flows
from financing activities for the year ended 31 December 2001.

Disposals
tis. Kč

The following is a summary of all changes in the cash
flow statement. The comparatives were reclassified
according to the 2002 rules.

(r) Následné události

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
INTANGIBLE FIXED ASSETS

Additions
tis. Kč

– Odpis pohledávek je v přehledu o peněžních tocích
za rok končící 31. prosincem 2002 zahrnut v řádku
„Změny stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv“,
zatímco v přehledu o peněžních tocích za rok končící
31. prosincem 2001 a 2000 byl zahrnut do řádku „Odpisy stálých aktiv a pohledávek“.
– Změna stavu ostatních aktiv je v přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. prosincem 2002 zahrnuta v řádku „Změny stavu pohledávek a přechodných
účtů aktiv“, zatímco v přehledu o peněžních tocích
za rok končící 31. prosincem 2001 byla zahrnuta do
řádku „Změna stavu opravných položek a přechodných účtů aktiv a pasiv“.
– Změna stavu ostatních závazků je v přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. prosincem 2002 zahrnuta v řádku „Změna stavu krátkodobých závazků
a přechodných účtů pasiv“, zatímco v přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. prosincem 2001 byla
zahrnuta do řádku „Změna stavu opravných položek
a přechodných účtů aktiv a pasiv“.
– Přijaté dividendy jsou v přehledu o peněžních tocích
za rok končící 31. prosincem 2002 zahrnuty v peněžním toku z provozní činnosti, zatímco v přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. prosincem 2001 byly
zahrnuty v peněžním toku z finanční činnosti.

III.

2. 5. 2001

Srovnatelné údaje v přehledu o peněžních tocích byly
překlasifikovány tak, aby odpovídaly požadavkům pro
rok 2002:

in the profit and loss account. Prior to 1 January 2002,
unrealised exchange gains and losses and related
provisions were deferred in the balance sheet on
separate lines within other assets, other liabilities and
provisions respectively, and have been reclassified in
the comparative figures to the financial statements
for the year ended 31 December 2002. Unrealised
exchange rate losses of CZK 83,608,000 as at 31 December 2001 are classified under ”Prepaid expenses”;
the provision for unrealised exchange rate losses of
CZK 83,608,000 at 31 December 2001 was classified
under ”Non-deductible provisions” and unrealised exchange rate gains of CZK 35,205,000 at 31 December
2001 under ”Deferred revenue”.
– Certain revenues and expenses (e.g. shortages of
and damages to inventories, claims from insurance
companies, etc.) previously classified as extraordinary
are classified within ordinary activities, primarily
as ”Other operating charges” and ”Other operating
income” in the profit and loss account for the year
2002.

POŘIZOVACÍ CENA
COST

kurzové zisky a ztráty a související rezerva vykazovány
v rozvaze, a to na samostatných řádcích mezi ostatními aktivy, ostatními pasivy, resp. rezervami. Srovnatelné údaje v účetní závěrce k 31. prosinci 2002 byly
překlasifikovány do nákladů příštích období, výnosů
příštích období a ostatních rezerv. Nerealizované kurzové ztráty ve výši 83 608 tis. Kč k 31. prosinci 2001
byly vykázány v nákladech příštích období, rezerva
na nerealizované kurzové ztráty ve výši 83 608 tis. Kč
v ostatních rezervách a nerealizované kurzové zisky
ve výši 35 205 tis. Kč k 31. prosinci 2001 ve výnosech
příštích období.
– Některé výnosy a náklady (např. manka a škody, nárokovaná plnění od pojišťoven atd.), které jsou v účetní
závěrce za rok 2001 vykázány jako mimořádné položky,
jsou za rok 2002 vykázány v rámci provozní činnosti
jako ostatní provozní náklady a ostatní provozní výnosy.
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IV.

22 025 081

- 19 879 642
86 050
- 1 155
-1 408 884

The Company purchased tangible assets which were
expensed in 2002 of CZK 6,568,000 (31 December
2001: CZK 352,000).
Tangible fixed assets previously classified as low value
tangible fixed assets have been reclassified in the
appropriate categories of tangible fixed assets (see also
Note II (q)).
Transfers represent movements from tangible assets
in the course of construction to the relevant fixed asset
categories when the assets are brought in the use.
The Company also uses assets under finance lease
contracts which are not recorded as fixed assets in the
financial statements until the purchase of the asset at
the expiration of the lease.

LEASINGOVÉ SPLÁTKY LZE ANALYZOVAT TAKTO:
LEASE PAYMENTS MAY BE ANALYSED AS FOLLOWS:
31. prosince 2002

31. prosince 2001

31 December 2002

31 December 2001

2 May 2001

tis. Kč / CZK’000

tis. Kč / CZK’000

tis. Kč / CZK’000

Splacené leasingové splátky ze současných smluv
o finančním leasingu
Amounts already paid on current finance lease
contracts

22 874 786

- 18 555 653
51 640
- 70 979
- 1 018 996
- 17 517 318

Společnost pořídila v roce 2002 hmotný majetek účtovaný přímo do nákladů v částce 6 568 tis. Kč (2001:
352 tis. Kč).
Majetek dříve zařazený jako drobný dlouhodobý hmotný majetek je uveden v příslušných kategoriích v rámci
dlouhodobého hmotného majetku (viz poznámka II (q)).
Přeúčtování představuje přeúčtování z kategorie Nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku do příslušné kategorie v rámci dlouhodobého hmotného majetku v okamžiku zařazení do užívání.
Společnost rovněž používá majetek získaný formou finančního leasingu, který je však účtován jako hmotný
dlouhodobý majetek Společnosti až po skončení doby
leasingu.

263

0

1 322

387

0

Nesplacené leasingové splátky splatné později
než v následujícím roce
Outstanding amounts payable after more than
one year

1 784

0

0

Celková výše leasingových splátek zaplacených
i splatných ze současných smluv o finančním leasingu
Total amounts paid and payable on current
finance lease contracts

4 617

650

0

K 31. prosinci 2002 ani k 31. prosinci 2001 neobsahovala rozvaha žádná aktiva získaná po skončení smluv
o finančním leasingu.

V.

Investments in subsidiaries represent investments in
ordinary shares.

1) K 31. prosinci 2002 / At 31 December 2002

Zůstatková hodnota / Net book amount

Celkem / Total

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Tangible assets in the course of construction

As at 31 December 2002 and 2001 the balance sheet
did not include any assets acquired after termination of
finance lease contracts.

MAJETKOVÉ ÚČASTI VE SPOLEČNOSTECH S ROZHODUJÍCÍM VLIVEM
INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES

Majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím vlivem představují investice do kmenových akcií.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Other tangible fixed assets

2. května 2001

1 511

Nesplacené leasingové splátky
splatné do jednoho roku
Outstanding amounts payable within one year

23 525 462

- 146 090
0
- 1 155
0
- 144 935
- 70 979
0
- 73 956

0
0
0
0
0
0

- 534 642
- 5 806 731
50 332
0
- 420 941
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Equipment

- 5 436 122

- 874 242
- 12 603 987

0

0
0

0

79 512
0

- 6 261 861

6 538
0

- 13 471 691
CZK’000
CZK’000

1 308

CZK’000

tis. Kč
tis. Kč

0

CZK’000

Provisions
for the year
CZK’000

- 598 055

tis. Kč

položky
tis. Kč

CZK’000

Opravné
Odpisy

Charge

2. 5. 2001

- 12 007 240
Stavby
Buildings, halls and constructions

Provisions
for the year
CZK’000

CZK’000
CZK’000

položky

tis. Kč

Vyřazení

Disposals
tis. Kč

Opravné
Odpisy

Charge

OPRÁVKY
ACCUMULATED DEPRECIATION

Vyřazení

- 92 658
- 557 187
1 037 504
41 042 780
Celkem / Total

Disposals
tis. Kč

31. 12. 2001
tis. Kč

31. 12. 2002
tis. Kč

41 904 723
- 105 498
- 534 034
1 113 816
41 430 439

8 080
0
- 32 905
0
- 86 872
76 741
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Advances paid for tangible fixed assets

35 728

25 597

15 388

634 558
- 14 490
- 501 129
- 26 091
- 470 315
490 448
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Tangible assets in the course of construction

558 836

552 878

597 299

2 100
0
2 100
0
0
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Other tangible fixed assets

2 100

0

0

0

8 977 129
- 79 971
8 785 324
- 52 180
260 114
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Equipment

8 577 390

0

271 776

0

32 188 586
- 11 037
31 970 729
-3 136
210 037
Stavby
Buildings, halls and constructions

31 763 828

0

228 894

0

94 270
0
0
459
Pozemky
Land

104 898

164

93 811
- 11 251
0

CZK’000
CZK’000
CZK’000

tis. Kč

CZK’000
CZK’000
CZK’000

CZK’000

Transfers
tis. Kč
tis. Kč

CZK’000

CZK’000

Vyřazení

Disposals
tis. Kč
Transfers
tis. Kč

Přírůstky

Additions

Přeúčtování
Přírůstky

Additions
tis. Kč

2. 5. 2001

Vyřazení

POŘIZOVACÍ CENA
COST
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Disposals
tis. Kč

31. 12. 2001
tis. Kč

Přeúčtování

31. 12. 2002
tis. Kč

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
TANGIBLE FIXED ASSETS

Tuzemské dceřiné spo-

Počet akcií

Nominální

Pořizovací cena

Podíl na základ-

Výsledek

Vlastní kapitál

Příjem

lečnosti

Number of

hodnota

tis. Kč

ním kapitálu

hospodaření

tis. Kč

z dividend

Domestic

shares

Kč

Cost

% of capital

v roce 2002

Net assets

v roce 2002

Nominal value

CZK’000

tis. Kč

CZK’000

subsidiaries

CZK

tis. Kč

Net profit in

Dividend

2002

income in 2002

CZK’000

CZK’000

TransgasNet, a. s.

194 515

1 000

136 642

100,00 %

37 268*

361 437*

Plynoprojekt, a. s.

113 061

1 000

113 194

90,43 %

3 423*

196 840*

0

40 691*

558 277*

0

249 836

0

* neauditovaná data / unaudited data

Transgas

Transgas
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K 31. prosinci 2002 byly majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím vlivem oceněny metodou ekvivalence. Jejich ocenění činilo 542 216 tis. Kč.

At 31 December 2002, the investments in subsidiaries
were valued using the equity method. The value under
this method was CZK 542,216,000.

2) K 31. prosinci 2001 / At 31 December 2001

VI.

OSTATNÍ DLOUHODOBÝ A KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
AVAILABLE FOR SALE INVESTMENTS

OSTATNÍ DLOUHODOBÉ CENNÉ PAPÍRY A PODÍLY (REALIZOVATELNÉ CENNÉ PAPÍRY)
LONG-TERM AVAILABLE-FOR-SALE INVESTMENTS

Tuzemské dceřiné

Počet akcií

Nominální

Pořizovací cena

Podíl na základ-

Výsledek

Vlastní kapitál

Příjem

společnosti

Number of

hodnota

Cost

ním kapitálu

hospodaření

Net assets

z dividend

Domestic

shares

Nominal value

tis. Kč / CZK’000

% of capital

v roce 2001

tis. Kč / CZK’000

v roce 2001

Počet akcií

Nominální hodnota

Reálná hodnota

Pořizovací cena

Dividend

Number of shares

Nominal value

Fair value

Acquisition cost

subsidiaries

TransgasNet, a. s.

Kč / CZK

Net profit in

100,00 %

2001

income in 2001

tis. Kč / CZK’000

tis. Kč / CZK’000

194 515

1 000

136 642

Plynoprojekt, a. s.

90 682

1 000

90 000

72,53 %

2 610

Moravské naftové
doly, a. s. *

179 100

1 000

179

21,46 %

681 372

226 821

1) K 31. prosinci 2002 / At 31 December 2002

178 567

862 549

325 169

tis. Kč / CZK’000

Jihočeská plynárenská, a. s.

5

5

8 502

8 502

22 071

19 785

0

Severočeská plynárenská, a. s.

193 850

0

Východočeská plynárenská, a. s.

28 355

28 355

97 258

52 504

2 056 612

64 700

Středočeská plynárenská, a. s.

10 379

10 379

30 888

22 154

Jihomoravská plynárenská, a. s.

36 778

66 200

147 112

71 725

Západočeská plynárenská, a. s.

33 240

33 240

104 706

66 488

23

23

52

48

374 376

374 376

1 104 789

457 853
3 200

2 575 631

64 700

Severomoravská plynárenská, a. s.

3) K 2. květnu 2001 / At 2 May 2001

Tradeinvest, a. s.

Tuzemské dceřiné

Počet akcií

Nominální

Pořizovací cena

Podíl na základ-

Výsledek

Vlastní kapitál

Příjem

společnosti

Number of

hodnota

Cost

ním kapitálu

hospodaření

k 31.12.2000

z dividend

Domestic

shares

Nominal value

tis. Kč / CZK’000

% of capital

Kč / CZK

v roce 2000

Net assets

v roce 2000

Profit / (loss)

at 31 December

Dividend

2000

tis. Kč / CZK’000

tis. Kč / CZK’000

3 200

3 200

3 200

Adria LNG Study Limited

0

24

24

24

GAS s. r. o.

0

3 590

3 590

3 590

1 513 695

697 376

Celkem / Total

income in 2000
tis. Kč / CZK’000

TransgasNet, a. s.

194 515

1 000

136 642

100,00 %

- 47 913

146 602

0

Moravské naftové
doly, a. s. *

179 100

1 000

179

21,46 %

672 743

1 736 557

27 402

624 830

1 883 159

27 402

2) K 31. prosinci 2001 / At 31 December 2001
Počet akcií

Nominální hodnota

Reálná hodnota

Pořizovací cena

Number of shares

Nominal value

Fair value

Acquisition cost

tis. Kč / CZK’000

136 821

Jihočeská plynárenská, a. s.

There are no differences between the percentage of
ownership and the percentage of voting rights in any
subsidiary.
*Moravské naftové doly, a. s. was an associated undertaking (the Company exercised significant influence). On
1 October 2002 the Company sold 179,100 shares in
Moravské naftové doly, a. s. for CZK 567,567,000.

tis. Kč / CZK’000

tis. Kč / CZK’000

2

2

5

5

8 502

8 502

17 157

19 785

Východočeská plynárenská, a. s.

28 355

28 355

48 090

52 504

Středočeská plynárenská, a. s.

10 379

10 379

33 638

22 154

Jihomoravská plynárenská, a. s.

36 778

66 200

119 712

71 725

Západočeská plynárenská, a. s.

33 240

33 240

48 198

66 488

23

23

49

48

374 376

374 376

646 551

457 853
3 200

Severočeská plynárenská, a. s.

U žádné z uvedených dceřiných společností nejsou
rozdíly mezi procentuální výší vlastnického podílu a hlasovacími právy.
*Společnost Moravské naftové doly, a. s., byla přidruženou společností (Společnost v ní vykonávala podstatný
vliv). Dne 1. října 2002 Společnost prodala 179 100 ks
akcií Moravských naftových dolů, a. s., v celkové hodnotě 567 567 tis. Kč.

tis. Kč / CZK’000

2

Pražská plynárenská, a. s.

subsidiaries

tis. Kč / CZK’000

2

Pražská plynárenská, a. s.
Severomoravská plynárenská, a. s.
Tradeinvest, a. s.

3 200

3 200

0

Adria LNG Study Limited

0

24

0

24

GAS s. r. o.

0

3 590

0

3 590

913 400

697 376

Celkem / Total

3) K 2. květnu 2001 / At 2 May 2001
Počet akcií

Nominální hodnota

Reálná hodnota

Pořizovací cena

Number of shares

Nominal value

Fair value

Acquisition cost

tis. Kč / CZK’000

Jihočeská plynárenská, a. s.

2

5

8 502

8 502

20 830

19 785

Východočeská plynárenská, a. s.

28 355

28 355

80 131

52 504

Středočeská plynárenská, a. s.

10 379

10 379

22 834

22 154

Jihomoravská plynárenská, a. s.

36 778

66 200

121 367

71 725

Západočeská plynárenská, a. s.

33 240

33 240

53 483

66 488

23

23

53

48

374 376

374 376

1 123 134

457 853
3 200

Pražská plynárenská, a. s.
Severomoravská plynárenská, a. s.
Tradeinvest, a. s.

3 200

3 200

0

Adria LNG Study Limited

0

24

0

24

GAS s. r. o.

0

3 590

0

3 590

1 421 834

697 376

Celkem / Total

Celkové příjmy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů činily v roce 2002 54 523 tis. Kč (2001:
15 229 tis. Kč).

Transgas

tis. Kč / CZK’000

2

Severočeská plynárenská, a. s.

72

tis. Kč / CZK’000

2

Transgas

Total income from other long term securities and shares
in 2002 amounted to CZK 54,523,000 (2001: CZK
15,229,000).
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ZMĚNY OPRAVNÉ POLOŽKY K POCHYBNÝM POHLEDÁVKÁM LZE ANALYZOVAT TAKTO:
THE CHANGE IN THE PROVISION FOR DOUBTFUL RECEIVABLES MAY BE ANALYSED AS FOLLOWS:

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK (REALIZOVATELNÉ CENNÉ PAPÍRY)
SHORT-TERM AVAILABLE-FOR-SALE INVESTMENTS
31. prosince 2002 / 31 December 2002

2002

2001

Reálná hodnota tis. Kč / Market value CZK’000

tis. Kč / CZK’000

tis. Kč / CZK’000

Hypoteční zástavní listy / Mortage bonds

452 173

Pokladniční poukázky / Treasury notes
Směnky / Bills of exchange
Celkem / Total

VII.

Počáteční zůstatek k 1. lednu (resp. k 2. květnu 2001)
Opening balance at 1 January / 2 May

1 733 114
7 100 433

ZÁSOBY
INVENTORIES

45

0

Tvorba opravné položky / Charge for the year

41

45

Zrušení opravné položky / Written back during the year

-3

0

Konečný zůstatek k 31. prosinci / Closing balance at 31 December

83

45

IX.
31. prosince 2002

31. prosince 2001

31 December 2002

31 December 2001

2 May 2001

tis. Kč / CZK’000

tis. Kč / CZK’000

tis. Kč / CZK’000

Materiál / Raw materials
Výrobky / Finished goods

VLASTNÍ KAPITÁL
EQUITY

2. května 2001

78 727

79 193

152 675

10 072 376

11 043 770

5 138 621

39 600

1 085 589

710 319

10 190 703

12 208 552

6 001 615

Poskytnuté zálohy na zásoby
Advances paid for inventory purchases

SCHVÁLENÉ A VYDANÉ AKCIE
AUTHORISED AND ISSUED CAPITAL
Počet

31. prosince 2002, resp. 31. prosince 2001, resp. 2. května 2001

Number

31 December 2002, 31 December 2002, 2 May 2001
tis. Kč / CZK’000

Zůstatková hodnota / Total

Opravná položka k zásobám byla k 31. prosinci 2002,
k 31. prosinci 2001 a k 2. květnu 2001 nulová.

VIII.

4 915 146

Provision for inventories was nil as at 31 December
2002, 31 December 2001 and 2 May 2001.

POHLEDÁVKY
RECEIVABLES

Akcie v nominální hodnotě 1 tis. Kč (plně splacené)
Ordinary shares of CZK 1,000, fully paid

36 550 385

AKCIONÁŘI
SHAREHOLDERS

RWE Gas International B.V.
Fond národního majetku České republiky

Pohledávky z obchodního styku
Trade receivables

Jiné pohledávky
Other receivables

31. prosince 2002

31. prosince 2001

2. května 2001

31 December 2002

31 December 2001

2 May 2001

tis. Kč / CZK’000

tis. Kč / CZK’000

tis. Kč / CZK’000

- do splatnosti
- current

3 982 590

5 245 038

2 899 640

- po splatnosti
- overdue

20 681

89

0

4 003 271

5 245 127

2 899 640

- do splatnosti
- current

9 000 436

18 403

777 141

- po splatnosti
- overdue

0

0

0

13 003 707

5 263 530

3 676 781

112 402

0

0

13 116 109

5 263 530

3 676 781

- 83

- 45

0

13 116 026

5 263 485

3 676 781

Krátkodobé pohledávky celkem
Total short-term receivables
Dlouhodobé pohledávky
Long-term receivables

- do splatnosti
- current

Opravné položky na pochybné pohledávky
Provision for doubtful receivables
Čistá hodnota pohledávek celkem / Net receivables

36 550 385

Na svém zasedání dne 17. prosince 2001 vybrala vláda
České republiky, na doporučení mezirezortní výběrové komise, jako nejlepší nabídku firmu RWE Gas
Aktiengesellschaft a rozhodla prodat jí akcie společnosti
Transgas, a. s., a regionálních plynárenských distribučních společností, které byly v držení Fondu národního
majetku České republiky. Dne 16. května 2002 Fond
národního majetku České republiky převedl 96,99 % akcií Společnosti na nového vlastníka RWE Gas Aktiengesellschaft se sídlem Kampstrasse 49, D-44137, Dortmund, Německo.
Dne 29. května 2002 převedla společnost RWE Gas
Aktiengesellschaft akcie společnosti Transgas, a. s., na
svou 100% dceřinou společnost RWE Gas International
B.V. se sídlem Diamantlaan 15, 2132 WV Hoofdorp, Nizozemské království.

31. prosince 2002

31. prosince 2001

2. května 2001

31 December 2002

31 December 2001

2 May 2001

96,99 %

0%

0%

3,01 %

100 %

100 %

100,00 %

100 %

100 %

On 17 December 2001, the Government of the Czech
Republic, based on the recommendation of an expert
committee, approved the sale of shares of Transgas, a. s.
and regional gas distribution companies held by the
National Property Fund of the Czech Republic (NPF), to
RWE Gas Aktiengesellschaft. On 16 May 2002, the privatisation of the Czech gas industry was completed.
NPF transferred 96.99% of share capital of Transgas, a. s.
to the new owner – RWE Gas Aktiengesellschaft with its
registered office at Kampstrasse 49, D-44137, Dortmund,
Germany.
On 29 May 2002, RWE Gas Aktiengesellschaft transferred its shares in Transgas, a. s. to its 100% owned
subsidiary RWE Gas International B. V. with its registered
office at Diamantlaan 15, 2132 WV Hoofdorp, Netherlands.

Nezaplacené pohledávky z obchodního styku nejsou zajištěny.
Trade receivables outstanding have not been secured.
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X.

ZMĚNY STAVU VLASTNÍHO KAPITÁLU
CHANGES IN EQUITY

Zůstatek k 2. květnu 2001
Balance at 2 May 2001
Použití sociálního fondu
Social fund utilisation
Výsledek hospodaření
za rok 2001
Profit for the period

Základní kapitál

Sociální fond

Zákonný rezervní

Oceňovací rozdíly

Nerozdělený zisk

Registered capital

Social fund

fond

z přecenění

Retained

Vlastní kapitál
celkem

Rezervy zákonné

Ostatní rezervy

Rezerva na daň z příjmů

tis. Kč / CZK’000

tis. Kč / CZK’000

Statutory reserve

Revaluation

earnings

Total equity

Tax-deductible provisions

Other provisions

Income tax provision

Total

fund

reserve

tis. Kč / CZK’000

tis. Kč / CZK’000

tis. Kč / CZK’000

tis. Kč / CZK’000

tis. Kč / CZK’000

tis. Kč / CZK’000

tis. Kč / CZK’000

tis. Kč / CZK’000

36 550 385

19 772

3 430 564

0

0

40 000 721

0

- 12 077

0

0

0

- 12 077

0

0

0

0

3 491 535

3 491 535

36 550 385

7 695

3 430 564

0

3 491 535

43 480 179

Použití sociálního fondu
Social fund utilisation

0

- 20 706

0

0

0

- 20 706

Rozdělení zisku
Profit distribution

0

27 825

174 577

0

- 202 402

0

Zůstatek k 31. prosinci 2001
Balance at 31 December 2001

- u finančních derivátů
- financial derivatives

0

0

0

- 27 327

0

- 27 327

- u finančního majetku
- financial investments

0

0

0

1 103 518

0

1 103 518

Výsledek hospodaření
za rok 2002
Profit for the period
Zůstatek k 31. prosinci 2002
Balance at 31 December 2002

Počáteční zůstatek k 2. květnu 2001
Opening balance at 2 May 2001
Tvorba rezerv
Charge for the year
Zrušení rezerv
Written back during the year
Použití rezerv
Written off during the year
Zaplacené zálohy na daň z příjmů
Payment of income tax advance
Konečný zůstatek k 31. prosinci 2001
Closing balance at 31 December 2001
Tvorba rezerv
Charge for the year
Zrušení rezerv
Written back during the year

Oceňovací rozdíly z přecenění
na reálnou hodnotu
Fair value gains / (losses)

Schválené dividendy
a tantiémy
Dividends approved
and tantiems

REZERVY
PROVISIONS

Použití rezerv
Written off during the year
Zaplacené zálohy na daň z příjmů
Payment of income tax advance
Konečný zůstatek k 31. prosinci 2002
Closing balance at 31 December 2002

0

0

0

0

- 3 289 133

9 811

0

205 984

23 691

113 567

1 560 497

1 697 755

0

0

0

0

- 33 216

- 9 984

0

- 43 200

0

0

- 1 540 420

- 1 540 420

186 648

113 394

20 077

320 119

24 272

1 387 623

3 385 066

4 796 961

0

- 111 895

0

- 111 895

- 68 533

- 9 049

- 20 077

- 97 659

0

0

- 2 337 871

- 2 337 871

142 387

1 380 073

1 047 195

2 569 655

0

0

0

7 301 369

7 301 369

36 550 385

14 814

3 605 141

1 076 191

7 301 369

48 547 900

The statutory reserve fund may not be distributed to
shareholders, but may be used to offset losses. The Company is required by its Articles of Association and by law
to transfer 5% of its annual net profits to the statutory
reserve fund until the balance of this reserve reaches
20% of the issued share capital.
The net profit after taxation of CZK 3,494,535,000
for 2001 was approved and distributed by the General
Meeting of shareholders on 28 June 2002.
The decision about the distribution of profit for the
year 2002 of CZK 7,301,369,000 is yet to be made.

Výpočet daně z příjmů a odložené daně je uveden v poznámce XIV – daň z příjmů.
Společnost má vytvořenu zákonnou rezervu na pravidelné inspekce plynovodní soustavy a na opravy dlouhodobého hmotného majetku ve výši 58 059 tis. Kč.
Společnost má vytvořenu zákonnou rezervu na sanace
a rekultivace ve výši 84 328 tis. Kč za účelem pokrytí
budoucích výdajů souvisejících se zahlazením následků
provozní činnosti v souladu s horním zákonem.
Společnost dále vytvořila ostatní rezervy v souhrnné
výši 1 380 073 tis. Kč. Tyto rezervy jsou určeny především na rizika plynoucí z obchodování se zemním plynem, včetně správného zobrazení dosahované marže
v oblasti regulovaných cen. Dále tato částka zahrnuje
rezervy na plánovaná opatření k odstranění existujících
ekologických závad a škod, vzniklých provozem Společnosti, směřujících ke splnění požadavků legislativy
v oblasti životního prostředí a rezervu na očekávanou
náhradu škody.

XI.

Transgas

For an analysis of the income and deferred tax, see Note
XIV, Taxation.
The Company has created a legal reserve to cover
the cost of regular inspections of the gas pipeline network and for repairs of tangible fixed assets of CZK
58,059,000. The Company has created a legal reserve
for sanitation and recultivation of CZK 84,328,000 to
provide against future expenses related to the removal
of the impact of its operational activities.
In addition, the Company has created other provisions
of CZK 1,380,073,000. These provisions have primarily
been created to cover the risks resulting from trade with
natural gas, including the correct recognition of margins
realized in the environment of regulated prices. Furthermore, this amount includes provisions for planned
actions to remove the existing ecological damages arising
from its operational activities to meet relevant ecological
legislation requirements and provision against expected
damage compensation.

ZÁVAZKY
LIABILITIES
31. prosince 2002

31. prosince 2001

31 December 2002

31 December 2001

2. května 2001
2 May 2001

tis. Kč / CZK’000

tis. Kč / CZK’000

tis. Kč / CZK’000

Závazky z obchodního styku
Trade payables

- do splatnosti
- current

341 214

3 569 273

3 948 459

Jiné závazky
Other payables

- do splatnosti
- current

166 942

504 832

1 345 851

508 156

4 074 105

5 294 310

Krátkodobé závazky celkem
Total short-term payables

76

196 173

- 3 289 133

0

Zákonný rezervní fond lze použít výhradně k úhradě ztrát.
V souladu s příslušnými ustanoveními stanov a obchodního zákoníku Společnost vytváří zákonný rezervní fond
ve výši 5 % z čistého zisku ročně, dokud výše tohoto
fondu nedosáhne 20 % základního kapitálu.
Zisk po zdanění ve výši 3 494 535 tis. Kč za rok 2001 byl
schválen a rozdělen valnou hromadou dne 28. června 2002.
O rozdělení zisku za rok 2002 ve výši 7 301 369 tis. Kč
nebylo dosud rozhodnuto.

Celkem

Transgas
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Společnost nemá k 31. prosinci 2002, k 31. prosinci
2001 ani k 2. květnu 2001 žádné dlouhodobé závazky
ani žádné závazky po splatnosti.
Závazky z obchodního styku a jiné závazky nebyly zajištěny žádným majetkem Společnosti.

XII.

The Company has no long-term liabilities and no
liabilities after their maturity as at 31 December 2002,
31 December 2001, and 2 May 2001.
Trade and other payables have not been secured over
any assets of the Company.

ÚVĚRY
LOANS
31. prosince 2002

31. prosince 2001

2. května 2001

31 December 2002

31 December 2001

2 May 2001

tis. Kč / CZK’000

tis. Kč / CZK’000

tis. Kč / CZK’000

Krátkodobý úvěr - kontokorentní účty
Current portion of long-term loans - overdrafts

0

56 787

DAŇ Z PŘÍJMŮ
TAXATION

Daňový náklad zahrnuje:
The tax expense is comprised of:
2002

2001

tis. Kč / CZK’000

tis. Kč / CZK’000

Splatnou daň / Current tax expense

3 385 067

1 560 497

Odloženou daň / Deferred tax credit

- 165 700

- 19 261

- 2 543

0

3 216 824

1 541 236

Úprava daňového nákladu předchozího období podle
skutečně podaného daňového přiznání
Adjustment of prior year income tax expense based
on the actual tax return
Celkem / Total

Společnost má otevřené kontokorentní účty u Citibank,
ČSOB a Komerční banky.
K 31. prosinci 2002 vystavila Komerční banka Společnosti celní záruku ve prospěch Celního úřadu ve výši
1 028 500 tis. Kč. Záruka slouží především k zajištění
celních dluhů vznikajících při dovozu plynu do České republiky.

XIII.

44 605

XIV.

The Company has overdraft accounts with Citibank,
ČSOB and Komerční banka.
At 31 December 2002 Komerční banka granted a custom guarantee to the Company for the Custom Office of
CZK 1,028,500,000. The guarantee has been granted to
cover custom liabilities resulting from the import of gas
to the Czech Republic.

FINANČNÍ DERIVÁTY
DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTSTIES

Splatná daň byla vypočítána následovně:
Current tax can be analysed as follows:
2002

2001

tis. Kč / CZK’000

tis. Kč / CZK’000

Zisk před zdaněním / Net profit before taxation

10 518 193

5 032 771

Nezdanitelné výnosy / Non-taxable revenues

- 253 749

- 107 103

Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy
Difference between accounting and tax depreciation

- 735 004

- 111 672

Neodčitatelné náklady / Non-deductable costs

1 475 113

298 172

Dary / Gifts

- 47 489

- 41 220

Investiční úleva 10% DHM
Investment relief (10% of tangible fixed assets)

- 11 993

- 35 373
5 035 575

Zdanitelný příjem / Taxable income

10 945 071

Reálná hodnota finančních derivátů je vykázána v ostatních závazcích.

The fair value of derivatives is presented in other
payables.

Sazba daně z příjmů / Income tax rate

31 %

31 %

3 392 972

1 561 028

31. prosince 2002

31 December 2002

Splatná daň / Tax to be paid

Reálná hodnota

Nominální hodnota

Fair value

Notional amount

Kladná / Positive

Záporná / Negative

tis. Kč / CZK’000

tis. Kč / CZK’000

tis. Kč / CZK’000

DERIVÁTY URČENÉ K OBCHODOVÁNÍ:
TRADING AND CASH FLOW HEDGING DERIVATIVES:

Měnové forwardy / Currency forwards

O reálných hodnotách finančních derivátů Společnost
účtuje od 1. ledna 2002. Společnost má finanční deriváty, které slouží v souladu se strategií řízení rizik Společnosti jako efektivní zajišťovací nástroj, ale nelze
o nich podle českých účetních předpisů účtovat jako
o zajišťovacích derivátech, protože nesplňují požadavky
pro zajišťovací účetnictví. Tyto deriváty jsou proto vykázány ve výše uvedené tabulce jako deriváty určené k obchodování.
Dopad přijetí změn v účetních postupech od 1. ledna 2002
na vlastní kapitál je popsán v poznámce II (q).

0

- 27 327

Daň z příjmů právnických osob / Income tax
Sleva na dani / Tax discount

31. prosince 2001
31 December 2001

2. května 2001
2 May 2001

tis. Kč / CZK’000

tis. Kč / CZK’000

tis. Kč / CZK’000

Deferred income tax liabilities:

Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou
hodnotou dlouhodobého hmotného majetku
Accelerated tax depreciation
Celkem / Total

- 383 971

- 147 455

-113 066

- 383 971

- 147 455

- 113 066

8 715

0

0

Odložená daňová pohledávka z titulu:
Deferred income tax assets:

Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou
hodnotou dlouhodobého nehmotného majetku
Difference between carrying value and tax
base of intangible assets
Celkem / Total
Čistá odložená daňová pohledávka / závazek
Net deferred income tax asset/(liability)

Transgas

31. prosince 2002
31 December 2002
Odložený daňový závazek z titulu:

Ostatní rezervy a opravné položky / Other provisions

78

- 531
1 560 497

Odložená daňová pohledávka (+) / závazek (-) je vypočtena ve výši 31 %
(daňová sazba pro rok 2003) ze základu a lze ji analyzovat následovně:
The deferred tax asset / (liability) is calculated at 31%
(effective rate for 2003) and can be analysed as follows:

2 282 848

The Company accounts for fair values of financial derivatives with effect from 1 January 2002. The Company
uses financial derivatives, which are – in accordance
with the Company’s risk management strategy – used
as effective hedging instruments. However, according
to Czech accounting principles, it is not possible to treat
them as hedging instruments as they do not meet the
specific criteria for hedge accounting. Therefore, these
derivatives are treated as derivatives held for trading.
The impact of changes in accounting methods from
1 January 2002 on equity is described in note II (q).

- 7 906
3 385 066

Transgas

473 118

79 617

25 967

481 833

79 617

25 967

97 862

- 67 838

- 87 099
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XVII.

ČLENĚNÍ VÝNOSŮ PODLE ODVĚTVÍ
REVENUE ANALYSIS

Společnost se podílela na těchto transakcích se spřízněnými stranami:
The Company was involved in the following related party transactions:

Výnosy z provozní činnosti byly tvořeny následujícím způsobem:
Revenue from ordinary activities has been generated as follows:

Obchod s plynem
Trade with natural gas
Tranzitní přeprava
Transport

2002

2001

tis. Kč / CZK’000

tis. Kč / CZK’000

Nákup služeb:
Purchase of services:

- Tuzemsko
- Domestic

42 206 708

32 171 757

- Zahraničí
- Foreign

8 018 710

6 059 363

71 150

114 404

2002
tis. Kč / CZK’000

TransgasNet, a. s.

2001
tis. Kč / CZK’000

170 548

Distribuční plynárenské společnosti / Gas distribution companies
Moravské naftové doly, a. s.

Celkem / Total

Společnost vykazuje výnosy z obchodu s plynem pouze
s tuzemskými společnostmi.

157 274

69 232

50 453 842

38 414 756

Nákup služeb celkem / Total purchase of services

Nákup ostatních služeb zahrnuje poradenské služby
poskytnuté RWE Gas Aktiengesellschaft.

111 097

6 167

1 741

158 742

106 873

Ostatní / Other

- Tuzemsko
- Domestic

Jiné / Other

XVI.

TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI
RELATED PARTY TRANSACTIONS

28 835

5 339

364 292

225 050

Purchase of other services includes consultancy services
provided by RWE Gas Aktiengesellschaft.

All revenues generated from trades with natural gas
are domestic.

ANALÝZA ZAMĚSTNANCŮ
EMPLOYEE ANALYSIS

2002

2001

tis. Kč / CZK’000

tis. Kč / CZK’000

PRODEJ ZEMNÍHO PLYNU / SALES OF NATURAL GAS

POČET ZAMĚSTNANCŮ
EMPLOYEE NUMBERS

Středočeská plynárenská, a. s.

4 558 093

2 833 044

Západočeská plynárenská, a. s.

3 431 995

2 079 211

Východočeská plynárenská, a. s.

4 399 209

2 515 798

Severočeská plynárenská, a. s.

5 137 696

3 237 529

10 235 813

6 204 453

Severomoravská plynárenská, a. s.

7 760 219

4 940 480

Jihočeská plynárenská, a. s.

1 949 062

1 242 438

5 303 829

3 117 111

42 775 916

26 170 964

76 734

101 455

915

633

Jihomoravská plynárenská, a. s.
2002

2001

Průměrný počet členů vedení / Average number of management

7

6

Průměrný počet zaměstnanců / Average number of other staff

1 402

1 446

Pražská plynárenská, a. s.

Celkem / Total

1 409

1 452

Prodej zemního plynu celkem
Total sales of natural gas
OSTATNÍ PRODEJE / OTHER SALES

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

Management includes executive members of the Board
of Directors, other directors and managers directly subordinated to them.

TransgasNet, a. s. (služby, majetek, úroky)
TransgasNet, a. s. (services, assets, interest)
Distribuční plynárenské společnosti
Gas distribution companies
Ostatní / Other

Vedení / Management

Ostatní / Other staff

Celkem / Total

tis. Kč / CZK’000

tis. Kč / CZK’000

tis. Kč / CZK’000

OSTATNÍ PRODEJ CELKEM / TOTAL OTHER SALES

189

0

77 838

102 088

2002

Mzdové náklady
Wages and salaries
Náklady na sociální zabezpečení
Social security costs
Celkem / Total

22 382

446 308

468 690

7 850

162 840

170 690

30 232

609 148

639 380

12 722

273 291

286 013

4 463

100 382

104 845

17 185

373 673

390 858

Všechny transakce byly uzavřeny za běžných tržních
podmínek.

All transactions were done under market conditions.

2001

Mzdové náklady
Wages and salaries
Náklady na sociální zabezpečení
Social security costs
Celkem / Total

Vedoucím pracovníkům a členům představenstva Společnosti jsou k dispozici služební vozidla, která byla pořízena v celkové výši 15 874 tis. Kč.
Odměna členům představenstva a členům dozorčí rady
Společnosti činila 4 496 tis. Kč (2001: 4 508 tis. Kč).
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Directors and the Board members use company cars
with an total acquisition costs of CZK 15,874,000.
Bonuses to the Board members and Supervisory
Board members amounted to CZK 4,496,000 (2001: CZK
4,508,000).

Transgas

Transgas
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XIX.

Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami:
The following related party balances were outstanding at:
31. prosince 2002

31. prosince 2001

31 December 2002

31 December 2001

2 May 2001

tis. Kč / CZK’000

tis. Kč / CZK’000

tis. Kč / CZK’000

2. května 2001

POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍHO STYKU / TRADE RECEIVABLES

TransgasNet, a. s.

63 974

53 990

25 861

Středočeská plynárenská, a. s.

409 544

577 294

244 303

Západočeská plynárenská, a. s.

261 004

340 917

196 650

Východočeská plynárenská, a. s.

326 172

443 681

329 564

Severočeská plynárenská, a. s.

457 148

475 831

214 367

Jihomoravská plynárenská, a. s.

901 826

1 341 534

513 184

Severomoravská plynárenská, a. s.

674 077

902 532

497 222

Jihočeská plynárenská, a. s.

155 411

204 255

110 303

Pražská plynárenská, a. s.

475 939

607 180

265 566

165

0

0

GAS s. r. o.
Moravské naftové doly, a. s.
Pohledávky z obchodního styku celkem
Total trade receivables

0

16

15

3 725 260

4 947 230

2 397 035

ÚVĚRY POSKYTNUTÉ / LOANS RECEIVABLE

RWE AG
GAS s. r. o.

9 000 000
900

0
0

0
0

Úvěry poskytnuté celkem / Total loans receivable

9 000 900

0

0

6 786

3 739

3 778

256

105

65

ZÁVAZKY Z OBCHODNÍHO STYKU / TRADE PAYABLES

TransgasNet, a. s.
Distribuční plynárenské společnosti
Gas distribution companies
Ostatní / Other

1 347

5 646

899

Závazky z obchodního styku celkem
Total trade payables

8 389

9 490

4 742

Úvěry poskytnuté jsou úročeny tržními úrokovými sazbami. Pohledávky a závazky z obchodního styku vznikly
za podmínek obvyklých v běžném obchodním styku.
Společnost nevytváří opravnou položku k pohledávkám
za spřízněnými stranami.

XVIII.

POTENCIÁLNÍ ZÁVAZKY
CONTINGENT LIABILITIES

The loans receivable and payable bear interest at market
interest rates. Trade receivables and payables arose
under the same terms and conditions as for unrelated
parties. No provisions have been made against receivables
from related parties.

BUDOUCÍ ZÁVAZKY
COMMITMENTS

Společnost je odpůrcem v soudním sporu vyplývajícím
z její podnikatelské činnosti. Spor je veden o zaplacení
částky 21 622 tis. Kč. Vedení Společnosti předpokládá,
že výsledek tohoto sporu významně neovlivní finanční
pozici ani výsledek hospodaření Společnosti.
Vedení Společnosti si není vědomo dalších potenciálních závazků Společnosti k 31. prosinci 2002.

XX.

NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI
SUBSEQUENT EVENTS

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem,
které by měly významný dopad na účetní závěrku
k 31. prosinci 2002.

XXI.

Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody. Peněžní ekvivalenty představují
krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku v hotovosti.

31. prosince 2002

31. prosince 2001

2. května 2001

31 December 2002

31 December 2001

2 May 2001

tis. Kč / CZK’000

tis. Kč / CZK’000

tis. Kč / CZK’000

Splatné do 1 roku / Current (within one year)

2 122

723

0

Splatné v období 1 – 5 let
Due after one year but within five years

2 328

1 303

0

Celkem / Total

4 450

2 026

0
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Peněžní ekvivalenty zahrnuté v krátkodobém finančním majetku
Cash equivalents included in short-term investments
Hotovost a peněžní ekvivalenty
Cash and cash equivalents

Společnost má tyto budoucí závazky z operativních leasingů a nájmů:
The Company has the following commitments in respect of operational leases:

Transgas

The Company has prepared a cashflow statement
following the indirect method. Cash equivalents represent short-term liquid investments, which are readily
convertible for a known amount of cash.

Hotovost a peněžní ekvivalenty uvedené v přehledu
o peněžních tocích jsou analyzovány takto:
Cash and cash equivalents disclosed in the cashflow statement
can be analysed as follows:

Účty v bankách / Cash in bank

As at 31 December 2002 Company has contracted for
future investment commitments of CZK 87,209,000.

No events have occurred subsequent to the year-end
which would have a material impact on the financial
statements as at 31 December 2002.

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
CASHFLOW STATEMENT

Pokladní hotovost a peníze na cestě
Cash on hand and in transit

Společnost má k 31. prosinci 2002 smluvně zajištěné budoucí investiční závazky v celkové výši 87 209 tis. Kč.

The Company is a defendant in law suits incidental to its
business. Currently, litigation related to the payment of
CZK 21,622,000 remains open. The management of the
Company believes, however, that the outcome of this
litigation will not have any material effect on the financial position or results of the Company.
The management of the Company is not aware of any
other significant unrecorded contingent liabilities as at
31 December 2002.

31. prosince 2002

31. prosince 2001

31 December 2002

31 December 2001

2 May 2001

tis. Kč / CZK’000

tis. Kč / CZK’000

tis. Kč / CZK’000

1 861

2. května 2001

1 909

1 716

24 983

210 206

11 932 220

7 100 433

7 425 830

203 149

7 127 277

7 637 945

12 137 085

Schválení účetní závěrky

Statutory approvals

Tato účetní závěrka byla představenstvem schválena
k předložení valné hromadě a z pověření představenstva
podepsána.

These financial statements have been approved for submission to the general meeting of shareholders by the
Company’s Board of Directors and have been signed on
their behalf.

26. února 2003

26 February 2003

Dr.-Ing. Klaus Homann

Martin Herrmann

předseda představenstva / Chairman of the Board of Directors

člen představenstva / Member of the Board of Directors
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A2.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

od 16. 5. 2002 do 31. 12. 2002

podle § 66 a, odst. 9 zákona č. 513 /1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
Ovládající osoba:
RWE Gas International B.V.
sídlo: Diamantlaan 15, 2132 WV Hoofddorp, Nizozemí
zapsaná v obchodním rejstříku u Obchodní a průmyslové komory v Amsterdamu pod číslem spisu: 34168241
S uvedenou společností nebyly žádné vztahy ve smyslu ustanovení § 66 a, odst. 9 obchodní zákoník, v platném znění.
RWE Gas Aktiengesellschaft
sídlo: Kampstrasse 49, D-44137, Dortmund, SRN
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Dortmundu – pod odd. B číslo 2330

I. Preambule
Představenstvo společnosti Transgas, a. s. (dále také „TG“), která neměla v uplynulém účetním období uzavřenu ovládací smlouvu ve
smyslu ustanovení § 66 a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“) přistoupilo podle
odst. 9 citovaného ustanovení obchodního zákoníku ke zpracování písemné zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.
V období roku 2002 byla společnost Transgas, a. s., osobou přímo ovládanou Fondem národního majetku České republiky do
15. 5. 2002 a od 16. 5. 2002 byla osobou přímo ovládanou společností RWE Gas International B.V., nepřímo pak i společnostmi RWE
Gas Aktiengesellschaft a RWE Aktiengesellschaft.
S ohledem na zákonem stanovený obsah této zprávy byly požádány ovládající osoby o poskytnutí seznamu osob jimi přímo či
nepřímo ovládaných. Na základě těchto seznamů jsou v této zprávě popsány vztahy mezi propojenými osobami, které byly založeny
v uplynulém účetním období.
PRO ÚPLNOST A PŘEHLEDNOST JSOU TYTO VZTAHY POPISOVÁNY V ČLENĚNÍ:

A. vztahy k ovládajícím osobám v období
od 1. 1. 2002 do 15. 5. 2002 a od 16. 5. 2002 do 31. 12. 2002;
B. vztahy k osobám ovládaným stejnou ovládající osobou
od 1. 1. 2002 do 15. 5. 2002 a od 16. 5. 2002 do 31. 12. 2002;
v této části jsou uvedeny společnosti, se kterými byly vztahy ve smyslu ustanovení § 66 a, odst. 9 obchodní zákoník, v platném
znění,
vždy ve struktuře odpovídající dikci § 66 a, odst. 9 obchodního zákoníku, a to:
a) obchodní firma společnosti,
b) uzavřené smlouvy,
c) jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu této osoby,
d) ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud této osoby přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou, jejich výhody,
nevýhody,
e) plnění poskytnutá touto osobou a protiplnění Transgas, a. s. (v řádku „plnění poskytnutá touto osobou a protiplnění TG, a. s.“ je
uvedena celková částka bez DPH, kterou TG, a. s., obdržela nebo zaplatila spolu s uvedením smluvních typů či předmětů smluv,
a to za podmínek obvyklých v obchodním styku),
f) újmy plynoucí z těchto smluv nebo opatření, jejich úhrada či smlouva.
Dceřiné společnosti Transgas, a. s. (TransgasNet, a. s., Plynoprojekt, a. s.), jako osoby ovládané, zpracovávají dle § 66 a, odst. 9
obchodního zákoníku samostatně Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.

II. Vztahy mezi propojenými osobami

Uzavřené smlouvy

1. Smlouva o poradenství v oblasti řízení

Jiné právní úkony v zájmu této osoby

Ne

Ostatní opatření v zájmu nebo na popud této osoby,
jejich výhody, nevýhody

Ne

Plnění poskytnutá touto osobou a protiplnění TG, a. s.

Celkové nepeněžní plnění této osoby z výše uvedené smlouvy spočívalo v poskytnutí
poradenských služeb v oblasti řízení.
Celkové poskytnuté peněžní plnění touto osobou činilo 189 tis. Kč a celkové protiplnění
TG, a. s., spočívalo v poskytnutí služeb a pronájmu prostor.

Újmy plynoucí z těchto smluv a opatření, jejich úhrada
či smlouva o úhradě

Žádné ze zúčastněných stran nebyla způsobena újma.

RWE Aktiengesellschaft
sídlo: Opernplatz 1, 45128 Essen, Spolková republika Německo
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Essenu – pod odd. B číslo 14525
Uzavřené smlouvy

1. Rámcová smlouva o poskytování úvěrů
2. Smlouva o úvěru

Jiné právní úkony v zájmu této osoby

Ne

Ostatní opatření v zájmu nebo na popud této osoby,
jejich výhody, nevýhody

Ne

Plnění poskytnutá touto osobou a protiplnění TG, a. s.

Celkové poskytnuté peněžní plnění TG, a. s., této osobě na základě Smlouvy o úvěru
činilo 9 000 000 tis. Kč.

Újmy plynoucí z těchto smluv a opatření, jejich úhrada
či smlouva o úhradě

Žádné ze zúčastněných stran nebyla způsobena újma.

B) Vztahy k osobám ovládaným stejnou ovládající osobou
od 1. 1. 2002 do 15. 5. 2002
1. Severomoravská plynárenská, a.s.
sídlo: Ostrava, Plynární 6, 702 00
IČ: 47675748
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod spis. zn. oddíl B, vložka 757
Uzavřené smlouvy

1. Smlouva o narovnání
2. Smlouva o poskytování neveřejné telekomunikační služby (SMP kupující)

Jiné právní úkony v zájmu této osoby

Ne

od 1. 1. 2002 do 15. 5. 2002

Ostatní opatření v zájmu nebo na popud této osoby,
jejich výhody, nevýhody

Ne

Ovládající osoba:
Fond národního majetku České republiky
sídlo: Praha 2, Rašínovo nábřeží 42, PSČ 128 00
IČ: 41692918
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. oddíl A. LXII, vložka 174

Plnění poskytnutá touto osobou a protiplnění TG, a. s.

Plnění a protiplnění týkající se dodávek zemního plynu viz komentář pís. b).
Ostatní peněžní plnění touto osobou ze smluv o dílo činilo 376 tis. Kč a celkové
nepeněžní protiplnění TG, a. s., spočívalo v zajištění předmětů těchto smluv.

Újmy plynoucí z těchto smluv a opatření, jejich úhrada
či smlouva o úhradě

Žádné ze zúčastněných stran nebyla způsobena újma.

A) Vztahy k ovládajícím osobám

S uvedenou společností nebyly žádné vztahy ve smyslu ustanovení §66 a, odst. 9 obchodní zákoník, v platném znění.
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6. Severočeská plynárenská, a.s.
sídlo: Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17
IČ: 49903209
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spis. zn. oddíl B, vložka 515

2. Západočeská plynárenská, a.s.
sídlo: Plzeň, Ed. Beneše 2439/70-2438/72, 304 77
IČ: 49790315
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni pod spis. zn. oddíl B, vložka 385
Uzavřené smlouvy

Ne

Jiné právní úkony v zájmu této osoby

Ne

Ostatní opatření v zájmu nebo na popud této osoby,
jejich výhody, nevýhody

Uzavřené smlouvy

1. Kupní smlouva o koupi a prodeji zemního plynu č. 1
2. Kupní smlouva o koupi a prodeji zemního plynu č. 2

Ne

Jiné právní úkony v zájmu této osoby

Ne
Ne

Plnění poskytnutá touto osobou a protiplnění TG, a. s.

Plnění a protiplnění týkající se dodávek zemního plynu viz komentář pís. b).

Ostatní opatření v zájmu nebo na popud této osoby,
jejich výhody, nevýhody

Újmy plynoucí z těchto smluv a opatření, jejich úhrada
či smlouva o úhradě

Žádné ze zúčastněných stran nebyla způsobena újma.

Plnění poskytnutá touto osobou a protiplnění TG, a. s.

Plnění a protiplnění týkající se dodávek zemního plynu viz komentář pís. b).

Újmy plynoucí z těchto smluv a opatření, jejich úhrada
či smlouva o úhradě

Žádné ze zúčastněných stran nebyla způsobena újma.

3. Východočeská plynárenská, a.s.
sídlo: Hradec Králové 4, Pražská 702, 500 04
IČ: 60108789
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod spis. zn. oddíl B, vložka 1025

7. Severočeská energetika, a.s.
sídlo: Děčín IV, Teplická 874/8, 405 49
IČ: 49903179
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spis. zn. oddíl B, vložka 512

Uzavřené smlouvy

1. Dodatek č. 14 ke smlouvě o nákupu a prodeji zemního plynu
2. Nájemní smlouvy (TG nájemce) – 2 smlouvy

Uzavřené smlouvy

Ne

Jiné právní úkony v zájmu této osoby

Ne

Jiné právní úkony v zájmu této osoby

Ne

Ostatní opatření v zájmu nebo na popud této osoby,
jejich výhody, nevýhody

Ne

Ostatní opatření v zájmu nebo na popud této osoby,
jejich výhody, nevýhody

Ne

Plnění poskytnutá touto osobou a protiplnění TG, a. s.

Plnění a protiplnění týkající se dodávek zemního plynu viz komentář pís. b).

Plnění poskytnutá touto osobou a protiplnění TG, a. s.

Újmy plynoucí z těchto smluv a opatření, jejich úhrada
či smlouva o úhradě

Žádné ze zúčastněných stran nebyla způsobena újma.

Celkové nepeněžní plnění touto osobou viz komentář pís. a) odpovídá protiplnění
TG, a. s., ve výši 19 tis. Kč.

Újmy plynoucí z těchto smluv a opatření, jejich úhrada
či smlouva o úhradě

Žádné ze zúčastněných stran nebyla způsobena újma.

4. Jihomoravská plynárenská, a.s.
sídlo: Brno, Plynárenská 499/1, 657 02
IČ: 49970607
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně pod spis. zn. oddíl B, vložka 1246

8. Západočeská energetika, a.s.
sídlo: Plzeň, Guldenerova 19, 303 28
IČ: 49790463
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni pod spis. zn. oddíl B, vložka 390

Uzavřené smlouvy

Ne

Jiné právní úkony v zájmu této osoby

Ne

Uzavřené smlouvy

Ne

Ostatní opatření v zájmu nebo na popud této osoby,
jejich výhody, nevýhody

Ne

Jiné právní úkony v zájmu této osoby

Ne
Ne

Plnění poskytnutá touto osobou a protiplnění TG, a. s.

Plnění a protiplnění týkající se dodávek zemního plynu viz komentář pís. b).
Peněžní plnění touto osobou ze smluv o dílo uzavřených v minulých obdobích činilo
12 tis. Kč a odpovídá zajištění předmětů těchto smluv ze strany TG, a. s.

Ostatní opatření v zájmu nebo na popud této osoby,
jejich výhody, nevýhody
Plnění poskytnutá touto osobou a protiplnění TG, a. s.

Celkové peněžní plnění touto osobou činilo 2 tis. Kč a odpovídá protiplnění TG, a. s.,
spočívající v provedení služby.
Celkové nepeněžní plnění touto osobou dále viz komentář pís. a) odpovídá protiplnění
TG, a. s., ve výši 1 045 tis. Kč.

Újmy plynoucí z těchto smluv a opatření, jejich úhrada
či smlouva o úhradě

Žádné ze zúčastněných stran nebyla způsobena újma.

Újmy plynoucí z těchto smluv a opatření, jejich úhrada
či smlouva o úhradě

Žádné ze zúčastněných stran nebyla způsobena újma.

5. Středočeská plynárenská, a.s.
sídlo: Praha 4, Novodvorská 803/82, 142 01
IČ: 60193158
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze pod spis. zn. oddíl B, vložka 2375

9. Severomoravská energetika, a.s.
sídlo: Ostrava, 28. října 152, 709 02
IČ: 47675691
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod spis. zn. oddíl B, vložka 745

Uzavřené smlouvy

Ne

Jiné právní úkony v zájmu této osoby

Ne

Ostatní opatření v zájmu nebo na popud této osoby,
jejich výhody, nevýhody

Ne

Plnění poskytnutá touto osobou a protiplnění TG, a. s.

Plnění a protiplnění týkající se dodávek zemního plynu viz komentář pís. b).
Nepeněžní plnění touto osobou spočívající v provedení služby odpovídá protiplnění
TG, a. s., ve výši 1 tis. Kč.

Újmy plynoucí z těchto smluv a opatření, jejich úhrada
či smlouva o úhradě

Žádné ze zúčastněných stran nebyla způsobena újma.
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Uzavřené smlouvy

Ne

Jiné právní úkony v zájmu této osoby

Ne

Ostatní opatření v zájmu nebo na popud této osoby,
jejich výhody, nevýhody

Ne

Plnění poskytnutá touto osobou a protiplnění TG, a. s.

Celkové nepeněžní plnění touto osobou viz komentář pís. a) odpovídá protiplnění
TG, a. s., ve výši 953 tis. Kč.

Újmy plynoucí z těchto smluv a opatření, jejich úhrada
či smlouva o úhradě

Žádné ze zúčastněných stran nebyla způsobena újma.
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14. ČEPRO, a.s.
sídlo: Praha 1, Spálená 5/84, 111 21
IČ: 60193531
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze pod spis. zn. oddíl B, vložka 2341

10. Východočeská energetika, a.s.
sídlo: Hradec Králové, Sladkovského 215, 501 03
IČ: 6010870
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod spis. zn. oddíl B, vložka 1008
Uzavřené smlouvy

Ne

Uzavřené smlouvy

Ne

Jiné právní úkony v zájmu této osoby

Ne

Jiné právní úkony v zájmu této osoby

Ne

Ostatní opatření v zájmu nebo na popud této osoby,
jejich výhody, nevýhody

Ne

Ostatní opatření v zájmu nebo na popud této osoby,
jejich výhody, nevýhody

Ne

Plnění poskytnutá touto osobou a protiplnění TG, a. s.

Celkové nepeněžní plnění touto osobou viz komentář pís. a) odpovídá protiplnění
TG, a. s., ve výši 8 tis. Kč.

Plnění poskytnutá touto osobou a protiplnění TG, a. s.

Újmy plynoucí z těchto smluv a opatření, jejich úhrada
či smlouva o úhradě

Žádné ze zúčastněných stran nebyla způsobena újma.

Celkové peněžní plnění touto osobou (z kupních smluv, tj. dodávky zemního plynu
uzavřených v minulých obdobích) činilo 1 082 tis. Kč a protiplnění TG, a. s., spočívalo
v zajištění předmětů těchto smluv.

Újmy plynoucí z těchto smluv a opatření, jejich úhrada
či smlouva o úhradě

Žádné ze zúčastněných stran nebyla způsobena újma.

11. ČESKÝ TELECOM, a.s.
sídlo: Praha 3, Olšanská 55/5, 130 34
IČ: 60193336
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze pod spis. zn. oddíl B, vložka 2322

15. MERO ČR, a.s.
sídlo: Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, 278 01
IČ: 60193468
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze pod spis. zn. oddíl B, vložka 2334

Uzavřené smlouvy

Ne

Jiné právní úkony v zájmu této osoby

Ne

Uzavřené smlouvy

Ne

Ostatní opatření v zájmu nebo na popud této osoby,
jejich výhody, nevýhody

Ne

Jiné právní úkony v zájmu této osoby

Ne
Ne

Plnění poskytnutá touto osobou a protiplnění TG, a. s.

Celkové nepeněžní plnění touto osobou viz komentář pís. a) odpovídá protiplnění
TG, a. s., ve výši 1 886 tis. Kč.

Ostatní opatření v zájmu nebo na popud této osoby,
jejich výhody, nevýhody
Plnění poskytnutá touto osobou a protiplnění TG, a. s.

Újmy plynoucí z těchto smluv a opatření, jejich úhrada
či smlouva o úhradě

Žádné ze zúčastněných stran nebyla způsobena újma.

Celkové peněžní plnění touto osobou ve výši 3 tis. Kč odpovídá protiplnění TG, a. s.,
spočívající v poskytnutých službách.

Újmy plynoucí z těchto smluv a opatření, jejich úhrada
či smlouva o úhradě

Žádné ze zúčastněných stran nebyla způsobena újma.

12. Středočeská energetická a.s.
sídlo: Praha 2, Vinohradská 325/8, 120 21
IČ: 60193140
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze pod spis. zn. oddíl B, vložka 2356

16. GAS s.r.o.
sídlo: Praha 2, Sokolská 4, 120 00
IČ: 61506192
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze pod spis. zn. oddíl C, vložka 29848

Uzavřené smlouvy

Ne

Jiné právní úkony v zájmu této osoby

Ne

Uzavřené smlouvy

1. Smlouva o poskytování služeb (TG odběratel)

Ostatní opatření v zájmu nebo na popud této osoby,
jejich výhody, nevýhody

Ne

Jiné právní úkony v zájmu této osoby

Ne
Ne

Plnění poskytnutá touto osobou a protiplnění TG, a. s.

Celkové nepeněžní plnění touto osobou viz komentář pís. a) odpovídá protiplnění
TG, a. s., ve výši 2 035 tis. Kč.

Ostatní opatření v zájmu nebo na popud této osoby,
jejich výhody, nevýhody
Plnění poskytnutá touto osobou a protiplnění TG, a. s.

Újmy plynoucí z těchto smluv a opatření, jejich úhrada
či smlouva o úhradě

Žádné ze zúčastněných stran nebyla způsobena újma.

Celkové nepeněžní plnění touto osobou z výše uvedené smlouvy a ze smluv uzavřených
v minulých obdobích spočívající v poskytnutých službách odpovídá protiplnění TG, a. s.,
ve výši 162 tis. Kč.

Újmy plynoucí z těchto smluv a opatření, jejich úhrada
či smlouva o úhradě

Žádné ze zúčastněných stran nebyla způsobena újma.

13. ČEZ, a. s.
sídlo: Praha 4, Duhová 2/1444, 140 53
IČ: 45274649
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze pod spis. zn. oddíl B, vložka 1581
Uzavřené smlouvy

Ne

Jiné právní úkony v zájmu této osoby

Ne

Ostatní opatření v zájmu nebo na popud této osoby,
jejich výhody, nevýhody

Ne

Plnění poskytnutá touto osobou a protiplnění TG, a. s.
Újmy plynoucí z těchto smluv a opatření, jejich úhrada
či smlouva o úhradě
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17. Eurotel Praha, spol. s r.o.
sídlo: Praha 4, Vyskočilova č.p. 1442/1b, 140 21
IČ: 15268306
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze pod spis. zn. oddíl C, vložka 1504
Uzavřené smlouvy

Ne

Jiné právní úkony v zájmu této osoby

Ne

Celkové peněžní plnění touto osobou ve výši 7 tis. Kč odpovídá protiplnění TG, a. s.,
spočívající v provedení služby.

Ostatní opatření v zájmu nebo na popud této osoby,
jejich výhody, nevýhody

Ne

Žádné ze zúčastněných stran nebyla způsobena újma.

Plnění poskytnutá touto osobou a protiplnění TG, a. s.

Celkové nepeněžní plnění touto osobou viz komentář pís. a) odpovídá protiplnění
TG, a. s., ve výši 990 tis. Kč.
Celkové peněžní plnění touto osobou z pronájmu činilo 18 tis. Kč a protiplnění TG, a. s.,
spočívalo v poskytnutí nájmu.

Újmy plynoucí z těchto smluv a opatření, jejich úhrada
či smlouva o úhradě

Žádné ze zúčastněných stran nebyla způsobena újma.

Transgas

Transgas
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od 16. 5. 2002 do 31. 12. 2002

4. Jihomoravská plynárenská, a.s.
sídlo: Brno, Plynárenská 499/1, 657 02
IČ: 49970607
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně pod spis. zn. oddíl B, vložka 1246

1. Severomoravská plynárenská, a.s.
sídlo: Ostrava, Plynární 6, 702 00
IČ: 47675748
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod spis. zn. oddíl B, vložka 757
Uzavřené smlouvy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dodatek č. 20 ke smlouvě o nákupu a prodeji zemního plynu
Dodatek č. 19 ke smlouvě o nákupu a prodeji zemního plynu
Kupní smlouva – odběr elektrické energie (SMP kupující)
Smlouva opravňující TG, a. s., ke vstupu na pozemek
Smlouva o budoucí smlouvě kupní (TG budoucí kupující části pozemku)
Smlouva o budoucí smlouvě kupní (TG budoucí prodávající pozemku)
Smlouva o nájmu nemovitostí (TG nájemce)
Smlouva o věcném břemenu (TG oprávněný)
Smlouva o zřízení věcného břemene a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
(TG budoucí povinný)
10. Kupní smlouva (TG kupující technologického zařízení)

Jiné právní úkony v zájmu této osoby

Ne

Ostatní opatření v zájmu nebo na popud této osoby,
jejich výhody, nevýhody

Ne

Plnění poskytnutá touto osobou a protiplnění TG, a. s.

Plnění a protiplnění ze smluv o dodávkách zemního plynu – viz komentář pís. b).
Ostatní peněžní plnění touto osobou týkajících se smluv o dílo, o provedení služeb a o
věcném břemenu činilo 526 tis. Kč, protiplnění TG, a. s., odpovídalo zajištění předmětu
těchto smluv.
Celkové nepeněžní plnění touto osobou (z výše uvedených smluv a smluv uzavřených
v minulých obdobích, tj. z kupních smluv týkajících se technologického zařízení a nájemních smluv) odpovídá protiplnění TG, a. s., ve výši 18 631 tis. Kč.

Újmy plynoucí z těchto smluv a opatření, jejich úhrada
či smlouva o úhradě

Žádné ze zúčastněných stran nebyla způsobena újma.

2. Západočeská plynárenská, a.s.
sídlo: Plzeň, Ed. Beneše 2439/70-2438/72, 304 77
IČ: 49790315
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni pod spis. zn. oddíl B, vložka 385

Uzavřené smlouvy

1.
2.
3.
4.

Dodatek
Dodatek
Dodatek
Dodatek

č.
č.
č.
č.

19 ke smlouvě o nákupu a prodeji zemního plynu
5 ke smlouvě o prodeji zemního plynu
20 ke smlouvě o nákupu a prodeji zemního plynu
21 ke smlouvě o nákupu a prodeji zemního plynu

Jiné právní úkony v zájmu této osoby

Ne

Ostatní opatření v zájmu nebo na popud této osoby,
jejich výhody, nevýhody

Ne

Plnění poskytnutá touto osobou a protiplnění TG, a. s.

Plnění a protiplnění týkající se dodávek zemního plynu viz komentář pís. b).

Újmy plynoucí z těchto smluv a opatření, jejich úhrada
či smlouva o úhradě

Žádné ze zúčastněných stran nebyla způsobena újma.

5. Středočeská plynárenská, a.s.
sídlo: Praha 4, Novodvorská 803/82, 142 01
IČ: 60193158
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze pod spis. zn. oddíl B, vložka 2375
Uzavřené smlouvy

1. Dodatek č. 16 ke smlouvě o nákupu a prodeji zemního plynu
2. Dodatek č. 17 ke smlouvě o nákupu a prodeji zemního plynu

Jiné právní úkony v zájmu této osoby

Ne

Ostatní opatření v zájmu nebo na popud této osoby,
jejich výhody, nevýhody

Ne

Plnění poskytnutá touto osobou a protiplnění TG, a. s.

Plnění a protiplnění týkající se dodávek zemního plynu viz komentář pís. b).
Celkové nepeněžní plnění touto osobou spočívající v poskytnutých službách a zřízení
věcného břemene odpovídá protiplnění TG, a. s., ve výši 9 tis. Kč.

Újmy plynoucí z těchto smluv a opatření, jejich úhrada
či smlouva o úhradě

Žádné ze zúčastněných stran nebyla způsobena újma.

6. Severočeská plynárenská, a.s.
sídlo: Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17
IČ: 49903209
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spis. zn. oddíl B, vložka 515

Uzavřené smlouvy

1. Dodatek č. 17 ke smlouvě o nákupu a prodeji zemního plynu
2. Dodatek č. 18 ke smlouvě o nákupu a prodeji zemního plynu

Jiné právní úkony v zájmu této osoby

Ne

Ostatní opatření v zájmu nebo na popud této osoby,
jejich výhody, nevýhody

Ne

Uzavřené smlouvy

1. Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě o nákupu a prodeji zemního plynu
2. Kupní smlouva o koupi a prodeji zemního plynu č. 3

Plnění poskytnutá touto osobou a protiplnění TG, a. s.

Plnění a protiplnění týkající se dodávek zemního plynu viz komentář pís. b).
Ostatní plnění touto osobou spočívá v pronájmu a odpovídá protiplnění TG, a. s., ve výši
2 tis. Kč.

Jiné právní úkony v zájmu této osoby

Ne

Ostatní opatření v zájmu nebo na popud této osoby,
jejich výhody, nevýhody

Ne

Žádné ze zúčastněných stran nebyla způsobena újma.

Plnění poskytnutá touto osobou a protiplnění TG, a. s.

Plnění a protiplnění týkající se dodávek zemního plynu viz komentář pís. b).

Újmy plynoucí z těchto smluv a opatření, jejich úhrada
či smlouva o úhradě

Žádné ze zúčastněných stran nebyla způsobena újma.

Újmy plynoucí z těchto smluv a opatření, jejich úhrada
či smlouva o úhradě

3. Východočeská plynárenská, a.s.
sídlo: Hradec Králové, Pražská 702, 501 17
IČ: 60108789
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod spis. zn. oddíl B, vložka 1025
Uzavřené smlouvy

7. Pražská plynárenská, a.s.
sídlo: Praha 4, U Plynárny 500, 145 08
IČ: 60193492
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně pod spis. zn. oddíl B, vložka 2337

1. Dodatek č. 15 ke smlouvě o nákupu a prodeji zemního plynu
2. Dodatek č. 16 ke smlouvě o nákupu a prodeji zemního plynu
3. Kupní smlouva (TG kupující – technologické zařízení)

Jiné právní úkony v zájmu této osoby

Ne

Ostatní opatření v zájmu nebo na popud této osoby,
jejich výhody, nevýhody

Ne

Plnění poskytnutá touto osobou a protiplnění TG, a. s.

Plnění a protiplnění týkající se dodávek zemního plynu viz komentář pís. b).
Celkové nepeněžní plnění touto osobou (z výše uvedených smluv a smluv uzavřených
v minulých obdobích, tj. týkajících se technologického zařízení a pronájmu pozemků)
odpovídá protiplnění TG, a. s., ve výši 12 375 tis. Kč.

Újmy plynoucí z těchto smluv a opatření, jejich úhrada
či smlouva o úhradě
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Uzavřené smlouvy

1.
2.
3.
4.
5.

Jiné právní úkony v zájmu této osoby

Ne

Ostatní opatření v zájmu nebo na popud této osoby,
jejich výhody, nevýhody

Ne

Plnění poskytnutá touto osobou a protiplnění TG, a. s.

Plnění a protiplnění týkající se dodávek zemního plynu viz komentář pís. b).
Ostatní nepeněžní plnění touto osobou spočívající v pronájmu odpovídá protiplnění TG,
a. s., ve výši 35 tis. Kč.

Újmy plynoucí z těchto smluv a opatření, jejich úhrada
či smlouva o úhradě

Žádné ze zúčastněných stran nebyla způsobena újma.

Žádné ze zúčastněných stran nebyla způsobena újma.

Transgas

Transgas

Dodatek č. 11 ke smlouvě o nákupu a prodeji zemního plynu
Dodatek č. 12 ke smlouvě o nákupu a prodeji zemního plynu
Nájemní smlouva (TG nájemce)
Smlouva o budoucích kupních smlouvách (TG budoucí kupující)
Smlouva o dílo (TG objednatel)
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8. SEG s.r.o.
sídlo: Plzeň, Skladová 4, 326 00
IČ: 46883657
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni pod spis. zn. oddíl B, vložka 2665

12. RWE Com GmbH & Co. oHG
sídlo: Hollestrasse 7b, D-45127 Essen, Spolková republika Německo
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Essenu – pod číslem HRA 7248
Uzavřené smlouvy

1. Smlouva o poradenských službách

Uzavřené smlouvy

Ne

Jiné právní úkony v zájmu této osoby

Ne

Jiné právní úkony v zájmu této osoby

Ne

Ne

Ostatní opatření v zájmu nebo na popud této osoby,
jejich výhody, nevýhody

Ne

Ostatní opatření v zájmu nebo na popud této osoby,
jejich výhody, nevýhody
Plnění poskytnutá touto osobou a protiplnění TG, a. s.

Plnění poskytnutá touto osobou a protiplnění TG, a. s.

Celkové plnění touto osobou činilo 3 tis. Kč a odpovídá protiplnění TG, a. s., spočívající
v provedení služby.

Celkové poskytnuté peněžní plnění TG, a. s., této osobě na základě výše uvedené
smlouvy činilo 466 tis. Kč.

Žádné ze zúčastněných stran nebyla způsobena újma.

Újmy plynoucí z těchto smluv a opatření, jejich úhrada
či smlouva o úhradě

Žádné ze zúčastněných stran nebyla způsobena újma.

Újmy plynoucí z těchto smluv a opatření, jejich úhrada
či smlouva o úhradě

Komentář:
9. GAS s.r.o.
sídlo: Praha 2, Sokolská 4, 120 00
IČ: 61506192
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze pod spis. zn. oddíl C, vložka 29848

a) Pokud jde o předmět plnění ze smluv s energetickými distribučními společnostmi, tj. Severočeská energetika, a.s., Západočeská
energetika, a.s., Severomoravská energetika, a.s., Východočeská energetika a.s. a Středočeská energetická a.s., jedná se o standardní dodávky elektrické energie a s tím spojených činností, a pokud jde o předmět plnění ze smluv s ČESKÝ TELECOM, a.s.
a Eurotel Praha, spol. s r.o., jedná se o dodávky telekomunikačních služeb, mobilních telekomunikačních služeb a s tím spojených
činností.

Uzavřené smlouvy

1. Smlouva o dílo (TG objednatel)
2. Smlouva o půjčce

Jiné právní úkony v zájmu této osoby

Ne

Ostatní opatření v zájmu nebo na popud této osoby,
jejich výhody, nevýhody

Ne

Plnění poskytnutá touto osobou a protiplnění TG, a. s.

Celkové plnění touto osobou z výše uvedených smluv a smluv uzavřených v minulých
obdobích, tj. poskytování služeb odpovídá protiplnění TG, a. s., ve výši 4 950 tis. Kč.
Celkové poskytnuté peněžní plnění TG, a. s., této osobě na základě Smlouvy o půjčce
činilo 900 tis. Kč.

Újmy plynoucí z těchto smluv a opatření, jejich úhrada
či smlouva o úhradě

Žádné ze zúčastněných stran nebyla způsobena újma.

Pokud jde o protiplnění ze smluv na dodávky energií, telekomunikačních a mobilních telekomunikačních služeb, je třeba podotknout,
že platby byly uskutečňovány vždy ve výši podle aktuálních ceníků.

10. Hochtief VSB a.s.
sídlo: Praha 8, Primátorská 36/323, 180 00
IČ: 46678468
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze pod spis. zn. oddíl B, vložka 6229

b) Protiplnění z kupních smluv poskytnutá ze strany TG u jednotlivých plynárenských distribučních společností představují dodávky
zemního plynu. Zemní plyn byl v uplynulém účetním období dodáván v množství dle smluv o koupi a prodeji zemního plynu uzavřených především v minulých obdobích s jednotlivými distribučními společnostmi. Cena za takto dodaný zemní plyn byla určena
v souladu s platnými cenovými předpisy na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ČR. Základní údaje týkající se
prodeje zemního plynu viz Příloha účetní závěrky. Další podrobnosti ve zprávě nejsou uváděny, neboť představují skutečnosti
tvořící předmět obchodního tajemství všech zúčastněných smluvních stran. Totéž platí pro odběr plynu TG, a. s., od jednotlivých
distribučních společností.

III. Závěr
Na základě skutečností obsažených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami lze konstatovat, že všechny vztahy v uplynulém
účetním období byly vztahy standardními nepřekračujícími rámec běžných podnikatelských vztahů a vycházející z předmětu podnikání
propojených osob. Současně je třeba zdůraznit, že žádný z těchto vztahů nezaložil žádné z dotčených stran újmu, takže nebylo třeba
takovou újmu hradit, resp. uzavírat smlouvu o úhradě takové újmy ve smyslu ustanovení § 66 a, odst. 8 obchodního zákoníku.

Uzavřené smlouvy

1. Smlouva o odběru elektrické energie

Jiné právní úkony v zájmu této osoby

Ne

Ostatní opatření v zájmu nebo na popud této osoby,
jejich výhody, nevýhody

Ne

Plnění poskytnutá touto osobou a protiplnění TG, a. s.

Celkové nepeněžní plnění touto osobou z výše uvedených smluv a smluv uzavřených
v minulých obdobích, tj. na dodávky elektrické energie a poskytnutí práce a služeb
na základě objednávek odpovídá protiplnění TG, a. s., ve výši 1 183 tis. Kč.

Újmy plynoucí z těchto smluv a opatření, jejich úhrada
či smlouva o úhradě

Žádné ze zúčastněných stran nebyla způsobena újma.

11. RPS – Ekologie s.r.o.
sídlo: Praha 10, Pražská 38, 100 00
IČ: 60470607
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze pod spis. zn. oddíl C, vložka 25849
Uzavřené smlouvy

Ne

Jiné právní úkony v zájmu této osoby

Ne

Ostatní opatření v zájmu nebo na popud této osoby,
jejich výhody, nevýhody

Ne

Plnění poskytnutá touto osobou a protiplnění TG, a. s.

Předmětem plnění touto osobou ze smluv uzavřených v minulých obdobích je odvoz
odpadu a odpovídá protiplnění TG, a. s., ve výši 38 tis. Kč.

Újmy plynoucí z těchto smluv a opatření, jejich úhrada
či smlouva o úhradě

Žádné ze zúčastněných stran nebyla způsobena újma.

Dr.-Ing. Klaus Homann
předseda představenstva
Transgas, a. s.
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Ing. Alena Vitásková
místopředsedkyně představenstva
Transgas, a. s.
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A2.

Report on Relations between Related Persons

From May 16th, 2002 to December 31st, 2002

under Section 66 a, subsection 9 of Act No. 513/1991, the Commercial Code, as amended
Controlling person:
RWE Gas International B.V.
With its registered office at Diamantlaan 15, 2132 WV Hoofddorp, the Nederlands
Registered in the Companies Register maintained at the Chamber of Commerce and Industry in Amsterdam, File No. 34168241
There were no relations with the above person within the meaning of Section 66 a, section 9 of the Commercial Code.
RWE Gas Aktiengesellschaft
With its registered office at Kampstrasse 49, D-44137, Dortmund, Germany
Registered in the Companies Register at the Regional Court in Dortmund, Section B, File No. 2330.

I. Preamble

Executed contracts

The Board of Directors of Transgas, a. s. (hereinafter also “Transgas” or “TG”), which in the last accounting period had no Controlling
Contract in place as per Section 66 a of Act 513/1991, the Commercial Code, as amended (hereinafter the “Commercial Code”), prepared a written report on the relations between related persons pursuant to Section 66 a, subsection 9 of the Commercial Code.
In 2002, Transgas was directly controlled by the National Property Fund of the Czech Republic until May 15th, 2002. Since
May 16th, 2002, Transgas has been directly controlled by RWE Gas International B.V., and indirectly also by RWE Gas Aktiengesellschaft
and RWE Aktiengesellschaft.
Considering the statutory contents of this report, the controlling persons were asked to provide lists of persons directly or indirectly controlled by them. This report describes the related persons’ relations established in the last accounting period, on the basis
of the above lists.

1. Management Consulting Agreement

Other legal acts carried out in the interest of the person None
Other measures in the interest or upon suggestion of
the person; their advantages and disadvantages

None

Supplies/payments provided by the person, and
supplies/payments provided by TG

The total non-monetary supply provided by the person under the above contract consisted of management consulting services.
The total amount paid by the person amounted to CZK 189,000; TG’s supply consisted of
provision of services and lease of spaces.

Detriment caused by the contracts or measures;
compensation for such detriment or contract for
compensation

No party incurred any detriment.

FOR THE SAKE OF COMPLETENESS AND CLARITY, THE RELATIONS ARE DESCRIBED IN THE FOLLOWING STRUCTURE:

A. The relations to the controlling persons from January 1st, 2002 to May 15th, 2002, and from May 16th, 2002 to December 31st,
2002;
B. The relations to the persons controlled by the same controlling person from January 1st, 2002 to May 15th, 2002, and from May
16th, 2002 to December 31st, 2002;
This part specifies the companies with which the relations existed within the meaning of Section 66 a, subsection 9 of the Commercial Code,
using the structure reflecting the provisions of Section 66 a, subsection 9 of the Commercial Code, i.e.:
a) Company name;
b) Executed contracts;
c) Other legal acts performed in the person’s interest;
d) Other measures adopted or carried out by the controlled person in the interest or upon suggestion of the person, and their advantages and disadvantages;
e) Supplies/payments provided by the person, and supplies/payments provided in return by Transgas (the line “Supplies/payments
provided by the person, and supplies/payments provided by TG” shows the total amount excluding VAT received or paid by TG
including the type and/or object of the contract(s), under conditions customary in business);
f) Any detriment caused by such contracts or measures; compensation for such detriment or a contract for such compensation.
Pursuant to Section 66 a, subsection 9 of the Commercial Code, Transgas’s subsidiaries (i.e. TransgasNet, a. s., and Plynoprojekt, a. s.),
as controlled persons, shall prepare their separate Reports on Relations between Related Persons.

II. Relations between Related Persons
A) Relations to controlling persons

RWE Aktiengesellschaft
With its registered office at Opernplatz 1, 45128 Essen, Germany
Registered in the Companies Register at the Regional Court in Essen, Section B, File No. 14525
Executed contracts

Other legal acts carried out in the interest of the person None
Other measures in the interest or upon suggestion of
the person; their advantages and disadvantages

None

Supplies/payments provided by the person, and
supplies/payments provided by TG

The total amount paid by TG to the person under the Credit Agreement amounted to CZK
9,000,000,000.

Detriment caused by the contracts or measures;
compensation for such detriment or contract for
compensation

No party incurred any detriment.

B) Relations to persons controlled by the same controlling person
From January 1st, 2002 to May 15th, 2002
1. Severomoravská plynárenská, a.s.
With its registered office at Ostrava, Plynární 6, 702 00
Identification Number: 47675748
Registered in the Companies Register maintained at the Regional Court in Ostrava, Part B, File No. 757
Executed contracts

From January 1st, 2002 to May 15th, 2002

1. Framework Credit Agreement
2. Credit Agreement

1. Agreement on Settlement
2. Contract for the provision of non-public telecommunication service (Severomoravská
plynárenská as the Buyer)

Other legal acts carried out in the interest of the person None

Controlling person:
Fond národního majetku České republiky (National Property Fund of the Czech Republic)
With its registered office at Prague 2, Rašínovo nábřeží 42, Postal Code: 128 00
Identification Number: 41692918
Registered in the Companies Register maintained at the Municipal Court in Prague, under reference Part A.LXII, File No. 174.

Other measures in the interest or upon suggestion of
the person; their advantages and disadvantages

None

Supplies/payments provided by the person, and
supplies/payments provided by TG

For supplies and payments relating to natural gas delivery, see comments under letter b)
below.
Other amounts paid by the person under contracts for works amounted to CZK 376,000;
TG’s supply consisted of the delivery of the object of the contracts.

There were no relations with the above person within the meaning of Section 66 a, subsection 9 of the Commercial Code.

Detriment caused by the contracts or measures;
compensation for such detriment or contract for
compensation

No party incurred any detriment.
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6. Severočeská plynárenská, a.s.
With its registered office at Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17
Identification Number: 49903209
Registered in the Companies Register maintained at the Regional Court in Ústí nad Labem, Section B, File No. 515

2. Západočeská plynárenská, a.s.
With its registered office at Plzeň, Ed. Beneše 2439/70-2438/72, 304 77
Identification Number: 49790315
Registered in the Companies Register maintained at the Regional Court in Plzeň, Section B, File No. 385
Executed contracts

None

Executed contracts

Other legal acts carried out in the interest of the person None

Other legal acts carried out in the interest of the person None

Other measures in the interest or upon suggestion of
the person; their advantages and disadvantages

None

Supplies/payments provided by the person, and
supplies/payments provided by TG

For supplies and payments relating to natural gas deliveries, see comments under letter
b) below.

Detriment caused by the contracts or measures;
compensation for such detriment or contract for
compensation

No party incurred any detriment.

3. Východočeská plynárenská, a.s.
With its registered office at Hradec Králové 4, Pražská 702, 500 04
Identification Number: 60108789
Registered in the Companies Register maintained at the Regional Court in Hradec Králové, Section B, File No. 1025
Executed contracts

1. Contract for the Sale and Purchase of Natural Gas, No. 1
2. Contract for the Sale and Purchase of Natural Gas, No. 2

Other measures in the interest or upon suggestion of
the person; their advantages and disadvantages

None

Supplies/payments provided by the person, and
supplies/payments provided by TG

For supplies and payments relating to natural gas deliveries, see comments under letter
b) below.

Detriment caused by the contracts or measures;
compensation for such detriment or contract for
compensation

No party incurred any detriment.

7. Severočeská energetika, a.s.
With its registered office at Děčín IV, Teplická 874/8, 405 49
Identification Number: 49903179
Registered in the Companies Register kept at the Regional Court in Ústí nad Labem, Section B, File No. 512

1. Amendment No. 14 to the Agreement on the Sale and Purchase of Natural Gas
2. Two Lease Contracts (TG as the Lessee)

Executed contracts

None

Other legal acts carried out in the interest of the person None

Other legal acts carried out in the interest of the person None

Other measures in the interest or upon suggestion of
the person; their advantages and disadvantages

None

Other measures in the interest or upon suggestion of
the person; their advantages and disadvantages

None

Supplies/payments provided by the person, and
supplies/payments provided by TG

For supplies and payments relating to natural gas deliveries, see comments under letter
b) below.

Supplies/payments provided by the person, and
supplies/payments provided by TG

The total non-monetary supply provided by the person (see also the comments under
letter a) below) corresponds to TG’s payment amounting to CZK 19,000.

Detriment caused by the contracts or measures;
compensation for such detriment or contract for
compensation

No party incurred any detriment.

Detriment caused by the contracts or measures;
compensation for such detriment or contract for
compensation

No party incurred any detriment.

8. Západočeská energetika, a.s.
With its registered office at Plzeň, Guldenerova 19, 303 28
Identification Number: 49790463
Registered in the Companies Register maintained at the Regional Court in Plzeň, Section B, File No. 390

4. Jihomoravská plynárenská, a.s.
With its registered office at Brno, Plynárenská 499/1, 657 02
Identification Number: 49970607
Registered in the Companies Register maintained at the Regional Court in Brno, Section B, File No. 1246
Executed contracts

Executed contracts

None

None

Other legal acts carried out in the interest of the person None

Other legal acts carried out in the interest of the person None

Other measures in the interest or upon suggestion of
the person; their advantages and disadvantages

None

Other measures in the interest or upon suggestion of
the person; their advantages and disadvantages

None

Supplies/payments provided by the person, and
supplies/payments provided by TG

For supplies and payments relating to natural gas deliveries, see comments under letter
b) below.
The amount paid by the person under the contracts for works executed in previous periods amounted to CZK 12,000 and corresponds to TG’s delivery of the contracts.

Supplies/payments provided by the person, and
supplies/payments provided by TG

The total payment of CZK 2,000 provided by the person corresponds to TG’s supply
consisting of the provision of the service.
The total non-monetary supply provided by the person (see also the comments under
letter a) below) corresponds to TG’s payment amounting to CZK 1,045,000.

Detriment caused by the contracts or measures;
compensation for such detriment or contract for
compensation

No party incurred any detriment.

Detriment caused by the contracts or measures;
compensation for such detriment or contract for
compensation

No party incurred any detriment.

9. Severomoravská energetika, a.s.
With its registered office at Ostrava, 28. října 152, 709 02
Identification Number: 47675691
Registered in the Companies Register kept at the Regional Court in Ostrava, Section B, File No. 745

5. Středočeská plynárenská, a.s.
With its registered office at Prague 4, Novodvorská 803/82, 142 01
Identification Number: 60193158
Registered in the Companies Register maintained at the Municipal Court in Prague, Section B, File No. 2375
Executed contracts

None

Executed contracts

None

Other legal acts carried out in the interest of the person None

Other legal acts carried out in the interest of the person None

Other measures in the interest or upon suggestion of
the person; their advantages and disadvantages

None

Other measures in the interest or upon suggestion of
the person; their advantages and disadvantages

None

Supplies/payments provided by the person, and
supplies/payments provided by TG

For supplies and payments relating to natural gas deliveries, see comments under letter
b) below.
The non-monetary supply (i.e. provision of the service) provided by the person corresponds to TG’s payment amounting to CZK 1,000.

Supplies/payments provided by the person, and
supplies/payments provided by TG

The total non-monetary supply provided by the person (see also the comments under
letter a) below) corresponds to TG’s payment amounting to CZK 953,000.

Detriment caused by the contracts or measures;
compensation for such detriment or contract for
compensation

No party incurred any detriment.

Detriment caused by the contracts or measures;
compensation for such detriment or contract for
compensation
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14. ČEPRO, a.s.
With its registered office at Prague 1, Spálená 5/84, 111 21
Identification Number: 60193531
Registered in the Companies Register maintained at the Municipal Court in Prague, Section B, File No. 2341

10. Východočeská energetika, a.s.
With its registered office at Hradec Králové, Sladkovského 215, 501 03
Identification Number: 6010870
Registered in the Companies Register maintained at the Regional Court in Hradec Králové, Section B, File No. 1008
Executed contracts

Executed contracts

None

None

Other legal acts carried out in the interest of the person None

Other legal acts carried out in the interest of the person None

Other measures in the interest or upon suggestion of
the person; their advantages and disadvantages

None

Other measures in the interest or upon suggestion of
the person; their advantages and disadvantages

None

Supplies/payments provided by the person, and
supplies/payments provided by TG

The total non-monetary supply provided by the person (see also the comments under
letter a) below) corresponds to TG’s payment amounting to CZK 8,000.

Supplies/payments provided by the person, and
supplies/payments provided by TG

Detriment caused by the contracts or measures;
compensation for such detriment or contract for
compensation

No party incurred any detriment.

The total payment made by the person (under the purchase contracts for natural gas deliveries executed in previous periods) amounted to CZK 1,082,000; TG’s supply consisted
in the delivery of the object of the contracts.

Detriment caused by the contracts or measures;
compensation for such detriment or contract for
compensation

No party incurred any detriment.

11. ČESKÝ TELECOM, a.s.
With its registered office at Prague 3, Olšanská 55/5, 130 34
Identification Number: 60193336
Registered in the Companies Register maintained at the Municipal Court in Prague, Section B, File No. 2322
Executed contracts

15. MERO ČR, a.s.
With its registered office at Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, 278 01
Identification Number: 60193468
Registered in the Companies Register maintained at the Municipal Court in Prague, Section B, File No. 2334

None

Other legal acts carried out in the interest of the person None

Executed contracts

Other measures in the interest or upon suggestion of
the person; their advantages and disadvantages

None

Other legal acts carried out in the interest of the person None

Supplies/payments provided by the person, and
supplies/payments provided by TG

The total non-monetary supply provided by the person (see also the comments under
letter a) below) corresponds to TG’s payment amounting to CZK 1,886,000.

Detriment caused by the contracts or measures;
compensation for such detriment or contract for
compensation

No party incurred any detriment.

12. Středočeská energetická a.s.
With its registered office at Prague 2, Vinohradská 325/8, 120 21
Identification Number: 60193140
Registered in the Companies Register maintained at the Municipal Court in Prague, Section B, File No. 2356
Executed contracts

None

Other measures in the interest or upon suggestion of
the person; their advantages and disadvantages

None

Supplies/payments provided by the person, and
supplies/payments provided by TG

The total payment of CZK 3,000 made by the person corresponds to TG’s supply
consisting in the provision of the services.

Detriment caused by the contracts or measures;
compensation for such detriment or contract for
compensation

No party incurred any detriment.

16. GAS s.r.o.
With its registered office at Prague 2, Sokolská 4, 120 00
Identification Number: 61506192
Registered in the Companies Register maintained at the Municipal Court in Prague, Section C, File No. 29848

None

Other legal acts carried out in the interest of the person None

Executed contracts

Other measures in the interest or upon suggestion of
the person; their advantages and disadvantages

None

Other legal acts carried out in the interest of the person None

Supplies/payments provided by the person, and
supplies/payments provided by TG

The total non-monetary supply provided by the person (see also the comments under
letter a) below) corresponds to TG’s payment amounting to CZK 2,035,000.

Detriment caused by the contracts or measures;
compensation for such detriment or contract for
compensation

No party incurred any detriment.

13. ČEZ, a. s.
With its registered office at Prague 4, Duhová 2/1444, 140 53
Identification Number: 45274649
Registered in the Companies Register maintained at the Municipal Court in Prague, Section B, File No. 1581
Executed contracts

1. Contract for Services (TG the Customer)

Other measures in the interest or upon suggestion of
the person; their advantages and disadvantages

None

Supplies/payments provided by the person, and
supplies/payments provided by TG

The total non-monetary supply provided by the person under the above contract and
contracts executed in previous periods and consisting in the provision of services
corresponds to TG’s payment amounting to CZK 162,000.

Detriment caused by the contracts or measures;
compensation for such detriment or contract for
compensation

No party incurred any detriment.

17. Eurotel Praha, spol. s r.o.
With its registered office at Prague 4, Vyskočilova 1442/1b, 140 21
Identification Number: 15268306
Registered in the Companies Register maintained at the Municipal Court in Prague, Section C, File No. 1504

None

Other legal acts carried out in the interest of the person None

Executed contracts

None

Other measures in the interest or upon suggestion of
the person; their advantages and disadvantages

None

Supplies/payments provided by the person, and
supplies/payments provided by TG

The total payment of CZK 7,000 provided by the person corresponds to TG’s supply
consisting in the provision of the service.

Other measures in the interest or upon suggestion of
the person; their advantages and disadvantages

None

Detriment caused by the contracts or measures;
compensation for such detriment or contract for
compensation

No party incurred any detriment.

Supplies/payments provided by the person, and
supplies/payments provided by TG

The total non-monetary supply provided by the person (see also the comments under
letter a) below) corresponds to TG’s payment amounting to CZK 990,000.
The total payment made by the person in rent amounted to CZK 18,000; TG’s supply
consisted in the lease.

Detriment caused by the contracts or measures;
compensation for such detriment or contract for
compensation

No party incurred any detriment.
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From May 16th, 2002 to December 31st, 2002

3. Východočeská plynárenská, a.s.
With its registered office at Hradec Králové, Pražská 702, 501 17
Identification Number: 60108789
Registered in the Companies Register maintained at the Regional Court in Hradec Králové, Section B, File No. 1025

1. Severomoravská plynárenská, a.s.
With its registered office at Ostrava, Plynární 6, 702 00
Identification Number: 47675748
Registered in the Companies Register maintained at the Regional Court in Ostrava, Section B, File No. 757
Executed contracts

Executed contracts

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Amendment No. 20 to the Contract for the Sale and Purchase of Natural Gas
Amendment No. 19 to the Contract for the Sale and Purchase of Natural Gas
Purchase Contract – electric power offtake (SMP as the Buyer)
Agreement entitling TG to access the plot of land
Agreement on a Future Purchase Contract (TG as the future buyer of a part of the land)
Agreement on a Future Purchase Contract (TG as the future seller of the plot)
Property Lease Contract (TG as the Lessee)
Agreement on Easement (TG as the beneficiary)
Agreement on establishing easement and a future agreement on establishing
easement (TG as the future liable party)
10. Purchase Contract (TG as the Buyer of equipment)

Other legal acts carried out in the interest of the person None
Other measures in the interest or upon suggestion of
the person; their advantages and disadvantages
Supplies/payments provided by the person, and
supplies/payments provided by TG

Detriment caused by the contracts or measures;
compensation for such detriment or contract for
compensation

None
For supplies and payments relating to natural gas deliveries, see comments under letter
b) below.
Other payments provided by the person under contracts for works, service contracts, and
agreements on easement amounted to CZK 526,000; TG’s supply consisted in delivering
the object of the contracts and agreements.
The total non-monetary supply provided by the person under the above contracts and
contracts executed in previous periods (purchase of equipment and lease contracts)
corresponds to TG’s payment amounting to CZK 18,631,000.

1. Amendment No. 17 to the Contract for the Sale and Purchase of Natural Gas
2. Amendment No. 18 to the Contract for the Sale and Purchase of Natural Gas

Other measures in the interest or upon suggestion of
the person; their advantages and disadvantages

None

Supplies/payments provided by the person, and
supplies/payments provided by TG

For supplies and payments relating to natural gas deliveries, see comments under letter
b) below.
Other supplies provided by the person consist in lease and correspond to TG’s payment
amounting to CZK 2,000.
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Other measures in the interest or upon suggestion of
the person; their advantages and disadvantages

None

Supplies/payments provided by the person, and
supplies/payments provided by TG

For supplies and payments relating to natural gas deliveries, see comments under letter
b) below.
The total non-monetary supply provided by the person under the above contracts and
contracts executed in previous periods (concerning equipment and lease of land) corresponds to TG’s payment amounting to CZK 12,375,000.

Detriment caused by the contracts or measures;
compensation for such detriment or contract for
compensation

No party incurred any detriment.

4. Jihomoravská plynárenská, a.s.
With its registered office at Brno, Plynárenská 499/1, 657 02
Identification Number: 49970607
Registered in the Companies Register maintained at the Regional Court in Brno, Section B, File No. 1246
Executed contracts

1.
2.
3.
4.

Amendment
Amendment
Amendment
Amendment

No.
No.
No.
No.

19 to the Contract for the Sale and Purchase of Natural Gas
5 to the Contract for the Sale of Natural Gas
20 to the Contract for the Sale and Purchase of Natural Gas
21 to the Contract for the Sale and Purchase of Natural Gas

Other legal acts carried out in the interest of the person None

Other legal acts carried out in the interest of the person None

Detriment caused by the contracts or measures;
compensation for such detriment or contract for
compensation

Other legal acts carried out in the interest of the person None

No party incurred any detriment.

2. Západočeská plynárenská, a.s.
With its registered office at Plzeň, Ed. Beneše 2439/70-2438/72, 304 77
Identification Number: 49790315
Registered in the Companies Register maintained at the Regional Court in Plzeň, Section B, File No. 385
Executed contracts

1. Amendment No. 15 to the Contract for the Sale and Purchase of Natural Gas
2. Amendment No. 16 to the Contract for the Sale and Purchase of Natural Gas
3. Purchase Contract (TG as a Buyer of equipment)

Other measures in the interest or upon suggestion of
the person; their advantages and disadvantages

None

Supplies/payments provided by the person, and
supplies/payments provided by TG

For supplies and payments relating to natural gas deliveries, see comments under letter
b) below.

Detriment caused by the contracts or measures;
compensation for such detriment or contract for
compensation

No party incurred any detriment.

5. Středočeská plynárenská, a.s.
With its registered office at Prague 4, Novodvorská 803/82, 142 01
Identification Number: 60193158
Registered in the Companies Register maintained at the Municipal Court in Prague, Section B, File No. 2375
Executed contracts

1. Amendment No. 16 to the Contract for the Sale and Purchase of Natural Gas
2. Amendment No. 17 to the Contract for the Sale and Purchase of Natural Gas

Other legal acts carried out in the interest of the person None

No party incurred any detriment.

Transgas

Other measures in the interest or upon suggestion of
the person; their advantages and disadvantages

None

Supplies/payments provided by the person, and
supplies/payments provided by TG

For supplies and payments relating to natural gas deliveries, see comments under letter
b) below.
The total non-monetary supply provided by the person and consisting in the provision of
services and establishment of easement corresponds to TG’s payment amounting to CZK
9,000.

Detriment caused by the contracts or measures;
compensation for such detriment or contract for
compensation

No party incurred any detriment.
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9. GAS s.r.o.
With its registered office at Prague 2, Sokolská 4, 120 00
Identification Number: 61506192
Registered in the Companies Register maintained at the Municipal Court in Prague, Section C, File No. 29848

6. Severočeská plynárenská, a.s.
With its registered office at Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17
Identification Number: 49903209
Registered in the Companies Register maintained at the Regional Court in Ústí nad Labem, Section B, File No. 515
Executed contracts

1. Amendment No. 1 to the Framework Contract for the Sale and Purchase of Natural Gas
2. Contract for the Sale and Purchase of Natural Gas

Executed contracts

1. Contract for Works (TG as the Customer)
2. Loan Agreement

Other legal acts carried out in the interest of the person None

Other legal acts carried out in the interest of the person None

Other measures in the interest or upon suggestion of
the person; their advantages and disadvantages

None

Other measures in the interest or upon suggestion of
the person; their advantages and disadvantages

None

Supplies/payments provided by the person, and
supplies/payments provided by TG

For supplies and payments relating to natural gas deliveries, see comments under letter
b) below.

Supplies/payments provided by the person, and
supplies/payments provided by TG

Detriment caused by the contracts or measures;
compensation for such detriment or contract for
compensation

No party incurred any detriment.

The total supply provided by the person under the above contracts and contracts executed in previous periods (provision of services) corresponds to TG’s payment amounting
to CZK 4,950,000.
The total monetary supply made by TG to the person under the Loan Agreement amounted to CZK 900,000.

Detriment caused by the contracts or measures;
compensation for such detriment or contract for
compensation

No party incurred any detriment.

7. Pražská plynárenská, a.s.
With its registered office at Prague 4, U Plynárny 500, 145 08
Identification Number: 60193492
Registered in the Companies Register maintained at the Regional Court in Brno, Section B, File No. 2337
Executed contracts

1.
2.
3.
4.
5.

10. Hochtief VSB a.s.
With its registered office at Prague 8, Primátorská 36/323, 180 00
Identification Number: 46678468
Registered in the Companies Register maintained at the Municipal Court in Prague, Section B, File No. 6229

Amendment No. 11 to the Contract for the Sale and Purchase of Natural Gas
Amendment No. 12 to the Contract for the Sale and Purchase of Natural Gas
Property Lease (TG as the Lessee)
Agreement on Future Purchase Contracts (TG as the future Buyer)
Contract for Works (TG as the Customer)

Executed contracts

Other legal acts carried out in the interest of the person None
Other measures in the interest or upon suggestion of
the person; their advantages and disadvantages

None

Supplies/payments provided by the person, and
supplies/payments provided by TG

For supplies and payments relating to natural gas deliveries, see comments under letter
b) below.
The other non-monetary supplies provided by the person and consisting in the lease
corresponds to TG’s payment amounting to CZK 35,000.

Detriment caused by the contracts or measures;
compensation for such detriment or contract for
compensation

No party incurred any detriment.

Other measures in the interest or upon suggestion of
the person; their advantages and disadvantages

None

Supplies/payments provided by the person, and
supplies/payments provided by TG

The total non-monetary supply provided by the person under the above contracts and
contracts executed in previous periods (electricity supplies and provision of work and
services to order) corresponds to TG’s payment amounting to CZK 1,183,000.

Detriment caused by the contracts or measures;
compensation for such detriment or contract for
compensation

No party incurred any detriment.

11. RPS – Ekologie s.r.o.
With its registered office at Prague 10, Pražská 38, 100 00
Identification Number: 60470607
Registered in the Companies Register maintined at the Municipal Court in Prague, Section C, File No. 25849

8. SEG s.r.o.
With its registered office at Plzeň, Skladová 4, 326 00
Identification Number: 46883657
Registered in the Companies Register maintained at the Regional Court in Plzeň, Section B, File No. 2665
Executed contracts

1. Contract for Electricity Supply

Other legal acts carried out in the interest of the person None

Executed contracts

None

Other legal acts carried out in the interest of the person None

None

Other measures in the interest or upon suggestion of
the person; their advantages and disadvantages

None

Other legal acts carried out in the interest of the person None
Other measures in the interest or upon suggestion of
the person; their advantages and disadvantages

None

Supplies/payments provided by the person, and
supplies/payments provided by TG

The supply provided by the person under the contracts executed in previous periods and
consisting in waste removal corresponds to TG’s payment amounting to CZK 38,000.

Supplies/payments provided by the person, and
supplies/payments provided by TG

The total payment of CZK 3,000 made by the person corresponds to TG’s supply
consisting in the provision of the service.

No party incurred any detriment.

Detriment caused by the contracts or measures;
compensation for such detriment or contract for
compensation

No party incurred any detriment.

Detriment caused by the contracts or measures;
compensation for such detriment or contract for
compensation

12. RWE Com GmbH & Co. oHG
With its registered office at Hollestrasse 7b, D-45127 Essen, Germany
Registered in the Companies Register at the Regional Court in Essen, File No. HRA 7248
Executed contracts

1. Consultancy Agreement

Other legal acts carried out in the interest of the person None
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Other measures in the interest or upon suggestion of
the person; their advantages and disadvantages

None

Supplies/payments provided by the person, and
supplies/payments provided by TG

The total payment made TG to the person under the above contract amounted to CZK
466,000.

Detriment caused by the contracts or measures;
compensation for such detriment or contract for
compensation

No party incurred any detriment.
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Comments:
a) The deliverable under the contracts with electricity distributors, i.e. Severočeská energetika, a.s., Západočeská energetika, a.s.,
Severomoravská energetika, a.s., Východočeská energetika, a.s. and Středočeská energetická a.s., consists in standard
deliveries of electricity and related activities. The deliverable under the contracts with ČESKÝ TELECOM, a.s. and Eurotel Praha,
spol. s r.o. consists in the provision of telecommunication services, mobile telecommunication services, and related activities.
All payments under the contracts for provision of energies, and telecommunication and mobile telecommunication services were
made according to the price lists as in place.
b) TG’s supplies under the purchase contracts to the individual gas distributors consist in natural gas deliveries. In the past accounting
period, natural gas was supplied in quantities pursuant to the contracts for the sale and purchase of natural gas executed with
the individual gas distributors predominantly in previous periods. The price of such natural gas deliveries was determined in accordance with price regulations in place based on the Decisions of the Energy Regulatory Office of the Czech Republic. For basic
information about the natural gas sales see Notes to the Financial Statements. This Report discloses no further details since they
constitute trade secrets of all the contracting parties involved. The same applies to TG’s offtake of gas from the individual gas
distributors.

III. Conclusion
The facts contained in the Report on Relations between Interrelated Persons imply that all relations in the past accounting period
were standard relations falling within customary business relations and based on the objects of business of the related persons. It
is necessary to note that none of these relations caused any detriment to any person involved and therefore there was not need to
compensate for any detriment, or to enter into agreements on the compensation for detriment under Section 66 a, subsection 8 of
the Commercial Code.

Klaus Homann
Chairman of the Board of Directors
Transgas, a. s.
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Alena Vitásková
Vice-Chairman of the Board of Directors
Transgas, a. s.
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Plynárenská soustava Transgas, a. s.

VYSVĚTLIVKY / SYMBOLS
Tranzitní plynovody, trasový uzávěr (TU)
Transit pipelines, line closing valves (TU)
VVTL a VTL plynovody TG
Very high pressure and high pressure gas pipelines

Transgas natural gas system

Hraniční předávací stanice (PS)
Border transfer station (PS)
Hraniční předávací místo
Border delivery point
Kompresní stanice (KS)
Compressor station (KS)
Podzemní zásovník plynu (PZP)
Underground gas storage facility (PZP)

PZP Rheden

Pronajaté PZP (PZP)
Leased USG capacity (PZP)

KS Sayda

PŘEDÁVACÍ STANICE / TRANSFER STATIONS
Předávací stanice 8 – 80 tis. m3/hod
Transfer stations 8,000 – 80,000 cu. m./hour

PS Olbernhau

SČP, a. s.
ÚSTÍ n. LABEM

PS Hora Sv. Kateřiny

TU 34

TU 31

RU Hospozín
PS HOSPOZÍN
TU 29

TU 28

TU 37

TU 27

TU 38

Transgas, a. s.
TU 40
Č
PL

TU 41

PS Waidhaus

TU 47

LO

KS Kouřim

STP, a. s.
PP, a. s. PRAHA

TU 42

PS LIMUZY
TU 64

TU 19

ZČP, a. s.
PLZEŇ

PZ Stříbro

PS BOR
TU 36a
PS Bělá

VČP, a. s.
HRADEC KRÁLOVÉ

TU 25

Y

N

U

PS SVIŇOMAZY

SU Rozvadov
TU 48

TU 26

TU 39

K

SE

PÍ

POLSKO
POLAND

TU 30

PLČ Louny

Č
PL

Předávací stanice 151 m3/hod a výše
Transfer stations 150,000 cu. m./hour and more

PS BYLANY

TU 33

PS H. HRADIŠTĚ

Předávací stanice 81 – 150 tis. m3/hod
Transfer stations 80,000 – 150,000 cu. m./hour

PZ Čáslav
TU 18

TU 63

PZP Háje

TU 36
TU 35

TU 17

PLČ LOUNY

TU 34

SMP, a. s.
OSTRAVA

PS OLEŠNÁ
TU 16

TU 62

Č
PL

PLČ PÍSEK

N
BR

TU 15

PLČ Písek

TU 61

TU 27
TU 26a

TU 25

O

TU 28

Y
UN
LO

KS Strážovice

Č
PL

PS STRÁŽOVICE

PS VESELÍ
n. LUŽNICÍ

PZP Třanovice

TU 14
PS LODHÉŘOV

PZP Lobodice

PLČ Brno

TU 13

PZP Štramberk

TU 19
TU 26 KS
PS ZVĚŘKOVICE

NĚMECKO
GERMANY

KS Kralice

Veselí nad Lužnicí
PL
Č

PÍ

PLČ Brno

SE
K

TU 18
TU 17

JČP, a. s.
ČESKÉ BUDĚJOVICE

JMP, a. s.
BRNO

KS Hostim

TU 07

RU Malešovice
PL
Č

BR
N
O

TU 11

PZP Uhřice

TU 06
TU 05

PS UHERČICE

TU 09
TU 04

PZP Dolní Dunajovice

KS Břeclav
PS Lanžhot

RAKOUSKO
AUSTRIA

PS Mokrý Háj

PS HRUŠKY

PZP Tvrdonice

900
800
900
1200
1400

Baumgarten

RU Plavecký Peter

PZP Láb

SLOVENSKO
SLOVAKIA
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