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Vývoj vybraných ukazatelů International Power Opatovice, a.s.
Key Statistics of International Power Opatovice, a.s.

 Jednotka/Unit 2007 2006

Instalovaný elektrický výkon/ Installed capacity MW 363 363
Dodávka elektrické energie /Electrical Energy Supplied GWh 2 074 1 956
Instalovaný tepelný výkon pro SZT*/ Installed heat output for DHS* MWt 966,6 966,6
Dodávka tepla odběratelům / Heat supplied to customers TJ 4 123 4 525
Tržby / Revenues tis. Kč/ TCZK 3 950 430 3 612 475
Zisk před úroky a zdaněním / Profit before interest and tax tis. Kč/ TCZK 2 662 930 1 931 768
Zisk před zdaněním / Profit before tax tis. Kč/ TCZK 2 527 066 1 848 310
Zisk po zdanění / Net profit tis. Kč/ TCZK 2 145 969 1 423 955
Investiční výdaje do dlouhodobého majetku / 
Investment expenditure in fixed assets tis. Kč/ TCZK 256 509 257 170
Z toho:/ Of which:   
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek /
Tangible and intangible fixed assets tis. Kč/ TCZK 256 509 257 170
Počet pracovníků / Number of employees Počet osob/ Persons 425 419
Aktiva celkem / Total assets tis. Kč/ TCZK 9 163 774 6 511 589
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek / Tangible and intangible fixed assets tis. Kč/ TCZK 2 680 403 2 734 231
Dlouhodobý finanční majetek / Long-term financial assets tis. Kč/ TCZK 2 717 143 2 717 143
Zásoby / Inventory tis. Kč/ TCZK 250 065 243 335
Vlastní kapitál / Equity tis. Kč/ TCZK 3 964 908 3 248 693
Základní kapitál/ Registered capital tis. Kč/ TCZK 1 271 200 1 271 200
Bankovní úvěry a výpomoci / Bank loans and financial accommodation tis. Kč/ TCZK 4 150 000 2 000 000
Počet akcií / Number of shares Ks/ Pieces 1 155 636 1 155 636
Čistý zisk na akcii (EPS)/ Earnings per share (EPS) Kč/akcie/CZK/share 1 857 1 232
Dividenda na akcii / Dividend per share Kč/akcie/CZK/share 1 224 740

   
Poměrové ukazatele / Ratios   
Míra zadluženosti/ Debt to equity 1 1,05 0,62
Běžná likvidita / Current ratio 1 7,45 1,75
Výnosnost vlastního jmění / Return on equity (ROE) % 54,12 43,83

* SZT – soustava zásobování teplem / * DHS – district heating system

Ostatní informace a vysvětlivky / Other information and explanatory notes

International Power Opatovice, a.s. nemá organizační složku v zahraničí (viz § 21 zákona o účetnictví). / International Power Opatovice, a.s. 
does not have an organizational unit abroad (see §21 Accountancy Act).
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Úvodní slovo předsedy představenstva
Chairman’s Statement

Rok rekordů
V roce 2007 jsme dosáhli skutečných rekordů, a to jak vytvořením 
rekordního čistého zisku, tak rekordním objemem prodané elektric-
ké energie. 
V průběhu roku byl za výhodných podmínek refinancován stávající 
úvěr na dalších pět let, tedy do roku 2012. 
     

Rok změn
Mike Causton vzhledem ke svému jmenování do pozice ředitele 
elektrárny o výkonu 1000 MW v Saltendu ve Velké Británii odstou-
pil z funkcí místopředsedy a člena představenstva. V představen-
stvu naší společnosti jej nahradil Nigel Carter, který přijal rovněž 
funkci místopředsedy představenstva.  
Ing. František Hejčl, bývalý generální ředitel, odešel do důchodu 
a do čela elektrárny byl jmenován Jim Haggan, jenž se také stal 
členem představenstva. Tato změna odpovídá struktuře zavedené 
ve skupině International Power. 

Připravujeme se na budoucnost
V minulém roce jsme v elektrárně realizovali protihluková opatření, 
která splňují požadavky integrovaného povolení IPPC ve smyslu 
prevence a omezování znečištění životního prostředí. 
Úspěšně jsme prošli procesem reakreditace a recertifikace v oblas-
ti ISO 14001 a OHSAS 18001. 
Pokročili jsme také v přípravě realizace výstavby nového biokotle 
o výkonu 100 MWe a intenzívně jsme se zabývali posuzováním 
jednotlivých alternativ rekonstrukce elektrárny v souvislosti se zpřís-
něním emisních limitů po roce 2016. Rekonstrukce je nezbytná 
a  zajistí jak kontinuitu provozuschopnosti elektrárny, tak kontinuitu 
dodávek tepla do okolních regionů.    
  

Podporujeme regiony
Společnost IPO vždy hledala možnosti, jak být dobrým spo-
luobčanem v regionech své působnosti. Ani rok 2007 nebyl 
výjimkou, a tak naše společnost např. přispěla na zakoupe-
ní nových přístrojů do regionálních nemocnic a na pořízení 
automobilů pro místní charitativní organizace. 

Děkuji a na shledanou
Velmi oceňuji nadšení, poctivost a pracovitost, kterými všichni 
naši zaměstnanci přispěli k dosažení hospodářských výsled-
ků v roce 2007. Velmi vám děkuji. 

Jak jsem již oznámil ostatním členům představenstva, odchá-
zím zpět do Velké Británie, a proto na nadcházející valné 
hromadě odstoupím z funkcí předsedy a člena předsta-
venstva. Loučím se s trochou smutku v srdci, ale jsem pev-
ně přesvědčen, že společnost má před sebou úspěšnou 
budoucnost.

Year of records
2007 was a year for records with the company reaching its 
highest ever profit after tax level and the volume of electricity 
sold also being the highest ever recorded.
During the year the company’s debt was refinanced, and has 
been secured on favourable terms for five years up to 2012.

Year of change
Mike Causton resigned as Deputy Chairman and Board 
member in order to take up the Station Manager role in 
the 1000MW Saltend Power station in the UK. He has 
been replaced by Nigel Carter who joined the board and 
accepted the nomination of Deputy Chair.
Mr Hejcl the former CEO retired and has been replaced 
by Jim Haggan who takes over in the capacity of Station 
Manager and joins the board of the company. This move 
brings IPO into line with other structures throughout the IPR 
group.

Preparing for the future
Noise reduction measures were implemented on the power 
station to ensure IPO fully meet the requirements of the IPPC 
regarding pollution prevention and control.
Re-accreditation and recertification took place regarding 
ISO 14001 and OHSAS 18001.
Progress was made regarding the consenting processes 
for the new 100MWe biofuel boiler, and work began on 
the review of 2016 refurbishment options which will provide 
continuity of operations on the site and continuity of heat 
provision to the region.

Continuing contribution to the region
IPO has always sought to be a good corporate citizen in 
the locality within which it operates. 2007 was no exception 
with the company contributing medical equipment to local 
hospitals and vehicles to local charities.

Thank you and goodbye
I am very appreciative of the enthusiastic, capable and dili-
gent way that all employees contributed so successfully to 
the company results in 2007. Thank you.

I have already made it known to other board members that 
I will return to the UK later this year and therefore intend to 
resign my position as Chair and as a board member at the 
next AGM. I say goodbye with a little sadness, however I 
am confident that the company has a bright future ahead 
of it.

Richard J. Lappin
Předseda představenstva
Chairman of the Board of Directors
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Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku
The Board of Directors Report on Business Performance and Company’s Assets

Provozní a obchodní výsledky

Celková dodávka elektřiny v roce 2007 činila 2 074 GWh. 
Hlavním odběratelem byla společnost Pražská energetika, a.s., 
další část výkonu byla uplatněna jako prodej třetím osobám. Zbý-
vající volná kapacita byla dodána formou podpůrných služeb spo-
lečnosti ČEPS, a.s.

Prodej tepla v roce 2007 byl o 8,9 % nižší než v roce 2006 
a činil 4 123 TJ. Počasí na počátku roku se vyznačovalo neoče-
kávaně vysokými teplotami. K soustavě zásobování teplem byly 
připojováni noví zákazníci – domácnosti, maloodběratelé, i velcí 
průmysloví odběratelé, což nám pomohlo ztráty z prodeje tepla 
částečně zmírnit.
 
V prodeji stavebních hmot byl v uplynulém roce zaznamenán 
mírný pokles způsobený ukončením prodeje popela, přerušením 
výstavby dálnice D11 a pomalým začátkem výstavby silnice R 35. 
I přes pokles prodeje byl zaznamenán nárůst odběratelů.

Operational and business performance

Total electricity sales in 2007 were 2 074 GWh primarily th-
rough bilateral trading with Pražská energetika, a.s., and with addi-
tional energy sales to other third parties. Reserve capacity was also 
sold to ČEPS, a.s. in the form of ancillary services.

Heat sales were lower by 8,9 % than in 2007, with a net sales of 
4 123 TJ for the year. The weather in the early part of the year was 
unusual with higher temperatures than forecasts. Additional new 
customers in the form of new housing, retail and industrial deve-
lopments were connected to the heat network, and contributed to 
reduce some of the deficit in heat sales.

The sales of building materials showed a slight decrease due 
to termination of ash sales, interruption of D11 motorway constructi-
on and delays in launching of the R35 road construction project. 
However, despite the sales decrease, the number of buyers incre-
ased.

Elektrárna Opatovice 
Opatovice Power Plant

Míchací centrum
– část zařízení odsíření
Mixing centre
– a part of the flue gas
desulphurisation plant

5
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Hospodářské výsledky 
a finanční hospodaření

Rok 2007 může být považován z hlediska hospodářských 
výsledků jako velice úspěšný. Společnost dosáhla svého 
historicky nejlepšího hospodářského výsledku po zdanění 
ve výši 2 146 mil. Kč. V meziročním srovnání to představuje 
zvýšení zisku o 722 mil. Kč (50,7 %).  Pokračuje tak pozitiv-
ní trend ve zvyšování hospodářského výsledku a rychlejšího 
růstu tržeb oproti růstu nákladů.

Tržby z prodeje elektřiny dosáhly v roce 2007 historického 
maxima a přispěly ke zmírnění negativního propadu tržeb 
za teplo. Vlivem nadprůměrně teplého počasí v první polo-
vině roku byly tržby z prodeje tepla o 122 mil. Kč nižší, než 
bylo plánováno. Podíl tržeb za elektrickou energii předsta-
vuje 75 % na celkových tržbách za prodej vlastních výrob-
ků a služeb a ve srovnání s rokem 2006 vzrostly o 15,2 %. 
K tvorbě zisku přispěly také významnou měrou i úspory 
na straně vlastních nákladů.

Na výši zisku dále měla pozitivní vliv výplata dividend 
ze společností Pražská teplárenská a.s. (805,4 mil. Kč) 
a Reatex a.s. (7 mil. Kč).

V květnu 2007 uzavřela společnost na základě výběrového 
řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakáz-
kách novou smlouvu o klubovém úvěru v celkové hodnotě 
5 miliard Kč. Úvěr se skládá z termínové linky o objemu 
4 000 mil. Kč a z revolvingového úvěru ve výši 1 000 mil. 
Kč. Smlouva zajišťuje financování společnosti po dobu pěti 
let, tedy do května 2012.

Finanční hospodaření bylo v průběhu roku stabilní, bez 
jakýchkoliv problémů s likviditou.

Financial Performance

Regarding the financial results of the Company, the year of 
2007 was very successful. The Company achieved  its histo-
rically highest profit-after-tax in the amount of CZK 2,146 mil. 
The year-to-year comparison shows an increase of profit by 
CZK 722 mil. (50.7%), which indicates the ongoing trend 
of increasing profit and accelerated increase of revenues in 
contrast to the pace of costs increase.  

2007 electricity sale revenues reached the  historical maxi-
mum and contributed to mitigation of the negative impact of 
heat revenues losses, which were by CZK 122 mil. below the 
plan due to unusually warm weather in the first half-year of 
2007. Compared to 2006, the 2007 proportion of electrici-
ty revenues (75% of the revenues from own products and ser-
vices) increased by 15.2%. Profit generation was enhanced 
with significant savings of costs.

The volume of profit was also positively influenced by divi-
dend payments from Pražská teplárenská a.s. (CZK 805.4 
mil.) and from Reatex a. s. (CZK 7 mil.).

In May 2007, the Company concluded a new club loan 
agreement in the volume of CZK 5 bn consisting of a term 
loan of CZK 4 bn and a revolving credit line of 1 bn secu-
ring financing of the Company for a period of 5 years, i. e. 
till May 2012. Prior to the conclusion of the agreement, the 
Company went through a public tender in accordance with 
the Act No. 137/2006 Coll. Public Procurement.

Treasury management during the year was stable, without 
any problems with liquidity.
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Životní prostředí

I v roce 2007 jsme podnikli řadu kroků a realizovali technická opat-
ření vedoucí ke snižování dopadů naší činnosti na životní prostředí, 
a dostáli tak jednomu z nejdůležitějších závazků environmentální 
politiky naší společnosti.

Byly splněny všechny emisní limity a závazné podmínky provozu 
stanovené v našem integrovaném povolení, které nabylo platnosti 
7.4.2006 podle zákona 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

Nejnáročnější akcí v oblasti životního prostředí byla realizace pro-
tihlukových opatření, jejímž cílem bylo zatlumení provozu elektrárny 
tak, aby v jejím okolí byly dodrženy limity hluku pro noční i denní 
dobu. Tato opatření spočívala, kromě menších projektů, především                   
v zatlumení chladicích věží a odhlučnění vzduchových ventilátorů 
kotlů. 
Po jejich realizaci bylo v polovině listopadu provedeno měření hluku 
v okolních obcích, které prokázalo významné snížení hluku oproti 
měření před vydáním integrovaného povolení a zároveň dodržení 
platných hygienických limitů hluku jak pro denní, tak i noční dobu. 
Náklady na rekonstrukci chladicích věží činily více než 69 mil. Kč 
a náklady na tlumiče hluku na jednotlivých kotlích činily celkem více 
než 13 mil. Kč.

Nadále probíhají úpravy regulace spalování na jednotlivých kotlích 
za účelem snížení emisí NOx. Abychom splnili emisní stropy stanove-
né v IPPC a platné od 1.1.2008, byly provedeny úpravy na zařízení 
odsíření. V roce 2008 budou dokončeny rekonstrukce elektroodlu-
čovačů popílku (v roce 2007 činily náklady na rekonstrukci elektro-
odlučovačů 14,6 mil. Kč).

 V říjnu naše společnost získala zlatý certifikát zahrnující úspěšnou 
recertifikaci systému environmentálního managementu podle normy 
ISO 14001, systému řízení BOZP podle OHSAS 18001 s certifikací 
systému řízení kvality podle ISO 9001. Zavedení tohoto integrova-
ného systému řízení zajišťuje neustálé snižování negativních dopa-
dů spojených s činností společnosti na životní prostředí, snižování 
rizik z hlediska bezpečnosti práce a zajištění spokojenosti našich 
zákazníků.
 
Nadále pokračují přípravy na splnění legislativních požadavků 
týkajících se snížení emisních limitů od roku 2016, které si vyžádají 
rekonstrukci stávajícího zdroje, abychom mohli nadále dodávat tep-
lo našim zákazníkům. 

V procesu EIA byl schválen připravovaný projekt výstavby nového 
fluidního kotle o výkonu 100 MWe, umožňující spalování biomasy.

Environment

In 2007 we took steps to implement technical solutions to reduce the 
impact of our activities on the environment and to fulfil one of the most 
important environmental policy commitments of the Company. 

We succeeded in meeting all emission limits and obligatory conditi-
ons for operation defined in our IPPC which came into force on April 
7, 2006 in accordance with Act No. 76/2002 Coll. on Integrated 
Pollution Prevention and Control.

A challenging action in the area of environment management in 
2007 was successful implementation of noise reduction initiatives. 
This involved reduction of certain power station noise emissions so 
that noise limits were met in the vicinity of the power station during 
day and night time operations. Along with other smaller projects, the 
improvement measures consisted of implementing silencers at coo-
ling towers and boiler air fans. 
In mid-November, following completion, noise measurement readings 
were taken and compared to measurements taken before the issue 
of IPPC. Significant reduction of noise was demonstrated in the adja-
cent municipalities and complied with limits required for us to operate 
during day and night time operations set by the authorities. The costs 
of the cooling tower reconstruction reached CZK 69 mil. and the 
costs of silencers installed on individual boilers were more than CZK 
13 mil.

 There are ongoing modifications on the combustion regulation sys-
tems on individual boilers targeting further reduction of NOx emissi-
ons. We also carried out modifications on the desulphurization plant 
to comply with both the emission limits defined in the IPPC (effective 
from January 1, 2008). In 2008 we will complete reconstruction of 
electrostatic precipitators (the 2007 costs of the reconstruction were 
about CZK 15 mil.).
 
In October, the Company obtained a gold certificate for the project 
to recognise our accreditation to ISO 14001 environmental mana-
gement system recertification, health and safety certification OHSAS 
18001, and ISO 9001 quality management system. Introduction of 
the integrated management system promotes continuous reduction 
of impact of our process activities on the environment, reduction of 
health and safety risks, and satisfaction of our customers.

There are ongoing preparations for compliance with future legislation 
requirements regarding reduction of 2016 emission limits which will 
require major reconstruction and modifications to the existing plant in 
order to maintain our heat supply to our local customers.

We continue to progress and evaluate the feasibility of a new 100 
MWe fluidised bed boiler which will facilitate combustion of bio 
mass and was approved through the EIA process.

Emise SO2 a NOX (t/rok)
SO2 and NOX Emissions (t/year)
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Personální oblast

Společnost si je vědoma toho, že má motivovaný a loajální tým 
zaměstnanců, kteří významně přispívají k úspěchům společnosti. 
Naším cílem je dále schopnosti našich zaměstnanců rozvíjet, aby-
chom byli schopni uspět i v budoucnu. K 31. prosinci 2007 společ-
nost zaměstnávala 425 zaměstnanců a jejich počet byl v souladu 
s aktuálními potřebami společnosti. 

Společnost si váží svých zaměstnanců, zaměřuje se mj. na péči 
o jejich zdraví (speciální lékařské prohlídky, léčebné pobyty). Spo-
lečnost dlouhodobě vykazuje nízkou nemocnost, která se nachází 
pod průměrem ČR.

Samozřejmostí je péče o vzdělávání zaměstnanců, ať už se jedná 
o vzdělávání vyžadované nejrůznějšími normami, či o vzdělávání 
umožňující další odborný růst.
 
Věříme, že vzájemná komunikace mezi zaměstnanci i vztahy s míst-
ní odborovou organizací budou i nadále dobré.

Human Resources

We consider that we have a highly motivated and loyal team of 
staff who contribute significantly to the success of the company and 
our aim is to further develop the capabilities of our team to meet 
all future challenges. Our current staffing level of 425 at the end 
of 2007 is in line with the current needs of the business along with 
succession plans and contingency for all necessary positions.
 
The company values its employees , and provide support for health 
care (special check-ups, recovery trips). The company has bene-
fited from low sickness rates which are  below the Czech national 
average. 

Focus on continuous education of the employees is inherent to the 
Company philosophy; not only for statutory training but also educa-
tion allowing further professional development.

 We believe that our relationship and communications with our 
employees and the Local Trade Union is good.

Kotelna / Boiler House
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Vztah k regionu a dárcovství

Naší dlouhodobou snahou je být dobrým partnerem a sousedem 
v regionu, ve kterém působíme. Proto valná část našich darů a pod-
pory je cílena lokálně. Snažíme se dbát na dobré vztahy s okolím 
a brát ohled na jeho potřeby a názory. Náš přístup k dárcovství je 
zaměřen na charitativní činnosti, vzdělávání a kulturu. 

Součástí našeho programu společenské odpovědnosti je podpora 
místních vzdělávacích a kulturních aktivit a charitativních organizací. 
Věříme, že budeme v regionu vnímáni jako dobří partneři a hodnot-
ní členové místní komunity. Příklady naší činnosti v této oblasti jsou:

• dary oblastním charitativním organizacím – např. nákupy auto-
 mobilů pro zabezpečení mobilních služeb,
• podpora gymnázií v Pardubicích, Chrudimi a Hradci Králové,
• podpora výuky anglického jazyka, mezinárodní studentské 
 konference,
• nákup odborné literatury pro pardubickou a královéhradeckou
 univerzitu,
• nákup zdravotnické techniky pro místní nemocnice,
• podpora Východočeského divadla v Pardubicích, 
 Filharmonie Hradec Králové
 
Přispěli jsme také do sbírky zorganizované našimi zaměstnanci pro 
účely získání prostředků na léčebné pobyty Sofie V., sedmileté hol-
čičky z Hradce Králové postižené dětskou mozkovou obrnou.

Corporate Social Responsibility

Our long-term effort to be a good partner and neighbour within the 
region where we operate is reflected in the fact that our donations 
and support is located within the region. We endeavour to maintain 
good relationships with the local community and consider its needs 
and opinions. Our approach to sponsorship is to focus on charities, 
education and cultural initiaitives. 
 
We actively support local charities, education and cultural initiatives 
as part of our social responsibility programme and wish to be viewed 
as good neighbours and active and valued members of the local 
community. Examples of our social responsibility activities in 2007 
include: 

•  Funding to regional charity organizations – Acquisition of vehicles
 to ensure mobile services
•  Support to grammar schools in Pardubice, Chrudim, and Hradec 
 Králové,
•  Support for English language teaching, international students´ 
 conference
•  Purchase of specialised literature, for the Universities of Pardubi-
 ce and Hradec Králové
•  Purchase of medical equipment for local hospitals
•  Sponsorships to Eastern Bohemian Theatre in Pardubice and the
  Hradec Králové Philharmonic Orchestra. 

We also made a contribution instigated by our employees to raise 
money for medical care for a young girl from Hradec Králové, suff-
ering from polio.

Zdraví a bezpečnost

Politika zajištění bezpečného pracoviště pro všechny, kteří vstupují 
do areálu, patří k prioritám naší společnosti.

Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byl podroben 
recertifikačnímu auditu organizací CQS - Sdružení pro certifikaci 
systémů jakosti, jehož výsledkem bylo opětovné obnovení certifiká-
tu dle OHSAS 18001:1999.
 
Pracovní podmínky a pracovní postupy používané ve společnosti 
jsou pravidelně podrobovány revizím, abychom dosahovali stálé-
ho zlepšování. V roce 2007 jsme se v oblasti BOZP zaměřovali na 
snížení výskytu úrazů a doby strávené mimo zaměstnání z důvodu 
pracovního úrazu. V roce 2007 došlo k jednomu úrazu vedoucímu 
k pracovní neschopnosti, a to u zaměstnance dodavatelské firmy. 
 
I v roce 2008 a dále se budeme zaměřovat na oblast zdraví a 
bezpečnosti, a to jak v naší společnosti, tak u našich dodavatel-
ských firem. Normy řízení zdraví, bezpečnosti a životního prostředí 
zůstávají klíčovou prioritou pro zajištění bezpečného pracovního 
prostředí pro naše zaměstnance a dodavatele. 

Rok 2007 byl rokem, kdy jsme se zaměřovali na zlepšení zdraví 
a bezpečnosti. Naši zaměstnanci se účastnili projektu IPR, který 
podněcuje zlepšení v oblasti bezpečného chování.

Health and Safety

Our policy of providing a safe working place for all people ente-
ring our site is one of the crucial priorities of the Company. 
 
In 2007 we retained the OHSAS 18001 certification of our OH&S 
management system following an external audit by CQS (Associa-
tion for Quality Certification).
 
We regularly review and seek to improve the working conditions 
and safe working practices carried out on site. In 2007 our Occu-
pational Health and Safety focus was to minimise incidents and 
time lost through accidents. There was one lost time accident suffe-
red by a site contractor in 2007.
 
We will continue to target Health and Safety performance of both 
our own organisation and contract staff in 2008 and future years. 
Health Safety and Environmental Management standards will 
remain a high priority for ensuring a safe working environment for 
our staff and  contractors. 

2007 was a year of a focus on further improvement in Occupatio-
nal Health and Safety. The employees participated in the IPR Fresh 
Eyes project which encourages improvements  to safety behavior. 
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Výhled na další období

Předpokládáme, že i v budoucnu budou energetické společnosti 
v celé Evropě pokračovat u svých výrobních zařízení ve zlepšování 
v oblasti životního prostředí. Současně je očekáván nárůst poptáv-
ky po elektřině, a  tudíž lze také očekávat potřebu výstavby dalších 
výrobních zařízení na většině trhů. Nová zařízení budou muset být 
z technického hlediska účinnější a s menším dopadem na životní 
prostředí, aby byla schopna splnit nové legislativní normy. Proto se 
dále zabýváme revizí našich stávajících zařízení a naším cílem je 
také výstavba nového zdroje na bázi obnovitelných zdrojů, aby-
chom v této oblasti podpořili cíle a závazky vlády České republiky 
k zajištění čistší energie. 

Český trh s elektrickou energií je zcela otevřený a my věříme, že 
pozice IPO je pro současné tržní podmínky vhodně nastavena. 
Naše obchodní strategie se zaměřuje na takovou strukturu produk-
tů, která má za cíl zvýšení příležitostí pro ziskovost našeho pod-
nikání. Naším cílem je i nadále přispívat ke spokojenosti našich 
zákazníků a stavět na našich stávajících dobrých vztazích. 

V oblasti prodeje tepla neočekáváme významné změny a nadá-
le prostřednictvím konkurenceschopné ceny a spolehlivých služeb 
usilujeme o získání dalších zákazníků. V nedávné době instalova-
né záložní kotle vykazují dobrou spolehlivost a poskytují flexibilitu 
dodávek tepla i v současných proměnlivých klimatických podmín-
kách. Věříme, že svými výsledky přispíváme ke zvýšení důvěry 
zákazníků ve schopnosti společnosti vyrábět spolehlivé energie za 
konkurenceschopné ceny.  
 
Hodláme udržet pro společnost standardy akreditované meziná-
rodními systémy řízení ISO 9001, 14001 a OHSAS 18001.
 
Současný standard technické péče o zařízení a zdokonalení dia-
gnostiky vytváří podmínky pro zajištění nízké poruchovosti jak u 
hlavního výrobního zařízení, tak u rozvodů tepla. I přesto budeme 
nadále v těchto oblastech hledat další zlepšení. 

I v dalším období počítáme se stabilní dividendovou politikou.
 

V Opatovicích nad Labem, dne 9. 4. 2008 

Za představenstvo společnosti:

Richard J. Lappin
předseda představenstva 
Chairman of the Board of Directors

Future Forecast

We expect to see energy sector companies undertake environmen-
tal improvements to their plants across Europe. Market demand is 
expected to increase in the same period and we therefore expect 
to see the requirement for additional generation plants in most mar-
kets. New plants will be required to be more technically efficient 
and environmentally friendly to meet revisions to legislation. We 
continue to review the environmental performance of our existing 
equipment and aim to complete construction of a new renewable 
energy based unit in support of the aims of the Czech Republic 
government and its commitment to cleaner energy.

The Czech electricity market is fully open and we believe that 
IPO is positioned appropriately for the current market conditions. 
Our trading policy  focuses on product structures aimed at incre-
asing profitable opportunities for the business. Our objective is to 
continue to demonstrate benefits to our customers and to build on 
existing, successful business relationships.
 
We expect that heat sales will continue with no significant changes 
and we aim to acquire new customers by offering  competitive 
pricing and a reliable service.  Recently installed reserve boilers 
have proved reliable and provide flexibility of operations to deliver 
heat in ever-changing climatic conditions. We believe that our his-
torical performance provides our customers with increasing confi-
dence in the capability of the company to produce reliable energy 
at  a competitive price.

We will maintain accreditation to International management stan-
dards ISO 9001,14001 and OHSAS 18001.
 
The existing technical standards of the plant and improvements in 
diagnostic condition monitoring will ensure we continue with low 
failure rates for both the main production plant and the heat dis-
tribution networks. However we will always strive for continuous  
improvement.  

We will maintain our stable dividend policy in the future. 

 

In Opatovice nad Labem, dated 9. 4. 2008

For and on behalf of the Board of Directors:

James Haggan
Station Manager a člen představenstva
Station Manager & Member of the Board of Directors
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On 24th April 2008, the Sole Shareholder of the Company within the powers of the General Meeting 
made the following resolution on profit distribution: 

2007 profit before tax 2 527 064 924,60 CZK

2007 profit after tax 2 145 968 853,56 CZK

Undistributed profit of previous years=Retained earnings 761 060,12 CZK

Total for distribution: 2 146 729 913,68 CZK
Allowance to statutory reserve fund 0,00 CZK

Allowance to social fund 7 000 000,00 CZK

Dividends 2 137 926 600,00 CZK

Director´s fees – Board of Directors ("Tantiémy" in Czech) 781 000,00 CZK

Director´s fees – Supervisory Bord ("Tantiémy" in Czech) 650 000,00 CZK

Total distributed: 2 146 357 600,00 CZK
Undistributed profit=Retained earnings 372 313,68 CZK

Rozdělení zisku / Profit distribution
Jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady rozhodl dne 24. 4. 2008 
o následujícím rozdělení zisku:
Zisk před zdaněním za období 2007 2 527 064 924,60 Kč

Zisk po zdanění za období 2007 2 145 968 853,56 Kč

Nerozdělený zisk minulých let 761 060,12 Kč

Celkem k rozdělení: 2 146 729 913,68 Kč
Příděl do zákonného rezervního fondu 0,00 Kč

Příděl do sociálního fondu  7 000 000,00 Kč

Dividendy  2 137 926 600,00 Kč

Tantiémy - představenstvo 781 000,00 Kč

Tantiémy - dozorčí rada 650 000,00 Kč

Rozděleno celkem: 2 146 357 600,00 Kč
Nerozdělený zisk 372 313,68 Kč

Každého jednání představenstva společnosti se účastní i 
předseda dozorčí rady a dostává i podklady pro jednání 
představenstva. Ze zpráv předkládaných k projednání před-
stavenstvem a z vlastní kontrolní činnosti získává dozorčí rada 
v průběhu roku všechny podstatné informace o činnosti před-
stavenstva a o chodu společnosti. V průběhu roku prováděla 
dozorčí rada kontroly vybraných úseků činnosti společnosti 
a dávala svá vyjádření k důležitým návrhům představenstva, 
jak to vyžadují stanovy společnosti. 

Lze konstatovat, že rozhodování představenstva bylo v sou-
ladu se stanovami společnosti a s právními předpisy. Společ-
nost nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti.

Dozorčí rada přezkoumala předloženou Zprávu o vztazích 
mezi ovládající a ovládanou osobou. Vzájemné služby byly 
poskytovány za ceny obvyklé v místě plnění. Společnosti z 
nich nevznikla újma. 

Dozorčí rada se podrobně seznámila s roční účetní závěr-
kou společnosti za rok 2007 a se zprávou auditorské spo-
lečnosti KPMG o provedeném auditu účetní závěrky spo-
lečnosti International Power Opatovice, a.s. Na základě 
předložených dokumentů dozorčí rada souhlasí s výrokem 
auditora o stavu účetnictví a finanční situaci společnosti.

V Opatovicích n. L. ,12. 3. 2008

Ing. Bohuslav Čáp
předseda dozorčí rady
Chairman of the Supervisory

Each Board of Directors meeting is attended by the Chair-
man of the Supervisory Board who is also provided with 
materials discussed by the Board. The Supervisory Board 
continuously acquires all essential information on the Board 
activities and operation of the Company through the Board 
reports and the Supervisory controlling activities. During the 
year, the Supervisory Board performed reviews of selected 
areas of Company activities and expressed their opinions on 
important proposals of the Board of Directors in compliance 
with the Articles of the Company. 

We can state that decision-making of the Board of Directors 
complied with Articles of the Company and legal regulation. 
The Company has no liabilities after due date.
 
The Supervisory Board reviewed the submitted Controlling 
Report. The services were mutually provided for price com-
mon in the place of performance and the Company did not 
incur any damage.

The Supervisory Board acquainted themselves thoroughly 
with the 2007 Financial Statements of the Company and 
the KPMG Auditor´s Statement on the International Power 
Opatovice, a.s. Financial Statements. On the basis of the 
submitted reports, the Supervisory Board agrees with the 
Auditor´s Statement on bookkeeping and the financial situa-
tion of the Company.

Opatovice nad Labem, March 12, 2008

Zpráva dozorčí rady pro výroční zprávu za rok 2007
The Supervisory Board Report for the 2007 Annual Report 
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Vrcholové orgány společnosti / Corporate Governance
(údaje k 31.12. 2007/data as of December 31, 2007)

Změny ve složení orgánů společnosti během roku 2007
Changes in composition of statutory bodies of the Company in 2007

Představenstvo /
Board of Directors:

Předseda představenstva Richard John Lappin
Chairman of the Board 
of Directors

Místopředseda představenstva Nigel Hubert Carter
Vice-Chairman of the Board 
of Directors

Člen představenstva Andrew Garner
Member of the Board 
of Directors

Člen představenstva James Haggan
Member of the Board 
of Directors

Člen představenstva Otakar Divíšek  
Member of the Board 
of Directors

Člen představenstva Jaroslav Deml 
Member of the Board 
of Directors

Dozorčí rada /
Supervisory Board:

Předseda dozorčí rady Bohuslav Čáp
Chairman of the Supervisory Board

Místopředseda dozorčí rady Oldřich Valenta
Vice-Chairman of the Supervisory Board

Člen dozorčí rady Jan Čechlovský
Member of the Supervisory Board

Management /
Senior Management:

Station Manager  James Haggan
Ředitel pro výrobu/Production Director Ladislav Kudrnáč
Ředitel pro techniku/Technical Director Miloslav Decker
Ředitel pro finance/Financial Director Pavel Kos
Ředitel pro obchod/Commercial Director Jiří Pěnka

Do 30. 6. 2007 vykonával funkci generálního ředitele pan František Hejčl. 

Mr František Hejčl performed the role of the CEO till June 30, 2007. 

Dne 12. dubna 2007 zanikla funkce člena představenstva 
pánům Oldřichu Vlasákovi a Jiřímu Stříteskému. Jediný akcionář 
jmenoval téhož dne novými členy pány Otakara Divíška  a Jaro-
slava Demla. Dne 2. srpna 2007 přijalo představenstvo rezig-
naci pánů Michaela Caustona a Františka Hejčla a kooptovalo 
jako nové členy pány Nigela Cartera a Jamese Haggana. Pan 
Carter byl představenstvem téhož dne zvolen místopředsedou.

Na své funkce v dozorčí radě rezignovali pánové Bohuslav 
Čáp a Ladislav Libý. Jejich funkce skončila dnem 12. dubna 
2007. Jediný akcionář téhož dne jmenoval znovu pana Bohu-
slava Čápa a novým členem pana Jana Čechlovského. Dozorčí 
rada si téhož dne za svého předsedu zvolila pana Čápa.

Členům představenstva a dozorčí rady ani osobám jim blízkým 
společnost neposkytla žádný úvěr či půjčku, neuzavřela s nimi 
žádnou smlouvu, jejímž obsahem by bylo zajištění závazků 
těchto osob, ani na ně bezplatně nepřevedla žádný majetek.

The membership in the Board of Directors of Messrs Oldřich Vlasák 
and Jiří Stříteský terminated on April 12, 2007. On the day, the Sole 
Shareholder appointed Messrs Otakar Divíšek and Jaroslav Deml 
members of the Board of Directors. On August 2, 2007 the Board 
of Directors received resignations from Mr Michael Causton and 
Mr František Hejčl and co-opted new members Mr Nigel Carter 
and Mr James Haggan. On the day, Mr Carter was elected Vice-
Chairman of the Board of Directors.

Mr Bohuslav Čáp and Mr Ladislav Libý resigned on their mem-
bership in the Supervisory Board. Their membership terminated on 
April 12, 2007. On the day, the Sole Shareholder appointed Mr 
Bohuslav Čáp and Mr Jan Čechlovský members of the Supervisory 
Board. Mr Čáp was then elected the Chairman of the Supervisory 
Board on the same day.

The members of the Board of Directors and the Supervisory Board 
or their relatives did not enter into any loans or credits, neither any 
agreement securing their commitment with the Company, nor any 
property was transferred onto them free of charge.
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Finanční část
Financial Section
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ROZVAHA 
v plném rozsahu k 31. prosinci 2007 (v tisících Kč)
Identifikační číslo: 45534292

Obchodní firma a sídlo:
International Power Opatovice, a.s.
Opatovice nad Labem
532 13 Pardubice 2
Česká republika

Označ. A K T I V A řád. Běžné účetní období Min. úč. období

      Brutto Korekce Netto Netto

a b c 1 2 3 4

 AKTIVA CELKEM (ř. 02+03+31+63) 1 14445672 -5281898 9163774 6511589

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek (ř. 04+13+23) 3 10640379 -5242833 5397546 5451374

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) 4 110532 -84606 25926 30010

B.I.1. Zřizovací výdaje 5 0 0 0 0

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 0 0 0 0

3. Software 7 97703 -76770 20933 26226

4. Ocenitelná práva 8 9617 -7836 1781 1710

5. Goodwill 9 0 0 0 0

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10 46 0 46 0

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11 2345 0 2345 2074

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 821 0 821 0

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) 13 7812704 -5158227 2654477 2704221

B.II.1. Pozemky 14 35037 0 35037 39121

2. Stavby 15 3293240 -2145852 1147388 1166924

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 16 4430398 -3011947 1418451 1443030

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 17 0 0 0 0

5. Základní stádo a tažná zvířata 18 0 0 0 0

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 1851 -428 1423 153

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 51722 0 51722 49680

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 21 456 0 456 5313

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22 0 0 0 0

B.III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)       23 2717143 0 2717143 2717143

B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 24 2717142 0 2717142 2717142

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 25 0 0 0 0

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26 1 0 1 1

4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 27 0 0 0 0

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 28 0 0 0 0

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29 0 0 0 0

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 30 0 0 0 0

C. Oběžná aktiva (ř. 32+39+48+58) 31 3782009 -39065 3742944 1039119

C.I. Zásoby (ř. 33 až 38) 32 250379 -314 250065 243335

C.I.1. Materiál 33 234326 -314 234012 242972

2. Nedokončená výroba a polotovary 34 0 0 0 0

3. Výrobky 35 0 0 0 0

4. Zvířata 36 0 0 0 0

5. Zboží 37 0 0 0 0

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 16053 0 16053 363
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Auditor:
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Osvědčení č. 71
Ing. Petr Škoda, Osvědčení č. 1842

Označ. A K T I V A řád. Běžné účetní období Min. úč. období

      Brutto Korekce Netto Netto

a b c 1 2 3 4

C.II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) 39 2074620 -28000 2046620 13926

 C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 40 34000 0 34000 1387

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 41 0 0 0 0

3. Pohledávky - podstatný vliv 42 0 0 0 0

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 43 0 0 0 0

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 12620 0 12620 12539

6. Dohadné účty aktivní 45 0 0 0 0

7. Jiné pohledávky 46 2028000 -28000 2000000 0

8. Odložená daňová pohledávka 47 0 0 0 0

C.III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) 48 1031792 -10751 1021041 190481

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 49 191053 -10751 180302 133981

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 50 0 0 0 0

3. Pohledávky - podstatný vliv 51 0 0 0 0

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 52 0 0 0 0

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53 0 0 0 0

6. Stát - daňové pohledávky 54 176 0 176 1349

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 14794 0 14794 3087

8. Dohadné účty aktivní 56 19606 0 19606 51111

9. Jiné pohledávky 57 806163 0 806163 953

C.IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) 58 425218 0 425218 591377

C.IV.1. Peníze 59 648 0 648 389

2. Účty v bankách 60 159070 0 159070 16488

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 61 265500 0 265500 574500

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 0 0 0 0

D.I. Časové rozlišení (ř. 64+65+66) 63 23284 0 23284 21096

D.I.1. Náklady příštích období 64 23284 0 23284 21094

2. Komplexní náklady příštích období 65 0 0 0 0

3. Příjmy příštích období 66 0 0 0 2
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Ident. A S S E T S    line  Current period  Prior period

      Gross    Adjust. Net Net

a b c 1 2 3 4

 TOTAL ASSETS (L.02+03+31+63) 1 14445672 -5281898 9163774 6511589

A. Receivables for subscribed registered capital 2 0 0 0 0

B. Fixed assets (L.04+13+23) 3 10640379 -5242833 5397546 5451374

B.I. Intangible fixed assets (L.05 to 12) 4 110532 -84606 25926 30010

B.I.1. Incorporation expenses 5 0 0 0 0

2. Research and development 6 0 0 0 0

3. Software 7 97703 -76770 20933 26226

4. Royalties 8 9617 -7836 1781 1710

5. Goodwill 9 0 0 0 0

6. Other intangible fixed assets 10 46 0 46 0

7. Intangible fixed assets under construction 11 2345 0 2345 2074

8. Advance payments for intangible fixed assets 12 821 0 821 0

B.II. Tangible fixed assets (L.14 to 22) 13 7812704 -5158227 2654477 2704221

B.II.1. Land 14 35037 0 35037 39121

2. Buildings 15 3293240 -2145852 1147388 1166924

3. Property, plant and equipment 16 4430398 -3011947 1418451 1443030

4. Cultivated areas 17 0 0 0 0

5. Livestock 18 0 0 0 0

6. Other tangible fixed assets 19 1851 -428 1423 153

7. Tangible fixed assets under construction 20 51722 0 51722 49680

8. Advance payments for tangible fixed assets 21 456 0 456 5313

9. Adjustments to acquired fixed assets 22 0 0 0 0

B.III. Long-term investments (L.24 to 30)      23 2717143 0 2717143 2717143

B.III.1. Investments in group undertakings 24 2717142 0 2717142 2717142

2. Investments in associated companies  25 0 0 0 0

3. Other long-term securities and ownership interests 26 1 0 1 1

4. Loans - group undertakings, associated companies 27 0 0 0 0

5. Other long-term investments 28 0 0 0 0

6. Long-term investments (provisional value) 29 0 0 0 0

7. Advance payments for long-term investments 30 0 0 0 0

C. Current assets (L.32+39+48+58) 31 3782009 -39065 3742944 1039119

C.I. Inventories (L.33 to 38) 32 250379 -314 250065 243335

C.I.1. Raw materials 33 234326 -314 234012 242972

2. Work-in-progress and semi-finished products 34 0 0 0 0

3. Finished goods 35 0 0 0 0

4. Livestock 36 0 0 0 0

5. Goods for resale 37 0 0 0 0

6. Advance payments for inventories 38 16053 0 16053 363

BALANCE SHEET
in full format as at 31 December 2007 
(in thousands of Czech crowns „TCZK“) 
(Translated from the Czech original)
Identification number: 45534292

Name and regist. office of the company: 
International Power Opatovice, a.s. 
Opatovice nad Labem
532 13 Pardubice 2
Czech Republic
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C.II. Long-term receivables (L.40 to 47) 39 2074620 -28000 2046620 13926

C.II.1. Trade receivables 40 34000 0 34000 1387

2. Receivables - group undertakings 41 0 0 0 0

3. Receivables - associated companies  42 0 0 0 0

4. Receivables from shareholders/owners and alliance partners 43 0 0 0 0

5. Long-term advances paid 44 12620 0 12620 12539

6. Estimated receivables 45 0 0 0 0

7. Other receivables 46 2028000 -28000 2000000 0

8. Deferred tax asset 47 0 0 0 0

C.III. Short-term receivables (L.49 to 57) 48 1031792 -10751 1021041 190481

C.III.1. Trade receivables 49 191053 -10751 180302 133981

2. Receivables - group undertakings 50 0 0 0 0

3. Receivables - associated companies  51 0 0 0 0

4. Receivables from shareholders/owners and alliance partners 52 0 0 0 0

5. Social security and health insurance 53 0 0 0 0

6. Tax receivables 54 176 0 176 1349

7. Short-term advances paid 55 14794 0 14794 3087

8. Estimated receivables 56 19606 0 19606 51111

9. Other receivables 57 806163 0 806163 953

C.IV. Short-term financial assets (L.59 to 62) 58 425218 0 425218 591377

C.IV.1. Cash 59 648 0 648 389

2. Bank accounts 60 159070 0 159070 16488

3. Short-term securities and ownership interests 61 265500 0 265500 574500

4. Short-term investments (provisional value) 62 0 0 0 0

D.I. Deferrals (L.64+65+66) 63 23284 0 23284 21096

D.I.1. Prepaid expenses 64 23284 0 23284 21094

2. Complex prepaid expenses 65 0 0 0 0

3. Accrued revenues 66 0 0 0 2

Ident. A S S E T S    line  Current period  Prior period

      Gross    Adjust. Net Net

a b c 1 2 3 4

Auditor:
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Licence number 71
Ing. Petr Škoda, Licence number 1842
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ROZVAHA
v plném rozsahu k 31. prosinci 2007 (v tisících Kč) 
(nekonsolidovaná)

Označ. P A S I V A řád. Běžné období Minulé období

  a    b  c  5  6

 PASIVA CELKEM (ř. 68+85+118) 67 9163774 6511589
A. Vlastní kapitál (ř. 69+73+78+81+84)           68 3964908 3248693
A.I. Základní kapitál (ř. 70+71+72) 69 1271200 1271200
A.I.1. Základní kapitál               70 1271200 1271200
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 71 0 0
3. Změny základního kapitálu 72 0 0
A.II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 77) 73 249052 248953
A.II.1. Emisní ážio 74 231046 231046
2. Ostatní kapitálové fondy 75 20169 20143
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 76 -2163 -2236
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 77 0 0
A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79+80) 78 297926 298967
A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 79 262324 262324
2. Statutární a ostatní fondy 80 35602 36643
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82+83) 81 761 5618
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 82 761 5618
2. Neuhrazená ztráta minulých let 83 0 0
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 84 2145969 1423955
B. Cizí zdroje (ř. 86+91+102+114) 85 5195500 3260631
B.I. Rezervy (ř. 87 až 90) 86 340237 438053
B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 87 231201 277508
2. Rezerva na důchody a podobné závazky 88 0 0
3. Rezerva na daň z příjmů 89 0 0
4. Ostatní rezervy 90 109036 160545
B.II. Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101) 91 202659 230412
B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 92 0 0
2. Závazky - ovládající a řídící osoba 93 0 0
3. Závazky - podstatný vliv 94 0 0
4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 95 0 0
5. Dlouhodobé přijaté zálohy 96 0 0
6. Vydané dluhopisy 97 0 0
7. Dlouhodobé směnky k úhradě 98 0 0
8. Dohadné účty pasivní 99 0 0
9. Jiné závazky 100 0 0
10. Odložený daňový závazek 101 202659 230412
B.III. Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113) 102 502604 592166
B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 103 252122 328345
2. Závazky - ovládající a řídící osoba 104 0 0
3. Závazky - podstatný vliv 105 0 0
4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 106 2055 2541
5. Závazky k zaměstnancům 107 11023 11389
6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 7428 7006
7. Stát - daňové závazky a dotace 109 69037 173298
8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 41600 476
9. Vydané dluhopisy 111 0 0
10. Dohadné účty pasivní 112 116572 65845
11. Jiné závazky 113 2767 3266
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Označ. P A S I V A řád. Běžné období Minulé období

  a    b  c  5  6

Datum: 6. března 2008                               
Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:  

 
    
Richard Lappin   
Předseda představenstva   

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115+116+117) 114 4150000 2000000
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 4000000 0
2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 150000 2000000
3. Krátkodobé finanční výpomoci 117 0 0
C.I. Časové rozlišení (ř. 119+120) 118 3366 2265
C.I.1. Výdaje příštích období 119 7 6
2. Výnosy příštích období 120 3359 2259
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BALANCE SHEET
in full format as at 31 December 2007 (in thousands of Czech crowns „TCZK“) 
(non-consolidated)

Ident. L I A B I L I T I E S line Current period Prior period

  a b  c  5  6

 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY (L.68+85+118) 67 9163774 6511589
A. Equity (L.69+73+78+81+84) 68 3964908 3248693
A.I. Registered capital (L.70+71+72) 69 1271200 1271200
A.I.1. Registered capital 70 1271200 1271200
2. Own shares and ownership interests (-) 71 0 0
3. Changes in registered capital 72 0 0
A.II. Capital contributions (L.74 to 77) 73 249052 248953
A.II.1. Share premium 74 231046 231046
2. Other capital contributions 75 20169 20143
3. Revaluation of assets and liabilities 76 -2163 -2236
4. Revaluation reserve on transformations 77 0 0
A.III. Reserve funds, undistributable fund and other funds from profit (L.79+80) 78 297926 298967
A.III.1. Statutory reserve fund / Undistributable fund 79 262324 262324
2. Statutory and other funds 80 35602 36643
A.IV. Retained earnings (L.82+83) 81 761 5618
A.IV.1. Retained profits 82 761 5618
2. Accumulated losses 83 0 0
A.V. Profit (loss) for the current period (+/-) 84 2145969 1423955
B. Liabilities (L.86+91+102+114) 85 5195500 3260631
B.I. Provisions (L.87 to 90) 86 340237 438053
B.I.1. Tax-deductible provisions 87 231201 277508
2. Provision for pensions and other similar payables 88 0 0
3. Income tax provision 89 0 0
4. Other provisions 90 109036 160545
B.II. Long-term liabilities (L.92 to 101) 91 202659 230412
B.II.1. Trade payables 92 0 0
2. Liabilities - group undertakings 93 0 0
3. Liabilities - associated companies 94 0 0
4. Liabilities to shareholders/owners and alliance partners 95 0 0
5. Long-term advances received 96 0 0
6. Debentures and bonds issued 97 0 0
7. Long-term bills of exchange payable 98 0 0
8. Estimated payables 99 0 0
9. Other long-term payables 100 0 0
10. Deferred tax liability 101 202659 230412
B.III. Short-term liabilities (L.103 to 113) 102 502604 592166
B.III.1. Trade payables 103 252122 328345
2. Liabilities - group undertakings 104 0 0
3. Liabilities - associated companies 105 0 0
4. Liabilities to shareholders/owners and alliance partners 106 2055 2541
5. Payables to employees 107 11023 11389
6. Payables to social security and health insurance 108 7428 7006
7. Tax liabilities and subsidies 109 69037 173298
8. Short-term advances received 110 41600 476
9. Debentures and bonds issued 111 0 0
10. Estimated payables 112 116572 65845
11. Other payables 113 2767 3266
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Ident. L I A B I L I T I E S line Current period Prior period

  a b  c  5  6

Date: 6 March 2008                               
Signature of authorised representative:   

 
    
Richard Lappin   
Chairman of Board of Directors   

B.IV. Bank loans and overdrafts (L.115+116+117) 114 4150000 2000000
B.IV.1. Long-term bank loans 115 4000000 0
2. Short-term bank loans  116 150000 2000000
3. Short-term financial liabilities 117 0 0
C.I. Accruals (L.119+120) 118 3366 2265
C.I.1. Accrued expenses 119 7 6
2. Deferred revenues 120 3359 2259
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Označ. TEXT číslo řádku Skutečnost v účet. obd. 

   běžném minulém
a b c  1  2

I. Tržby za prodej zboží 01 0 0 
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 0 
+ Obchodní marže (ř. 01-02) 03 0 0 
II.  Výkony (ř. 05+06+07) 04 3950430 3612475
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 3922535 3579121
II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 0 0
II.3. Aktivace 07 27895 33354
B. Výkonová spotřeba (ř. 09+10) 08 1717685 1597447
B.1. Spotřeba materiálu a energie 09 1350825 1253923
B.2. Služby 10 366860 343524
+  Přidaná hodnota (ř. 03+04-08) 11 2232745 2015028
C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) 12 274557 256418
C.1. Mzdové náklady 13 197412 185498
C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 2321 5310
C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 71203 61908
C.4. Sociální náklady 16 3621 3702
D. Daně a poplatky 17 13082 11298
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 280730 282872
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21) 19 86891 447301
III.1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 79658 442514
III.2 Tržby z prodeje materiálu 21 7233 4787
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24) 22 83752 9842
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 82212 3790
F.2. Prodaný materiál 24 1540 6052
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
 a komplexních nákladů příštích období 25 -208852 -54220
IV. Ostatní provozní výnosy 26 105990 2219962
H. Ostatní provozní náklady 27 98802 2245137
V. Převod provozních výnosů 28 0 0
I. Převod provozních nákladů 29 0 0
* Provozní výsledek hospodaření 30 1883555 1930944
 (ř. 11-12-17-18+19-22-25+26-27+28-29)   
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0
J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34+35+36) 33 812440 0
VII.1. Výnosy z podílů  v ovládaných a řízených osobách 
 a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 812440 0
VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0
VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 12307 6634
K. Náklady z finančního majetku 38 0 0
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 55688 -1750
X. Výnosové úroky 42 52056 1206
N. Nákladové úroky 43 135864 83458
XI. Ostatní finanční výnosy 44 2889 10739

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
druhové členění k 31. prosinci 2007 (v tisících Kč)
Identifikační číslo: 45534292

Obchodní firma a sídlo:
International Power Opatovice, a.s.
Opatovice nad Labem
532 13 Pardubice 2
Česká republika



28

Datum: 6.března 2008                                
 Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:  
  

 
    
Richard Lappin   
Předseda představenstva   

Označ. TEXT číslo řádku Skutečnost v účet. obd. 

   běžném minulém
a b c  1  2

O. Ostatní finanční náklady 45 44629 19505
XII. Převod finančních výnosů 46 0 0
P. Převod finančních nákladů 47 0 0
* Finanční výsledek hospodaření 48 643511 -82634
 (ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+46-47)   
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50+51) 49 381097 424355
Q.1. -splatná 50 409048 400955
Q.2. -odložená 51 -27951 23400
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 2145969 1423955
 (ř.30+48-49)   
XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0
R. Mimořádné náklady 54 0 0
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56+57) 55 0 0
S.1. -splatná 56 0 0
S.2. -odložená 57 0 0
* Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53-54-55) 58 0 0
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 60 2145969 1423955
 (ř. 52+58-59)   
**** Výsledek hospodaření před zdaněním 61 2527066 1848310
 (ř. 30+48+53-54)   
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Ident. TEXT Line Accounting period 
   Current Prior
a b c  1  2

I. Revenue from goods 01 0 0
A. Cost of goods sold 02 0 0
+ Gross profit (L.01-02) 03 0 0
II.  Revenue from production    (L.05+06+07) 04 3950430 3612475
II.1. Revenue from own products and services 05 3922535 3579121
II.2. Change in inventory of own production 06 0 0
II.3. Own work capitalized 07 27895 33354
B. Cost of sales (L.09+10) 08 1717685 1597447
B.1. Materials and consumables 09 1350825 1253923
B.2. Services 10 366860 343524
+  Added value (L.03+04-08) 11 2232745 2015028
C. Personnel expenses (L.13 to 16) 12 274557 256418
C.1. Wages and salaries 13 197412 185498
C.2. Remuneration of board members 14 2321 5310
C.3. Social security and health insurance expenses 15 71203 61908
C.4. Social expenses 16 3621 3702
D. Taxes and charges 17 13082 11298
E. Depreciation of intangible and tangible fixed assets  18 280730 282872
III. Proceeds from disposals of fixed assets and raw material (L.20+21) 19 86891 447301
III.1 Proceeds from disposals of fixed assets 20 79658 442514
III.2 Proceeds from disposals of raw material 21 7233 4787
F. Net book value of fixed assets and raw material sold (L.23+24) 22 83752 9842
F.1. Net book value of fixed assets sold  23 82212 3790
F.2. Raw materials sold 24 1540 6052
G. Change in provisions and adjustments relating to operating activity 
 and change in complex prepaid expenses 25 -208852 -54220
IV. Other operating revenues 26 105990 2219962
H. Other operating expenses 27 98802 2245137
V. Transfer of operating revenues 28 0 0
I. Transfer of operating expenses 29 0 0
* Operating profit (loss) 30 1883555 1930944
 (L.11-12-17-18+19-22-25+26-27+28-29)   
VI. Proceeds from sale of securities and ownership interests 31 0 0
J. Securities and ownership interests sold 32 0 0
VII. Revenue from long-term investments  (L.34+35+36) 33 812440 0
VII.1. Revenue from investments in group undertakings
  and associated companies 34 812440 0
VII.2. Revenue from other long-term securities and ownership interests 35 0 0
VII.3. Revenue from other long-term investments 36 0 0
VIII. Revenue from short-term financial investments 37 12307 6634
K. Financial assets expenses 38 0 0
IX. Revenue from revaluation of securities and derivatives 39 0 0
L. Expenses for revaluation of securities and derivatives 40 0 0
M. Change in provisions and adjustments relating to financial activity 41 55688 -1750
X. Interest revenue 42 52056 1206
N. Interest expense 43 135864 83458
XI. Other financial revenues 44 2889 10739

PROFIT AND LOSS ACCOUNT 
classification by nature for the year ended 31 December 2007 
(in thousands of Czech crowns „TCZK“)
Translated from the Czech original  
Identification number: 45534292

Name and regist. office of the company: 
International Power Opatovice, a.s. 
Opatovice nad Labem
532 13 Pardubice 2
Czech Republic
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Ident. TEXT Line Accounting period 
   Current Prior
a b c  1  2

O. Other financial expenses 45 44629 19505
XII. Transfer of financial revenues 46 0 0
P. Transfer of financial expenses 47 0 0
* Profit (loss) from financial operations 48 643511 -82634
 (L.31-32+33+37-38+39-40+41+42-43+44-45+46-47)   
Q. Income tax on ordinary profit (loss) (L.50+51) 49 381097 424355
Q.1. - current 50 409048 400955
Q.2. - deferred 51 -27951 23400
** Profit (loss) on ordinary activities after tax 52 2145969 1423955
 (L.30+48-49)   
XIII. Extraordinary revenue 53 0 0
R. Extraordinary expenses 54 0 0
S. Income tax on extraordinary profit (loss) (L.56+57) 55 0 0
S.1. - current 56 0 0
S.2. - deferred 57 0 0
* Extraordinary profit (loss) (L.53-54-55) 58 0 0
T. Transfer of profit or loss to partners 59 0 0
*** Profit (loss) for the accounting period 60 2145969 1423955
  (L.52+58-59)   
**** Profit (loss) before tax 61 2527066 1848310
 (L.30+48+53-54)   

Date: 6 March 2008                                
Signature of authorised representative:   

 
    
Richard Lappin   
Chairman of Board of Directors   
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Přehled o peněžních tocích (nekonsolidovaný)    
k 31. prosinci 2007 (v tisících Kč) 

 Běž. úč. období Min. úč. období
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 
na začátku účetního období 9166 22715

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti
Z: Účetní zisk nebo ztráta z provozní činnosti před zdaněním 1883555 1930944
A.1. Úpravy o nepeněžní operace 73832 -209039
  A.1.1. Odpisy stálých aktiv 281344 283905
  A.1.2. Změna stavu: -208852 -54220
    A.1.2.1. goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku 0 0
    A.1.2.2. rezerv a opravných položek v provozní oblasti -208852 -54220
  A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv 1340 -438724
  A.1.4. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 0 0
A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního 1957387 1721905
       kapitálu, finančními a mimořádnými položkami 
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu 274596 -325695
  A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení -44492 57881
  A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení 16739 29514
  A.2.3. Změna stavu zásob  -6484 4820
  A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků 308833 -417910
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,  2231983 1396210
      finančními a mimořádnými položkami  
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků -121272 -82766
A.4. Přijaté úroky 32989 798
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období  -528391 -294324
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy 0 0
A.7. Ostatní finanční příjmy a výdaje -29433 -2132
A.8. Přijaté dividendy a podíly na zisku  812440 0
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 2398316 1017786
Peněžní toky z investiční činnosti 
B.1. Nabytí stálých aktiv -256509 -257380
  B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku -244816 -245575
  B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku -11693 -11595
  B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku  0 -210
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 80872 442514
  B.2.1.Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 80872 442514
  B.2.2.Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 0 0
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -175637 185134
Peněžní toky z finančních činností  
C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti 2150000 -350000
C.2. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých pohledávek z finanční oblasti -2800000 0
C.3. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky -1430005 -866469
  C.3.1. Zvýšení základního kapitálu, emisního ážia  event. rezervního fondu 0 0
  C.3.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům 0 0
  C.3.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů  0 0
  C.3.4. Úhrada ztráty společníky 0 0
  C.3.5. Platby z fondů tvořených ze zisku -13857 -7980
  C.3.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně -1416148 -858489
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -2080005 -1216469
F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků 142674 -13549
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 151840 9166
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Cash flow statement (non-consolidated, translated from the Czech original)
for the year ended 31 December 2007 (in thousands of Czech crowns „TCZK“)

 Current period Prior period
P. Cash and cash equivalents, 
beginning of year  9166 22715 
Net operating cash flow
Z. Operating profit (loss) before tax 1883555 1930944
A.1. Non-cash transactions 73832 -209039
  A.1.1. Depreciation of fixed assets 281344 283905
  A.1.2. Change in: -208852 -54220
   A.1.2.1. goodwill and adjustments to acquired assets 0 0
   A.1.2.2. provisions and adjustments relating to operating activity -208852 -54220
  A.1.3. Profit(-) Loss(+) on sale of fixed assets 1340 -438724
  A.1.4. Other non-cash transactions 0 0
A.* Net operating cash flow before tax, 1957387 1721905
      changes in working capital and extraordinary items  
A.2. Changes in working capital 274596 -325695
  A.2.1. Change in receivables from operating activities and deferrals -44492 57881
  A.2.2. Change in short-term liabilities from opearating activities and accruals 16739 29514
  A.2.3. Change in inventories -6484 4820
  A.2.4. Change in short term financial assets, other than cash and cash equivalents 308833 -417910
A.** Net operating cash flow before financial 2231983 1396210
        balances, tax and extraordinary items 
A.3. Interest paid excluding amounts capitalised -121272 -82766
A.4. Interest received 32989 798
A.5. Income tax paid on ordinary income and income tax relating to prior periods -528391 -294324
A.6. Receipts and disbursement from extraordinary items 0 0
A.7. Other financial receipts and disbursement -29433 -2132
A.8. Dividends received and profit shares 812440 0
A.*** Net operating cash flow  2398316 1017786
Investment activity  
B.1. Acquisition of fixed assets -256509 -257380
  B.1.1. Acquisition of tangible fixed assets -244816 -245575
  B.1.2. Acquisition of intangible fixed assets -11693 -11595
  B.1.3. Acquisition of long-term investments 0 -210
B.2. Proceeds from sales of fixed assets 80872 442514
  B.2.1. Proceeds from sales of tangible and intangible fixed assets 80872 442514
  B.2.2. Proceeds from sale of long-term investments 0 0
B.3. Advances and loans to related parties 0 0
B.*** Net cash flow from investment activity -175637 185134
Financial activity  
C.1. Change in long-term or short-term liabilities and bank loans 2150000 -350000
C.2. Change in long-term or short-term receivables and bank loans -2800000 0
C.3. Increase and decrease in equity from cash transactions -1430005 -866469
  C.3.1. Subscription of shares and investments 0 0
  C.3.2. Equity paid to shareholders  0 0
  C.3.3. Other cash contributions from partners and shareholders 0 0
  C.3.4. Loss settlement from partners 0 0
  C.3.5. Payments from funds created from net profit -13857 -7980
  C.3.6. Dividends paid and profit shares including withholding tax paid -1416148 -858489
C.*** Net cash flow from financial activity -2080005 -1216469
F. Net increase or decrease in cash balance 142674 -13549
R. Cash and cash equivalents, end of period 151840 9166
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Příloha účetní uzávěrky (nekonsolidovaná)
k 31. prosinci 2007 (v tisících Kč) 

1.  Charakteristika a hlavní aktivity

Vznik a charakteristika společnosti
International Power Opatovice, a.s. („společnost”) byla založena 17. dubna 1992. Společnost je zapsána do obchodního 
rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové – pobočka Pardubice, oddíl B, vložka 584. Hlavními výrobními programy 
společnosti je výroba elektřiny a tepelné energie.

Vlastníci společnosti
Jediným akcionářem  společnosti International Power Opatovice, a.s. (dále jen „společnost“) je International Power Holdings 
B.V. Jeho podíl k 31. prosinci 2007 představuje 100 % základního kapitálu společnosti. 
Společnost nemá s většinovým akcionářem International Power Holdings B.V. uzavřenu ovládací smlouvu ani smlouvu o převo-
du zisku. Zpráva o vzájemných vztazích bude součástí výroční zprávy.

Sídlo společnosti
International Power Opatovice, a.s.
Opatovice nad Labem
532 13 Pardubice 2
Česká republika

Identifikační číslo
455 342 92

Předmět podnikání v celém rozsahu zapsaném v obchodním rejstříku
•  výroba elektřiny
• obchod s elektřinou
• výroba tepelné energie
• rozvod tepelné energie
• úprava a rozvod užitkové vody
• vodoinstalatérství, topenářství
• výroba stavebních hmot a stavebních výrobků
• velkoobchod
• specializovaný maloobchod
• inženýrská činnost v investiční výstavbě
• provádění staveb, jejich změn a odstraňování
• nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
• pronájem a půjčování věcí movitých
• opravy a montáž měřidel
• činnost účetních poradců, vedení účetnictví
• montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení
• poskytování technických služeb
• ubytovací služby
• provozování drážní dopravy
• provozování dráhy – vlečky
• dovoz chemických látek a chemických přípravků, 
 klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující
• pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (s poskytováním pouze základních služeb)
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Příloha účetní uzávěrky (nekonsolidovaná)
k 31. prosinci 2007 (v tisících Kč) 

Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2007
Členové představenstva Členové dozorčí rady
Richard Lappin (předseda) Bohuslav Čáp (předseda)
Nigel Hubert Carter (místopředseda) Oldřich Valenta (místopředseda)
James Haggan Jan Čechlovský
Andrew Garner
Otakar Divíšek
Jaroslav Deml

Změny v obchodním rejstříku
Dne 12. dubna 2007 zanikla funkce člena představenstva pánům Oldřichu Vlasákovi a Jiřímu Stříteskému. Jediný akcionář jme-
noval téhož dne novými členy pány Otakara Divíška a Jaroslava Demla. Dne 2. srpna 2007 přijalo představenstvo rezignaci 
pánů Michaela Caustona a Františka Hejčla a kooptovalo jako nové členy pány Nigela Cartera a Jamese Haggana. Pan 
Carter byl představenstvem téhož dne zvolen místopředsedou.
Na své funkce v dozorčí radě rezignovali pánové Buhuslav Čáp a Ladislav Libý. Jejich funkce skončila dnem 12. dubna 2007. 
Jediný akcionář téhož dne jmenoval znovu pana Bohuslava Čápa a novým členem pana Jana Čechlovského. Dozorčí rada si 
téhož dne za svého předsedu zvolila pana Čápa.

2.  Zásadní účetní postupy používané společností

(a)  Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 
tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v 
účetním období, ve kterém byl dán do používání.
Technická zhodnocení majetku zvyšují pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku.
V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku:

Majetek Metoda Doba odpisování

Budovy Lineární 25 - 50 let
Stavby Lineární 5 – 50 let
Stroje a přístroje Lineární 4 – 30 let
Dopravní prostředky Lineární 4 – 15 let
Patenty Lineární 15 let
Software Lineární 4 roky
Licence Lineární 5 let

Součástí nehmotného majetku jsou povolenky na vypouštění emisí CO2, bez ohledu na výši jejich ocenění a dobu použitel-
nosti. Alokované povolenky jsou oceněny reprodukční pořizovací cenou stanovenou dle ceny na německé burze EEX v den 
připsání do národního registru na účet společnosti, přepočtené pevným kurzem prvního pracovního dne v kalendářním měsíci 
připsání na účet. V případě nákupu se povolenky oceňují kupní cenou. Při spotřebě (nebo jiném úbytku, například při prodeji) 
těchto povolenek je účtováno snížení nehmotného majetku do nákladů a zároveň dochází k zúčtování dotace do výnosů.  

(b)  Dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobý finanční majetek představuje majetkové účasti, které zakládají rozhodující a podstatný vliv, realizovatelné cenné 
papíry a jiný finanční majetek a je účtován v pořizovací ceně. Pořizovací cena zahrnuje přímé náklady související s pořízením, 
například poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám.
Realizovatelné cenné papíry a podíly jsou k rozvahovému dni oceňovány reálnou hodnotou. Zisky/ztráty z tohoto přecenění 
neovlivňují výsledek hospodaření společnosti až do doby realizace a jsou k rozvahovému dni účtovány jako změna Oceňova-
cích rozdílů z přecenění majetku a závazků ve vlastním kapitálu společnosti.
Výnosy z tohoto majetku jsou zahrnuty ve výnosech z dlouhodobého finančního majetku.



35

(c)  Krátkodobý finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek tvoří cenné papíry k obchodování a dluhové cenné papíry se splatností do 1 roku držené 
do splatnosti a je oceněn pořizovací cenou.
Výnosy z tohoto krátkodobého finančního majetku jsou zahrnuty ve výnosech z krátkodobého finančního majetku.

(d)  Zásoby
Materiál je oceňován v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky, skladovací poplatky 
při dopravě a dopravné za dodání do areálu elektrárny. Úbytek materiálu je oceňován metodou váženého aritmetického 
průměru.

(e)  Stanovení opravných položek a rezerv
• Pohledávky

Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti svých zákaz-
níků a věkové struktury pohledávek. 

• Zásoby

Opravné položky jsou vytvářeny v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je přechodně vyšší než prodejní cena zásob 
snížená o náklady spojené s prodejem.

• Dlouhodobý hmotný majetek

Opravné položky jsou vytvářeny v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je přechodně vyšší než jeho současná užitná 
hodnota.

• Rezervy

Rezerva na opravy dlouhodobého hmotného majetku je tvořena v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb. o rezervách pro 
zajištění základu daně, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákonné rezervy na rekultivace byly vytvořeny dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a pro-
váděcí vyhláškou č. 383/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví výše rezervy na rekultivaci, zajištění péče 
o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu a podrobnosti jejího vytváření a užití. 
Rezerva na spotřebu povolenek CO2 je tvořena ve výši rozdílu spotřeby povolenek v daném účetním období a počtu povole-
nek v držení společnosti k rozvahovému dni. Tato rezerva je oceněna cenou, která je dosažena na veřejném trhu k rozvahové-
mu dni, a přepočtena k rozvahovému dni kurzem devizového trhu vyhlášeného ČNB.
Ostatní rezervy jsou k rozvahovému dni tvořeny na základě analýzy stavu daného předmětu rezervy. 

(f)  Přepočty cizích měn
Společnost používá pro přepočet transakcí v cizí měně pevný kurz, který se stanovuje na základě denního kurzu devizového 
trhu vyhlášeného ČNB první pracovní den kalendářního měsíce a používá se pro účetní případy účtované v příslušném měsíci. 
V průběhu roku účtuje společnost pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách.
Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu oficiálního kurzu vyhlášeného ČNB. 
Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření.

Příloha účetní uzávěrky (nekonsolidovaná)
k 31. prosinci 2007 (v tisících Kč) 
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(g)  Deriváty
• Zajišťovací deriváty

Zajišťovací deriváty jsou vykazovány v reálné hodnotě. Způsob vykázání této reálné hodnoty závisí na aplikovaném 
modelu zajišťovacího účetnictví.

Zajišťovací účetnictví je aplikovatelné, pokud:

• v okamžiku uskutečnění zajišťovací transakce je zajišťovací vztah formálně zdokumentován,
• očekává se, že zajišťovací vztah bude po dobu jeho trvání efektivní,
• efektivita zajišťovacího vztahu je objektivně měřitelná,
• zajišťovací vztah je efektivní v průběhu účetního období,
• v případě zajištění očekávaných transakcí se výskyt této transakce očekává s vysokou pravděpodobností.

V případě, že derivát je použit k zajištění rizika změn peněžních toků plynoucích z aktiv, pasiv nebo právně vynutitelných 
smluvních vztahů nebo očekávaných transakcí, je změna reálné hodnoty zajišťovacího derivátu odpovídající efektivní části 
zajištění  vykázána jako součást vlastního kapitálu v položce „Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků“. Neefektivní 
část zajištění je zahrnuta ve výnosech nebo nákladech.

(h)  Výzkum a vývoj
Společnost nevynaložila žádné prostředky na výzkum a vývoj v daném roce.

(i)  Daň z příjmů
Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani.
Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený z daňového základu s použitím daňové sazby platné v poslední den účetního 
období a veškeré doměrky a vratky za minulá období. 
Společnost netvoří rezervu na závazek za daň z příjmů právnických osob, ale snižuje krátkodobou pohledávku představující 
zaplacené zálohy.
Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv, případně dalších dočas-
ných rozdílů (daňová ztráta), s použitím očekávané daňové sazby platné pro období, ve kterém budou daňový závazek nebo 
pohledávka uplatněny.
O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících účetních obdobích 
uplatněna.

(j)  Klasifikace závazků
Společnost klasifikuje část dlouhodobých závazků, bankovních úvěrů a finančních výpomocí, jejichž doba splatnosti je kratší 
než jeden rok vzhledem k datu účetní závěrky, jako krátkodobé.

Příloha účetní uzávěrky (nekonsolidovaná)
k 31. prosinci 2007 (v tisících Kč) 
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 Ocenitelná práva Software Povolenky Nedok. dlouhodobý  Zálohy Celkem

   CO2 nehm. majetek

Pořizovací cena
Zůstatek k 1.1.2007 9 087 87 448 -- 2 074 -- 98 609
Přírůstky -- 8 741 62 307 2 085 821 73 954
Úbytky -- -- - 62 261 -- -- - 62 261
Přeúčtování 530 1 514 -- - 1 814 -- 230
Zůstatek k 31. 12. 2007 9 617 97 703 46 2 345 821 110 532
Oprávky      
Zůstatek k 1. 1. 2007 7 377 61 222 -- -- -- 68 599
Odpisy 459 15 548 -- -- -- 16 007
Zůstatek k 31. 12. 2007 7 836 76 770 -- -- -- 84 606
Zůstat. hodnota 1. 1. 2007 1 710 26 226 -- 2 074 -- 30 010
Zůstat. hodnota 31. 12. 2007 1 781 20 933 46 2 345 821 25 926

Položku přeúčtování v rámci pořizovací ceny ve výši 230 tis. Kč představuje částka, která byla k 1. lednu 2007 vykázána v 
nedokončeném dlouhodobém hmotném majetku.

V roce 2007 činily výnosy z prodeje bezúplatně nabytých povolenek 1 214 tis. Kč (2006 – 437 730 tis. Kč).

Příloha účetní uzávěrky (nekonsolidovaná)
k 31. prosinci 2007 (v tisících Kč) 

3.  Dlouhodobý majetek

(a)  Dlouhodobý nehmotný majetek

(b)  Dlouhodobý hmotný majetek

 Pozemky Budovy,  Stroje,  Jiný majetek Nedok. hmotný  Zálohy Celkem

  haly a stavby přístroje a zařízení  majetek

 
Pořizovací cena 
Zůstatek k 1.1.2007 39 121 3 488 537 4 301 439 527 49 680 5 313 7 884 617
Přírůstky 2 173 66 425 152 220 1 324 22 268 406 244 816
Úbytky - 6 257 - 276 594 - 33 064 -- - 584 -- - 316 499
Přeúčtování -- 14 872 9 803 -- - 19 642 -5 263 - 230
Zůstatek k 31.12.2007 35 037 3 293 240 4 430 398 1 851 51 722 456 7 812 704
Oprávky       
Zůstatek k 1.1.2007 -- 2 140 314 2 800 554 374 -- -- 4 941 242
Odpisy -- 72 436 192 233 54 -- -- 264 723
Oprávky k úbytkům -- - 200 913 - 32 760 -- -- -- - 233 673
Zůstatek k 31.12.2007 -- 2 011 837 2 960 027 428 -- -- 4 972 292
Opravné položky       
Zůstatek k 1.1.2007 -- 181 299 57 855 -- -- -- 239 154
Změna stavu opr. položek -- - 47 284 - 5 935 -- -- -- - 53 219
Zůstatek k 31.12.2007 -- 134 015 51 920 -- -- -- 185 935
Zůst. hodn. 1.1.2007 39 121 1 166 924 1 443 030 153 49 680 5 313 2 704 221
Zůst. hodn. 31.12.2007 35 037 1 147 388 1 418 451 1 423 51 722 456 2 654 477
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4.  Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze

V souladu s účetními postupy, popsanými v bodě 2(a), účtovala společnost část dlouhodobého hmotného a nehmotného majet-
ku do nákladů v roce jeho pořízení. Celková kumulovaná pořizovací hodnota tohoto dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku, který je ještě v používání, je následující:

 Zůstatek 31. 12. 2007 2006

Dlouhodobý hmotný majetek 90 653 89 655
Dlouhodobý nehmotný majetek (software) 1 094 849
Celkem 91 747 90 504

5.  Finanční majetek

(a)  Dlouhodobý finanční majetek
2007

Majetkové účasti

 Vlastnický podíl Počet akcií Nominální hodnota Celkový zisk(+)  Vlastní kapitál  Pořizovací cena
    akcie v Kč ztráta(-)za rok 2007 k 31.12.2007

EOP& HOKA s.r.o. 99.79 % -- -- 724 32 908 7 857

Pražská teplárenská a.s. 48.67 % 2 018 647 1 000 1 703 111 8 144 433 2 702 989

REATEX, a.s. 100 % 700 10 000 - 4 950 12 752 6 001

VAHO s.r.o. 100 % -- -- 252 563 295

Celkem dlouhodobý finanční majetek      2 717 142

2006

Majetkové účasti

 Vlastnický podíl Počet akcií Nominální hodnota Celkový zisk  Vlastní kapitál  Pořizovací cena
    akcie v Kč za rok 2006 k 31.12.2006

EOP& HOKA s.r.o. 99.79 % -- -- 1 039 32 845 7 857

Pražská teplárenská a.s. 48.67 % 2 018 647 1 000 1 330 140 8 132 385 2 702 989

REATEX, a.s. 100 % 700 10 000 3 148 24 765 6 001

VAHO s.r.o. 100 % -- -- 34 533 295

Celkem dlouhodobý finanční majetek      2 717 142

V roce 2007 společnost obdržela dividendy od společnosti Pražská teplárenská a.s. ve výši 805 440 tis. Kč 
(2006 – 0 tis. Kč) a od společnosti Reatex, a.s. ve výši 7 000 tis. Kč (2006 – 0 tis. Kč). 

Sídla dceřiných společností jsou následující:

EOP & HOKA s.r.o. V A H O s.r.o.
areál International Power Opatovice,a.s. areál International Power Opatovice,a.s.
532 13 Pardubice 532 13 Pardubice

Pražská teplárenská a.s. REATEX a.s.
Partyzánská 7 Šimkova 1224
170 00 Praha 7 500 03 Hradec Králové

Příloha účetní uzávěrky (nekonsolidovaná)
k 31. prosinci 2007 (v tisících Kč) 
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International Power Opatovice, a.s. nemá s žádnou z výše uvedených společností uzavřenu ovládací smlouvu ani smlouvu 
o převodu zisku.
Společnost nebude sestavovat konsolidovanou účetní závěrku. Společnost International Power Opatovice, a.s., její dceři-
né společnosti a přidružené podniky jsou součásti konsolidace mateřské společnosti International Power Holdings B.V. dle 
Mezinárodních účetních standardů. Konsolidované finanční výkazy včetně přílohy budou přeloženy do češtiny a zveřejněny 
v Obchodním rejstříku. 

(b)  Krátkodobý finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek tvoří bankovní depozitní směnky u Komerční banky, ČSOB a Raiffeisenbank v celkové hodnotě 
265 500 tis. Kč (2006 – 574 500 tis. Kč). 

6.  Zásoby

Na základě provedené inventury k 31. prosinci 2007 byla identifikována zásoba náhradních dílů a ostatního materiálu, jejichž 
účetní hodnota je vyšší, než by byly možné výnosy z prodeje. Z tohoto důvodu společnost zaúčtovala opravnou položku 
ve výši 314 tis. Kč (2006 – 560 tis. Kč).

7.  Pohledávky a závazky z obchodních vztahů

(a) Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů činí 191 053  tis. Kč (2006 – 146 615 tis. Kč), ze kterých 11 581 tis. Kč 
(2006 – 13 229 tis. Kč) představují pohledávky po lhůtě splatnosti. Opravná položka k pochybným pohledávkám k 31. prosin-
ci 2007 činila 10 751 tis. Kč (2006 – 12 634 tis. Kč). Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů představují pohledávku 
ve výši 34 000 tis. Kč, jež bude plně splacena v roce 2012.
Společnost eviduje dlouhodobé zálohy s dobou splatnosti delší než jeden rok v hodnotě 12 620 tis. Kč (2006 – 12 539 tis. 
Kč).
Jiné pohledávky zahrnují půjčky poskytnuté společnosti International Power Consolidated Holdings Limited v celkové výši 
2  800 000 tis. Kč, z níž krátkodobá část představuje 800 000 tis. Kč (viz též bod 15).

(b) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 252 122 tis. Kč (2006 – 328 345 tis. Kč). Všeobecně přijatým postupem 
společnosti je platit závazky ve lhůtě splatnosti, a tudíž neexistují žádné závazky po splatnosti.

8.  Deriváty

Společnost se až do března 2012 zajistila proti úrokovému riziku z úvěrů dvěma úrokovými swapy ve výši 1 000 000 tis. Kč 
a 2 000 000 tis. Kč. Úrokové swapy jsou vykázány v rozvaze v řádku jiné závazky. Reálná hodnota swapů k 31. prosinci 2007 
činila 2 672 tis. Kč (2006- 2 944 tis. Kč). Reálná hodnota swapů a související odložená daňová pohledávka byla zaúčtována 
v rámci oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků ve vlastním kapitálu (viz. bod 11).

Příloha účetní uzávěrky (nekonsolidovaná)
k 31. prosinci 2007 (v tisících Kč) 
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9.  Opravné položky

 Opravná položka  Opravná položka  Opravná položka  Opravná položka  Celkem

 k zásobám k pohledávkám z obch. styku k ostatním pohledávkám k dlouh. hmot. majetku

Zůstatek k 1.1.2007 560 12 634 28 000 239 154 280 348

Tvorba 238 1 774 -- -- 2 012

Rozpuštění/použití - 484 - 3 657 -- - 53 219 - 57 360

Zůstatek 31.12.2007 314 10 751 28 000 185 935 225 000

10.  Základní kapitál

 Základní kapitál Emisní ážio Celkem

Zůstatek k 1.1.2007   

1 155 636 akcií na jméno o nominální hodnotě 1 100 Kč 1 271 200 231 046 1 502 246

Zůstatek k 31.12.2007   

1 155 636 akcií o nominální hodnotě 1 100 Kč 1 271 200 231 046 1 502 246

11.  Přehled o změnách vlastního kapitálu

(a)  Přehled pohybů vlastního kapitálu

(b)  Pohyby na účtu Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků:

Zůstatek k 1.1.2007 - 2 236

Změna ocenění zajišťovacích derivátů 271

Změna odložené daně související s přeceněním majetku a závazků - 198

Zůstatek k 31.12.2007 - 2 163

Příloha účetní uzávěrky (nekonsolidovaná)
k 31. prosinci 2007 (v tisících Kč) 

 Základní  Emisní ážio Kapitálové Zisk běžného  Nerozdělený Zákon. Sociál.  Oceň. rozdíly Celkem

 kapitál  fondy období zisk rezervní fond fond z přec. maj. a záv.

Zůstatek k 1.1.2007 1 271 200 231 046 20 143 1 423 955 5 618 262 324 36 643 - 2 236 3 248 693

Příděly fondům -- -- 26 - 12 816 -- -- 12 816 -- 26

Čerpání fondů -- -- -- -- -- -- - 13 857 -- - 13 857

Tantiémy -- -- -- - 1 498 -- -- -- -- - 1 498

Dividendy 

1 224 Kč na akcii -- -- -- - 1 409 641 - 4 857 -- -- -- - 1 414 498

Zisk za rok 2007 -- -- -- 2 145 969 -- -- -- -- 2 145 969

Změna oceňovacích

 rozdílů z přecenění -- -- -- -- -- -- -- 73 73

Zůstatek k 31.12.2007 1 271 200 231 046 20 169 2 145 969 761 262 324 35 602 - 2 163 3 964 908
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Příloha účetní uzávěrky (nekonsolidovaná)
k 31. prosinci 2007 (v tisících Kč) 

12.  Rezervy

 Zákonná rezerva Zákonná rezerva Ostatní rezervy  Ostatní provozní     Rezerva Ostatní finanční Celkem

 na opravy na rekultivaci  na opravy rezervy na povolenky CO2 rezervy  

  

Zůstatek k 1.1.2007 269 789 7 719 65 258 47 506 41 531 6 250 438 053

Tvorba 72 533 167 -- 8 145 -- 56 507 137 352

Čerpání - 119 007 -- - 56 258 - 17 553 - 41 531 - 819 - 235 168

Zůstatek k 31.12.2007 223 315 7 886 9 000 38 098 -- 61 938 340 237

14.  Informace o tržbách

13.  Bankovní úvěry

Společnost má dlouhodobý bankovní úvěr ve výši 4 000 000 tis. Kč k 31. prosinci 2007 u klubu bank vedeném Komerční 
bankou a ČSOB. 
Společnost má krátkodobý revolvingový úvěr do výše 1 000 000 tis. Kč u klubu bank vedeném Komerční bankou a ČSOB. 
K 31. prosinci 2007 z něho společnost čerpala 150 000 tis. Kč (2006 – 0 tis. Kč).
Syndikovaný úvěr ve výši 2 000 000 tis. Kč k 31. prosinci 2006 byl plně splacen v roce 2007.

 2007 2006

Tržby za prodej elektrické a tepelné energie 3 812 291 3 464 678

Pronájem dlouhodobého hmotného majetku 17 005 18 285

Tržby za vlastní výrobky 49 150 53 273

Přefakturace vodného a stočného 26 090 26 833

Ostatní činnosti 17 999 16 052

Celkem 3 922 535 3 579 121

V roce 2007 činily tržby ze zahraničí 8 572 tis. Kč (2006 – 24 110 tis. Kč). Jednalo se o vývoz stavebních hmot a prodej 
elektrické energie.

15.  Informace o spřízněných osobách

(a)  Pohledávky a závazky z obchodních vztahů
V pohledávkách a závazcích z obchodních vztahů, popsaných v bodě 7 jsou obsaženy následující zůstatky účtů týkající se 
vztahů k podnikům ve skupině.

 Pohledávky k 31.12. Závazky k 31.12.

 2007 2006 2007 2006

EOP&HOKA s.r.o. 655 672 16 305 17 637

REATEX a.s. 4 38 -- 43

VAHO s.r.o. 1 100 1 109 3 426 2 789

International Power plc -- -- -- 72 647

Pražská teplárenská a.s. -- -- 129 --

Celkem 1 759 1 819 19 860 93 116

2007 Splatnost Zůstatek 31.12.2007 Splatno do 1 roku Splatno od 1 do 5 let

Dlouhodobý úvěr 2.5.2012 4 000 000 -- 4 000 000

Krátkodobý úvěr 12.1.2008 150 000 150 000 --

Celkem  4 150 000 150 000 4 000 000
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Členové vedení používají služební automobily i k soukromým účelům.

(c)  Odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů

(b)  Ostatní pohledávky 

     Představenstvo Dozorčí rada

 2007 2006 2007 2006

Počet členů 6 6 3 3

Odměny z titulu výkonu funkce 1 875 4 908 446 402

Tantiémy  873 843 625 603

16.  Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 2007 a 2006:
2007 Počet zaměstnanců Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady

Zaměstnanci 400 163 957 57 385 3 200

Vedoucí pracovníci 25 33 455 13 818 421

Celkem 425 197 412 71 203 3 621

2006 Počet zaměstnanců Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady

Zaměstnanci 393 152 835 46 806 3 290

Vedoucí pracovníci 26 32 663 15 102 412

Celkem 419 185 498 61 908 3 702

17.  Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 7 428 tis. Kč (2006 –7 006 tis. Kč), ze kterých 5 264 tis. 
Kč (2006 – 4 979 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení a 2 164 tis. Kč (2006 – 2 027 tis. Kč) představují 
závazky ze zdravotního pojištění. Žádné z těc hto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.

18.  Stát – daňové závazky a dotace

Daňové závazky činí 69 037 tis. Kč (2006 – 173 298 tis. Kč), ze kterých 24 616 tis. Kč (2006 – 9 238 tis. Kč) představují 
závazky z daně z přidané hodnoty a závazky z daně z příjmů činí 44 421 tis. Kč (2006 – 164 060 tis. Kč). Žádné z těchto 
závazků nejsou po lhůtě splatnosti. 
 

19.  Daň z příjmů

(a)  Splatná
Splatná daň z příjmů zahrnuje odhad daně za zdaňovací období 2007 ve výši 388 811 tis. Kč (2006 – 426 038 tis. Kč), 
upřesnění odhadu daně za zdaňovací období 2006 ve výši - 75 tis. Kč (2006 – 628 tis. Kč) a doměrek daně vztahující se 
k minulým obdobím ve výši 20 312 tis. Kč (2006 – vratku daně z minulých let ve výši 25 711 tis. Kč). 

Společnost eviduje k 31. prosinci 2007 pohledávku ve výši 2 800 000 tis. Kč (2006 – 0 tis. Kč) za společností International 
Power Consolidated Holdings Limited, z níž dlouhodobá část představuje částku 2 000 000 tis. Kč a krátkodobá část činí 
800 000 tis. Kč.

Příloha účetní uzávěrky (nekonsolidovaná)
k 31. prosinci 2007 (v tisících Kč) 
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(b)  Odložená
Vykázané odložené daňové pohledávky a závazky

Příloha účetní uzávěrky (nekonsolidovaná)
k 31. prosinci 2007 (v tisících Kč) 

V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 2 (i) byla pro výpočet odložené daně použita daňová sazba 19 % (2006 – 24%) 
vzhledem k tomu, že většina dočasných rozdílů bude realizována po roce 2009.

20.  Potenciální závazky nevykázané v rozvaze

Proti společnosti byla podána žaloba o vydání bezdůvodného obohacení v původní výši 472 000 tis. Kč, která byla později 
rozšířena na 477 500 tis. Kč. Společnost tvrzení žalobce odmítá. Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, 
žalobu prvoinstančním rozsudkem zamítl v plném rozsahu, a to v souladu s konstantní judikaturou. Žalobce se proti rozsudku 
odvolal, nicméně společnost neočekává, že by jej Vrchní soud mohl zrušit či změnit. Z tohoto důvodu nebyla k této žalobě 
vytvářena žádná rezerva.

21.  Složky peněžních prostředků pro účely cash flow

Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích jsou peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty definovány tak, že zahrnují 
peníze v pokladně, peníze na cestě, peníze na bankovních účtech s výjimkou peněžních prostředků na vázaných účtech pro 
rekultivaci:

 Pohledávky Závazky Rozdíl

 2007 2006 2007 2006 2007

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek --  -- - 208 792 - 263 228 54 436

Pohledávky 173 70 -- -- 103

Zásoby 60 134 -- -- - 74

Rezervy 4 803 31 991 -- -- - 27 188

Přecenění majetku a závazků účtované 

proti vlastnímu kapitálu 509 707 -- -- - 198

Ostatní dočasné rozdíly 588 -- -- - 86 674

Odložená daňová pohledávka/(závazek) 6 133 32 902 - 208 792 - 263 314 27 753

Kompenzace souvisejících odložených 

daňových pohledávek a závazků - 6 133 - 32 902 6 133 32 902 --

Odložená daňová pohledávka/(závazek) -- -- - 202 659 - 230 412 27 753

 2007 2006

Peníze 648 389

Účty v bankách 159 070 16 488

Zůstatek na vázaných účtech - 7 878 - 7 711

Peníze a peněžní ekvivalenty ve výkazu cash flow 151 840 9 166

Zůstatek k 31.12

Datum: 6.března 2008                               
Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:  

 
    
Richard Lappin   
Předseda představenstva   
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Notes to The Czech Statutory Financial Statements (non-consolidated)
year ended 31 December 2007 (in thousands of Czech crowns TCZK) 

1.  Description and principal activities

Establishment and description of the Company 
International Power Opatovice, a.s. („the Company“) was incorporated on 17 April 1992. The Company is registered in the 
Companies’ Register maintained by Regional Court in Hradec Králové – branch Pardubice, section B, part 584.The principal 
activities of the Company are the production of electricity and heat.

Ownership structure
International Power Holdings B.V. is the sole shareholder of International Power Opatovice, a.s. (”the Company”). The owner-
ship share of International Power Holdings B.V. in the Company as at 31 December 2007 was 100 %. 
The Company has not concluded a controlling agreement nor a profit transfer agreement with its majority shareholder Interna-
tional Power Holdings B.V. The report on relations between related parties is included in the annual report.

Registered office
International Power Opatovice, a.s.
Opatovice nad Labem
532 13 Pardubice 2
Czech Republic

Identification number
455 342 92

Business subject as recorded in the Companies’ Register

• electricity production
• electricity trading
• heat production
• heat distribution
• service water treatment and distribution
• plumbing, services for heating
• production of construction materials and construction products
• wholesale
• specialized retail
• engineering activities in building construction
• constructions, re-constructions and demolitions of buildings
• waste management (except hazardous wastes)
• leasing and hiring movables
• production and repairs of measuring instruments
• accounting consultant services, book-keeping
• production, installation and verification of selected electrical devices
• providing technical services
• accommodation services
• running railway transport
• running railway siding
• import of chemical matters and chemical formulas, classified as inflammable, 
 injurious to health, caustic, irritating, sensitizing
• rent of real estate, flats and office space (only with basic services)
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Members of the board of directors and supervisory board as at 31 December 2007
Members of the board of directors Members of the supervisory board
Richard Lappin (Chairman) Bohuslav Čáp (Chairman)
Nigel Hubert Carter  (Deputy Chairman) Oldřich Valenta (Deputy Chairman)
James Haggan Jan Čechlovský
Andrew Garner
Otakar Divíšek
Jaroslav Deml

Changes in the Commercial Register
The membership of Oldřich Vlasák and Jiří Stříteský in the Board of Directors terminated on April 12, 2007. The Sole Sharehol-
der appointed Otakar Divíšek and Jaroslav Deml as new members of the Board of Directors. On August 2, 2007 the Board of 
Directors accepted the resignations of František Hejčl and Michael Causton and co-opted Nigel Carter and James Haggan as 
new members. On the same day, Nigel Carter was elected the Deputy-Chairman of the Board of Directors.
Bohuslav Čáp and Ladislav Libý resigned on their membership in the Supervisory Board. Their membership terminated on April 
12, 2007. On the same day, the Sole Shareholder reappointed  Bohuslav Čáp and appointed a new member Jan Čechlovský 
to the Supervisory Board. Bohuslav Čáp was elected by the Supervisory Board as a chairman on the same day.

2.  Significant accounting policies applied by the Company

(a)  Tangible and intangible fixed assets
Tangible and intangible fixed assets are stated at acquisition cost. Tangible fixed assets costing less than TCZK 40 and intan-
gible fixed assets costing less than TCZK 60 are charged to the profit and loss account in the year that they are acquired.
Renewals and improvements are capitalised.
Depreciation is provided using the following methods and over the periods stated:

Assets Method Period

Buildings Straight – line 25 - 50 years
Structures Straight – line 5 - 50 years
Machinery and equipment Straight – line 4 - 30 years
Transportation vehicles Straight – line 4 - 15 years
Patents  Straight – line 15 years
Software Straight – line 4 years
Licences Straight – line 5 years

CO2 emission rights (“allowances”) are included in intangible fixed assets irrespective of their value and useful life. Allocated 
allowances are stated at replacement cost determined based on the price at German EEX ruling on the day they were sub-
scribed to the Company’s account in the national register, translated using a fixed rate of exchange ruling on the first working 
day of the calendar year in which they were subscribed to the account. Purchased allowances are stated and purchase price. 
Consumption (or other decrease, e.g. sale) of the allowances is recognised in expenses as a decrease of intangible fixed assets 
and at the same time, the subsidy is recognised in revenues.

(b)  Long-term investments
Long-term investments comprise investments in group undertakings and in associated companies, available-for-sale securities 
and ownership interests and held-to-maturity debt securities and are initially accounted for at cost, which includes costs directly 
incurred in connection with the acquisition, such as fees and commissions paid to brokers, advisors and stock exchanges. 
Available-for-sale securities and ownership interests are measured at fair value at the balance sheet date. Gains / losses arising 
from the change in fair value are not included in the net profit or loss for the period until they are realised and are recorded as 
changes in “Revaluation of assets and liabilities” in equity.
Income from these investments is included in revenue from other long-term investments.

Notes to The Czech Statutory Financial Statements (non-consolidated)
year ended 31 December 2007 (in thousands of Czech crowns TCZK) 
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(c)  Short-term investments
Short-term investments are initially recorded at cost and comprise securities held for trading and held-to-maturity debt securities 
due within one year. 
Income from these investments is included in revenue from short-term financial investments.

(d)  Inventories
Raw materials inventory is stated at cost. Cost includes the purchase price of the inventory and related customs duties and in-
transit storage and freight costs incurred to deliver the inventory to the power station. The cost is determined using the weighted 
average method.

(e)  Establishment of adjustments and provisions
• Accounts receivable

The Company establishes adjustments for doubtful accounts based on an analysis of the credit status of customers and ageing 
structure of receivables. 

• Inventories

Adjustments are established to reduce the cost of inventory to net realisable value.

• Fixed assets

Adjustments are established for estimated losses on fixed assets where net book value is higher than net realisable value. 

• Provisions

The provision for repairs of tangible fixed assets is established in accordance with Act No. 593/ 1992 Coll. on Reserves as 
subsequently amended. 
Statutory provision for land reclamation were established in accordance with Act No. 185/2001 Coll. on Waste and Decree 
No. 383/2001 Coll. issued by the Ministry of the Environment which stipulates the level of provisions for land reclamation, 
monitoring and decontamination of waste storage sites. 
A provision for the use of allowances allows for the difference between the allowances consumed in the current accounting 
period and the number of allowances held by the Company as at the balance sheet date. This provision is stated at cost which 
is determined as the price in the public market as at the balance sheet date, and translated at the Czech National Bank official 
rate at the balance sheet date.
Other provisions are established based on analysis of the current situation of subject of provision.

(f)  Foreign currency translation
At the beginning of each month, the Company sets a fixed rate of exchange based on the Czech National Bank official rate for 
the first working day of the calendar month to be applied to transactions recorded during that month. During the year, exchange 
gains and losses are only recognised when realised at the time of settlement.
At the balance sheet date, foreign currency monetary assets and liabilities are translated at the Czech National Bank official 
rates for that date. Unrealised foreign exchange gains and losses are recognised in the profit and loss account.

Notes to The Czech Statutory Financial Statements (non-consolidated)
year ended 31 December 2007 (in thousands of Czech crowns TCZK) 
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(g)  Derivatives
• Hedging derivatives

Hedging derivatives are carried at fair value. The method of recognition of fair value depends on the model of hedge accoun-
ting applied.

Hedge accounting is applied if:

• the hedge relationship is formally documented at the inception of the hedge,
• it is expected that the hedge relationship will be effective throughout its life,
• the effectiveness of the hedge relationship can be objectively measured,
• the hedge relationship is effective throughout the accounting period,
• in the case of hedging future expected transactions, it is highly probable that the  transaction will occur.

If the derivative hedges the exposure to changes in cash flows related to assets and liabilities, commitments or expected trans-
actions, the effective part of the hedge (fair value of the hedging derivative) is reported in equity in “Revaluation of assets and 
liabilities”. The ineffective part of the hedge is recognized in the profit and loss account.) 

(h)  Research and development
The Company did not spend any cash for research and development in current year.

(i)  Taxation
Corporate income tax on the profit for the year comprises current income tax and the change in deferred tax. 
Current income tax comprises tax payable calculated on the basis of the expected taxable income for the year, using the tax 
rate valid as at the balance sheet date and any adjustment to the tax payable and receivable for previous years.
The Company did not create provision for income tax, but release short term receivable representing advance payment to 
income tax.
Deferred tax is provided on all temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial 
reporting purposes and the amounts used for taxation purposes and other temporary differences (tax losses carried forward, 
if any) multiplied by the income tax rates expected to be valid for the periods in which the tax asset/liability is expected to be 
utilized.
A deferred tax asset is recognised only to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which 
this asset can be utilised.

(j)  Classification of liabilities
The Company classifies as short-term any part of long-term liabilities, bank loans and overdrafts that is due within one year from 
the balance sheet date.

Notes to The Czech Statutory Financial Statements (non-consolidated)
year ended 31 December 2007 (in thousands of Czech crowns TCZK) 
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3.  Fixed assets

(a)  Intangible fixed assets

(b)  Tangible fixed assets

 Land Buildings,   Machinery and Other tangible   Assets under  Advances Total

    halls and structures equipment fixed assets construction paid

 
Acquisition cost 
Balance at 1/1/2007 39 121 3 488 537 4 301 439 527 49 680 5 313 7 884 617
Additions 2 173 66 425 152 220 1 324 22 268 406 244 816
Disposals - 6 257 - 276 594 - 33 064 -- - 584 -- - 316 499
Transfers -- 14 872 9 803 -- - 19 642 -5 263 - 230
Balance at 31/12/2007 35 037 3 293 240 4 430 398 1 851 51 722 456 7 812 704
Accumulated depreciation       
Balance at 1/1/2007 -- 2 140 314 2 800 554 374 -- -- 4 941 242
Depreciation expense -- 72 436 192 233 54 -- -- 264 723
Disposals -- - 200 913 - 32 760 -- -- -- - 233 673
Balance at 31/12/2007 -- 2 011 837 2 960 027 428 -- -- 4 972 292
Adjustment       
Balance at 1/1/2007 -- 181 299 57 855 -- -- -- 239 154
Changes in adjustment -- - 47 284 - 5 935 -- -- -- - 53 219
Balance at 31/12/2007 -- 134 015 51 920 -- -- -- 185 935
Net book value 1/1/2007 39 121 1 166 924 1 443 030 153 49 680 5 313 2 704 221
Net book value 31/12/2007 35 037 1 147 388 1 418 451 1 423 51 722 456 2 654 477

 Royalties Software Emission  Intangible fixed assets  Advances Total

   allowances under construction paid

Acquisition cost      
Balance at 1/1/2007 9 087 87 448 -- 2 074 -- 98 609
Additions -- 8 741 62 307 2 085 821 73 954
Disposals -- -- - 62 261 -- -- - 62 261
Transfers 530 1 514 -- - 1 814 -- 230
Balance at 31/12/2007 9 617 97 703 46 2 345 821 110 532
Accumulated depreciation      
Balance at 1/1/2007 7 377 61 222 -- -- -- 68 599
Depreciation expense 459 15 548 -- -- -- 16 007
Balance at 31/12/2007 7 836 76 770 -- -- -- 84 606
Net book value 1/1/2007 1 710 26 226 -- 2 074 -- 30 010
Net book value 31/12/2007 1 781 20 933 46 2 345 821 25 926

Transfer in acquisition costs of TCZK 230 represents an amount included in the tangible fixed assets under construction
as at 1 January 2007.

In 2007 revenues from granted sold allowances is TCZK 1 214 (2006 –TCZK 437 730).

Notes to The Czech Statutory Financial Statements (non-consolidated)
year ended 31 December 2007 (in thousands of Czech crowns TCZK) 
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Notes to The Czech Statutory Financial Statements (non-consolidated)
year ended 31 December 2007 (in thousands of Czech crowns TCZK) 

4.  Non-capitalised tangible and intangible fixed assets 

In accordance with the accounting policy described in note 2(a) above, the Company has charged to the profit and loss 
account tangible and intangible fixed assets in the year that they were acquired. The cumulative acquisition cost of assets 
which were still in use was as follows:

 Balance at 31/12 2007 2006

Tangible fixed assets 90 653 89 655
Intangible fixed assets (software) 1 094 849
Total 91 747 90 504

5.  Investments

(a)  Long-term investments
2007

Ownership interests

 % owner-ship Shares held Nominal  value of  Total profit (+) for Equity as at Acquisition cost
    shares CZK  loss (-) the year 2007 31.12.2007

EOP&HOKA s.r.o. 99,79 -- -- 724 32 908 7 857

Pražská teplárenská a.s. 48,67 2 018 647 1 000 1 703 111 8 144 433 2 702 989

REATEX a.s. 100 700 10 000 - 4 950 12 752 6 001

VAHO s.r.o. 100 -- -- 252 563 295

Total long-term investments      2 717 142

2006

Ownership interests

 % owner-ship Shares held Nominal  value of  Total profit  Equity as at Acquisition cost
    shares CZK  for the year 2006 31.12.2006

EOP&HOKA s.r.o. 99,79 -- -- 1 039 32 845 7 857

Pražská teplárenská a.s. 48,67 2 018 647 1 000 1 330 140 8 132 385 2 702 989

REATEX a.s. 100 700 10 000 3 148 24 765 6 001

VAHO s.r.o. 100 -- -- 34 533 295

Total long-term investments      2 717 142

In 2007 the Company received dividends from Pražská teplárenská a.s. totaling TCZK 805 440 (2006 – TCZK 0) 
and from REATEX, a.s. of TCZK 7 000 (2006 - TCZK 0).

The registered offices of the subsidiaries are as follows:

EOP & HOKA s.r.o. V A H O s.r.o.
areál International Power Opatovice,a.s. areál International Power Opatovice,a.s.
532 13 Pardubice 532 13 Pardubice
Czech Republic Czech Republic 

Pražská teplárenská a.s. REATEX a.s.
Partyzánská 7 Šimkova 1224
170 00 Praha 7 500 03 Hradec Králové
Czech Republic Czech Republic 
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The company has concluded neither a controlling agreement not a profit transfer agreement with any group undertaking.
The Company will not prepare consolidated financial statements. International Power Opatovice, a.s. and its investments in 
group undertaking are included in consolidation group of parent company International Power Holding B.V. under IFRS. Con-
solidated financial statements will be translated into the Czech language and published in the Companies’ Register.

(b)  Short-term investments
Short-term investments represents deposit bill of exchange from Komerční banka, ČSOB and Raiffeisenbank totalling 
TCZK 265 500 (2006 – TCZK 574 500).

6.  Inventories

At the stocktaking held on 31 December 2007 the Company identified spare parts relating to assets which had already been 
disposed of and therefore recoded the adjustment to TCZK 314 (2006 – TCZK 560).

7.  Trade receivables and payables

(a)  Short-term trade receivables total TCZK 191 053 (2006 - TCZK 146 615) of which TCZK 11 581 (2006 - TCZK 13 229) 
is overdue. An adjustment for doubtful accounts of TCZK 10 751 (2006 - TCZK 12 634) has been set up at 31 December 
2007 to adjust for receivables which may be uncollectible. Long term receivables totalling TCZK 34 000 (2006 – TCZK 0) 
and will be fully paid back in 2012.
Long-term receivables of TCZK 12 620 (2006 – TCZK 12 539) are due in more than one year.
Other receivables include loans to International Power Consolidated Holdings Limited totalling TCZK 2 800 000 of which 
short-term part of receivable is TCZK 800 000 (refer to note 15).

(b)  Short-term trade accounts payable total TCZK 252 122 (2006 - TCZK 328 345). The Company’s policy is generally to 
pay trade payables as they fall due, and accordingly there is no accounts payable overdue.

8.  Derivatives

The Company has entered into two interest rate swap agreements to hedge against interest rate risks related to the loans of 
TCZK 1,000,000 and TCZK 2,000,000  expiring by March 2012. The fair value of swap agreements is TCZK – 2 672 at 
31 December 2007 (2006 - TCZK – 2 944). Interest rate swaps are shown under other payables line in the balance sheet. 
Fair value of swaps’ valuation and corresponding deferred tax asset is recorded in “Revaluation of assets and liabilities” in 
equity (refer to note 11).

Notes to The Czech Statutory Financial Statements (non-consolidated)
year ended 31 December 2007 (in thousands of Czech crowns TCZK) 
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 Adjustments   Adjustments to trade  Adjustments to other   Adjustments to fixed Total

 to invenory receivables receivables assets

Balance at 1/1/2007 560 12 634 28 000 239 154 280 348

Additions 238 1 774 -- -- 2 012

Release/utilisation - 484 - 3 657 -- - 53 219 - 57 360

Balance at 31/12/2007 314 10 751 28 000 185 935 225 000

Notes to The Czech Statutory Financial Statements (non-consolidated)
year ended 31 December 2007 (in thousands of Czech crowns TCZK) 

9.  Adjustments

10.  Share capital

 Registered capital Share premium Total

Balance at 1/1/2007   

1 155 636 bearer shares at CZK 1 100 per share 1 271 200 231 046 1 502 246

Balance at 31/12/2007   

1 155 636 shares at CZK 1 100 per share 1 271 200 231 046 1 502 246

11.  Changes in equity

(a)  Movement in the individual components of equity:

(b)  Movements in account “Revaluation of assets and liabilities” 

Balance at 1/1/2007 - 2 236

Change in fair value of hedged liability  271

Change in deferred tax relating to the revaluation of liabilities - 198

Balance at 31/12/2007 - 2 163

 Registered Share premium Other capital  Profit for the  Retained  Statutory Soc.  Reval. of assets  Total

 capital  contributions current period earnings reserve fund fund  and liab.

Balance at 1/1/2007 1 271 200 231 046 20 143 1 423 955 5 618 262 324 36 643 - 2 236 3 248 693

Additions to funds -- -- 26 - 12 816 -- -- 12 816 -- 26

Reductions of funds -- -- -- -- -- -- - 13 857 -- - 13 857

Bonuses to board 

members -- -- -- - 1 498 -- -- -- -- - 1 498

Dividends of CZK 1 224 

per share -- -- -- - 1 409 641 - 4 857 -- -- -- - 1 414 498

Profit for 2007 -- -- -- 2 145 969 -- -- -- -- 2 145 969

Changes in valuation 

differences from revaluation -- -- -- -- -- -- -- 73 73

Balance at 31/12/2007 1 271 200 231 046 20 169 2 145 969 761 262 324 35 602 - 2 163 3 964 908
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12.  Provisions

 Legal provision   Provision for land Other provision Other operating   Provision for  Other financial Total

 for overhaul reclamation  for repairs provisions allowances provisions  

  

Balance at 1/1/2007 269 789 7 719 65 258 47 506 41 531 6 250 438 053

Additions 72 533 167 -- 8 145 -- 56 507 137 352

Utilisation - 119 007 -- - 56 258 - 17 553 - 41 531 - 819 - 235 168

Balance at 31/12/2007 223 315 7 886 9 000 38 098 -- 61 938 340 237

14.  Segment information

13.  Bank loans
The Company has long term loan from bank consorcium led by Komerční banka and ČSOB; the balance is TCZK 4 000 000 
as of 31 December 2007.
The Company has short term revolving loan from bank consortium led by Komerční banka and ČSOB up to TCZK 1 000 000; 
the balance is TCZK 150 000 as of 31 December 2007 (2006 – TCZK 0).
Syndicated loan amounting TCZK 2 000 000 as of 31 December 2006 was fully repaid in 2007.

 2007 2006

Heat and electricity 3 812 291 3 464 678

Rent and leasing of fixed assets 17 005 18 285

Sales of by-products 49 150 53 273

Reinvoicing of water to be heated 26 090 26 833

Other activities 17 999 16 052

Total 3 922 535 3 579 121

In 2007 the Company exported by-products and sale electricity amounting TCZK 8 572 (2006 – TCZK 24 110).

15.  Related parties

(a)  Trade receivables and payables 
The following related party balances are included in the trade receivables and payables described in note 7 above:

 Receivables at 31.12. Payables at 31.12.

 2007 2006 2007 2006

EOP& HOKA s.r.o. 655 672 16 305 17 637

REATEX a.s. 4 38 -- 43

VAHO s.r.o. 1 100 1 109 3 426 2 789

International Power plc -- -- -- 72 647

Pražská teplárenská a.s. -- -- 129 --

Total 1 759 1 819 19 860 93 116

2007 Due date Balance at 31.12.2007 Due within 1 year Due within 1 - 5 years

Long term loan 2.5.2012 4 000 000 -- 4 000 000

Short term loan 12.1.2008 150 000 150 000 --

Total  4 150 000 150 000 4 000 000

Notes to The Czech Statutory Financial Statements (non-consolidated)
year ended 31 December 2007 (in thousands of Czech crowns TCZK) 
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Notes to The Czech Statutory Financial Statements (non-consolidated)
year ended 31 December 2007 (in thousands of Czech crowns TCZK) 

Members of the management use the Company’s vehicles for both business and private purposes.

The Company has receivable amounting TCZK 2 800 000 (2006 – TCZK 0) to International Power Consolidated Holdings 
Limited of which long-term part represents TCZK 2 000 000 and short-term part is TCZK 800 000.

(c)  Remuneration and loans provided to directors and supervisory board members

(b)  Other receivables

     Board of directors Supervisory board

 2007 2006 2007 2006

Number of members 6 6 3 3

Bonuses paid to board of directors members 1 875 4 908 446 402

Bonuses paid to supervisory board members 873 843 625 603

16.  Employees and executives

The average number of employees and executives and remuneration paid for the years ended 
31 December 2007 and 31 December 2006 are as follows:
2007 Number of employees   Wages and salaries Social security and health insurance expenses Social expenses

Employees 400 163 957 57 385 3 200

Executives  25 33 455 13 818 421

Total 425 197 412 71 203 3 621

2006 Number of employees   Wages and salaries Social security and health insurance expenses Social expenses

Employees 393 152 835 46 806 3 290

Executives 26 32 663 15 102 412

Total 419 185 498 61 908 3 702

17.  Social security and health insurance liabilities

Social security and health insurance liabilities total TCZK 7 428 (2006 – TCZK 7 006) of which TCZK 5 264 (2006 – TCZK 
4 979) relates to social security liabilities and TCZK 2 164 (2006 – TCZK 2 027) to health insurance liabilities. No social 
security and health insurance liabilities are overdue.

18.  Tax liabilities and subsidies

Tax liabilities amount to TCZK 69 037 (2006 – TCZK 173 298) and comprise of value added tax of TCZK 24 616 (2006-
TCZK 9 238), income tax liabilities of TCZK 44 421 (2006 – TCZK 164 060). No tax liabilities are overdue. 

19.  Income tax

(a)  Current tax
This comprises the current income tax for 2007 of TCZK 388 811 (2006 - TCZK 426 038), an adjustment of tax estimate for 
2006 of TCZK - 75 (2006 - TCZK 628) and income tax relating to prior periods of TCZK 20 312 (2006 – TCZK - 25 711). 
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(b)  Deferred tax
Deferred tax assets and liabilities

In accordance with the accounting policy described in 2 (i), a tax rate of 19% (2006 – 24%) was used to calculate deferred tax due to 
the fact, that majority of temporary differences will be utilised after 2009.

20.  Contingencies and commitments

The Company is a defendant in a lawsuit for disbursement of unjustified enrichment amounting to TCZK 472 000, which was 
late increased to TCZK 477 500. The Company disclaimed the plaintiff’s claim. The petition was rejected by a judgment of first 
instance delivered by the Regional Court of Hradec Králové, branch in Pardubice. The court adjudicated in line with constant 
judicial practice. Plaintiff lodge an appeal against the judgement, however the Company did not expect, that Supreme Court 
could result cancel or change. For this reason no provision has been established. 

21.  Components of cash (as reported in the cash flow statement)

For the purposes of the cash flow statement, cash and cash equivalents are defined to include cash on hand, cash in transit, 
cash at bank less on bank account determined for land reclamation:

 Assets Liabilities Net

 2007 2006 2007 2006 2007

Tangible and intangible fixed assets -- -- - 208 792 - 263 228 54 436

Receivables 173 70 -- -- 103

Inventories 60 134 -- -- - 74

Provisions 4 803 31 991 -- --  - 27 188

Revaluation of assets and liabilities

recorded in equity 509 707 -- -- - 198

Other temporary differences 588 -- -- - 86 674

Tax asset/ liability 6 133 32 902 - 208 792 - 263 314 27 753

Off set  - 6 133 - 32 902 6 133 32 902 --

Net tax asset/(liability) -- --  - 202 659 - 230 412 27 753

 2007 2006

Cash 648 389

Bank accounts  159 070 16 488

Restricted cash - 7 878 - 7 711

Cash and cash equivalents in the cash flow statement 151 840 9 166

Date: 6 March 2008                                
Signature of authorised representative:   

 
    
Richard Lappin   
Chairman of Board of Directors   

Notes to The Czech Statutory Financial Statements (non-consolidated)
year ended 31 December 2007 (in thousands of Czech crowns TCZK) 
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1  Dne 3. prosince 2007 došlo ke změně obchodní firmy Deeside Power 
Development Company Limited na IPM Energy Trading Limited.

International 
Power plc

International
Power 
Consolidated
Holdings 
Limited  
100%

National 
Power
International 
Holdings 
100%

National 
Power
International 
Holdings B.V.  
100%

   

International 
Power 
Holdings B.V. 
100%

   

International 
Power 
Opatovice,
a.s.
100%

REATEX a.s.
100 %

EOP & HOKA
 s.r.o.
99,79 %

V A H O s.r.o.
100 %

Pražská 
teplárenská 
a.s.
48,67 %

IPM Energy 
Trading 
Limited 1

100% 

TERMONTA 
PRAHA a.s.       
100%

Energotrans, a.s.
100%

Teplo Neratovice, 
spol. s r.o.     
100%

55

Schéma koncernu/Scheme of stakes 
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH

mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající 
osobou, tj. mezi propojenými osobami, zpracovaná představenstvem společnosti International Power Opatovice, a.s., v soula-
du s ustanovením § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, za účetní období od 1. ledna 2007 do 31. 
prosince 2007.

Ovládaná osoba:   International Power Opatovice, a.s.
se sídlem:   Opatovice nad Labem, Pardubice 2, PSČ: 532 13
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 584
IČO: 45 53 42 92
dále jen „IPO“

Ovládající osoba: International Power Holdings B.V.     
se sídlem:   Nizozemí, 1075HH, Amsterdam, De Lairessestraat 111-115
Zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní a průmyslové komory pro Amsterdam, číslo vložky 34164316.
Tato společnost byla ovládající osobou od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007 na základě přímého disponování 100,00 % 
hlasovacích práv IPO.

Ovládající osoba: National Power International Holdings B.V.     
se sídlem:   Nizozemí, 1007 JB, Amsterdam, PO Box 7067
Zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní a průmyslové komory pro Amsterdam, číslo vložky 33240599.
Tato společnost byla ovládající osobou od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007 na základě přímého disponování 100,00 % 
hlasovacích práv International Power Holdings B.V.

Ovládající osoba: National Power International Holdings 
se sídlem:   Velká Británie, EC4V4DP, Londýn, Senator House, 85 Queen Victoria Street
Registrovaná pod číslem: 02767875
Tato společnost byla ovládající osobou od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007 na základě přímého disponování 100,00 % 
hlasovacích práv National Power International Holdings B.V.

Ovládající osoba: International Power Consolidated Holdings Limited 
se sídlem:   Velká Británie, EC4V4DP, Londýn, Senator House, 85 Queen Victoria Street
Registrovaná pod číslem: 5894291
Tato společnost byla ovládající osobou od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007 na základě přímého disponování 100,00 % 
hlasovacích práv National Power International Holdings.

Ovládající osoba: International Power plc
se sídlem:   Velká Británie, EC4V4DP, Londýn, Senator House, 85 Queen Victoria Street
Registrovaná pod číslem: 02366963
dále jen „IPR“
Tato společnost byla ovládající osobou od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007 na základě přímého disponování 100,00 % 
hlasovacích práv International Power Consolidated Holdings Limited.

Propojené osoby: 
1. Tato propojená osoba byla ovládána ovládající osobou International Power plc. prostřednictvím podílu International Power 
plc. na jejích hlasovacích právech:

Propojená osoba: Deeside Power Development  Company Limited*
se sídlem:   Velká Británie, EC4V4DP, Londýn, Senator House, 85 Queen Victoria Street
Registrovaná pod číslem: 2462479
dále jen „DPDCL“
Tato společnost byla ovládána ovládající osobou International Power plc. od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007 prostřed-
nictvím podílu International Power plc. na jejích hlasovacích právech.

*Společnost Deeside Power Development Company Limited změnila dne 3. prosince 2007 svou obchodní firmu na IPM 
Energy Trading Limited.

Představenstvu ovládané osoby je znám pouze shora vymezený okruh ovládajících osob a osob jimi 
ovládaných.
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH

I) Smluvní vztahy mezi ovládanou osobou a ovládajícími osobami:

•IPR

A) smlouvy uzavřené v období 1.1.2007 až 31.12.2007 
1. Dohoda o způsobu financování projektu „Tvá uhlíková stopa“ ze dne 13. prosince 2007. Stranami této dohody jsou IPO, 
IPR a Základní škola Dříteč. IPR se touto dohodou zavázala poskytnout Základní škole Dříteč dar na financování projektu „Tvá 
uhlíková stopa“ a IPO se zavázala být mezi nimi prostředníkem.
2. Dohoda o způsobu financování projektu „Tvá uhlíková stopa“ ze dne 13. prosince 2007. Stranami této dohody jsou IPO, IPR 
a Základní škola Čeperka. IPR se touto dohodou zavázala poskytnout Základní škole Čeperka dar na financování projektu 
„Tvá uhlíková stopa“ a IPO se zavázala být mezi nimi prostředníkem.
3. Dohoda o způsobu financování projektu „Tvá uhlíková stopa“ ze dne 13. prosince 2007. Stranami této dohody jsou IPO, 
IPR a Základní škola Opatovice nad Labem. IPR se touto dohodou zavázala poskytnout Základní škole Opatovice nad Labem 
dar na financování projektu „Tvá uhlíková stopa“ a IPO se zavázala být mezi nimi prostředníkem.
Na základě těchto smluv nebylo poskytováno vzájemné plnění IPO a  IPR.

B) jiné smlouvy, na základě kterých se v období 1.1.2007 až 31.12.2007 poskytovala plnění
1. Smlouva o poskytování poradenských služeb ze dne 9. října 2002 na dobu určitou do 31. prosince 2007 (s automatickým 
revolvingem vždy po dvou letech), ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 26. listopadu 2004. IPR  v roce 2007 poskytovala IPO 
na základě této smlouvy poradenské služby.

Cena za služby poskytnuté společností IPR byla cenou obvyklou v místě a době plnění. Ovládané osobě z tohoto smluvního 
vztahu nevznikla újma.  

C) jiné právní úkony a opatření
1. IPR zajistila svým jménem pojištění majetku IPO pro případ teroristických útoků a přefakturovala IPO pojistné. Pojištění je 
uzavřeno společně pro výrobny skupiny International Power v Pákistánu, Thajsku a ČR.
2. IPR zajistila svým jménem pojištění majetku IPO a strojní pojištění včetně pojištění přerušení provozu a přefakturovala IPO 
pojistné. Pojištění je uzavřeno společně pro všechny elektrárny skupiny IPR v Evropě.

IPO neučinila žádné jiné právní úkony ani opatření v zájmu nebo na popud této osoby.

•International Power Holdings B.V.    

A) smlouvy uzavřené v období 1.1.2007 až 31.12.2007
1. Mandátní smlouva ze dne 10. října 2006. Na základě této smlouvy International Power Holdings B.V. zmocnila Českoslo-
venskou obchodní banku, a. s., k výplatě protiplnění za akcie, jež na základě rozhodnutí valné hromady IPO, přešly z mino-
ritních akcionářů IPO na hlavního akcionáře IPO, tj. International Power Holdings B.V. IPO se smlouvou zavázala poskytovat 
bance součinnost za účelem realizace výplaty protiplnění, zejména předat potřebné informace, které měla k dispozici. Na 
základě této smlouvy nebylo poskytováno vzájemné plnění IPO a  International Power Holdings B.V.

B) jiné smlouvy, na základě kterých se v období 1.1.2007 až 31.12.2007 poskytovala plnění
V tomto období netrvaly žádné smluvní vztahy mezi osobou ovládanou a ovládající, na základě kterých by byla poskytována 
jakákoli vzájemná plnění.jakákoli vzájemná plnění.

C) jiné právní úkony a opatření
1. IPO vyplatila dividendu ve výši dle rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady.

IPO neučinila žádné jiné právní úkony ani opatření v zájmu nebo na popud této osoby.
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• International Power Consolidated Holdings Limited

A) smlouvy uzavřené v období 1.1.2007 až 31.12.2007
1. Úvěrová smlouva ze dne 7. června 2007 na základě které IPO poskytla úvěr ve výši 2 mld. Kč v délce trvání 2 roky.
2. Úvěrová smlouva ze dne 9. listopadu 2007 na základě které IPO poskytla úvěr ve výši 600 mil. Kč v délce trvání 9 měsíců.
3. Úvěrová smlouva ze dne 10. prosince 2007 na základě které IPO poskytla úvěr ve výši 200 mil. Kč v délce trvání 9 měsíců.

Úroky z poskytnutých úvěrů byly úroky obvyklými v místě a době plnění. Rovněž ostatní podmínky obsažené v úvěrových smlouvách 
byly podmínkami v místě a čase obvyklými. Ovládané osobě z těchto smluvních vztahů se společností International Power Conso-
lidated Holdings Limited nevznikla újma.

B) jiné smlouvy, na základě kterých se v období 1.1.2007 až 31.12.2007 poskytovala plnění
V tomto období netrvaly žádné smluvní vztahy mezi osobou ovládanou a ovládající, na základě kterých by byla poskytována 
jakákoli vzájemná plnění.

C) jiné právní úkony a opatření
International Power Consolidated Holdings Limited čerpala úvěry za smluv uvedených v písm. A).

IPO neučinila žádné jiné právní úkony ani opatření v zájmu nebo na popud této osoby.

Se žádnou z dalších ovládajících osob, tj. společnostmi National Power International Holdings B.V. a National Power Interna-
tional Holdings, neuzavřela IPO v roce 2007 jakoukoli smlouvu ani jim neposkytla žádné plnění.

II) Smluvní vztahy s propojenými osobami:

• Deeside Power Development  Company Limited* 
*Společnost Deeside Power Development Company Limited změnila dne 3. prosince 2007 svou obchodní firmu na IPM Energy 
Trading Limited.

A) smlouvy uzavřené v období 1.1.2007 až 31.12.2007
1. Smlouva kupní ze dne 8. března 2007, na jejímž základě prodala IPO povolenky k emisím CO2.
2. Smlouva kupní ze dne 1. prosince 2007, na jejímž základě nakoupila IPO povolenky k emisím CO2.
3. Smlouva kupní ze dne 20. prosince 2007, na jejímž základě nakoupila IPO povolenky k emisím CO2.
Předmětem všech výše uvedených smluv byly dílčí obchodní transakce, které se řídily podmínkami stanovenými Rámcovou smlou-
vou o dodávce a odběrech elektřiny (EFET) ve znění jejího dodatku, uzavřené v roce 2006 jak je uvedeno dále v písm. B).

Cena za poskytnuté plnění byla cenou obvyklou v místě a době plnění. Ovládané osobě z těchto smluvních vztahů se společností 
Deeside Power Development  Company Limited, nevznikla újma.

B) jiné smlouvy, na základě kterých IPO v období 1.1.2007 až 31.12.2007, poskytovala plnění
1. Rámcová smlouva o dodávce a odběrech elektřiny (EFET) ze dne 27. ledna 2006.
2. Dodatek k rámcové smlouvě o dodávce a odběrech elektřiny (EFET) ze dne 27. ledna 2006, jehož předmětem je rámcová 
úprava podmínek obchodování s povolenkami k emisím CO2.
Plnění dle této smlouvy bylo poskytnuto formou dílčích obchodních transakcí uvedených výše v písm. A).

IPO, neučinila žádné jiné právní úkony s touto propojenou osobou kromě právních úkonů výše uvedených. IPO nepřijala žádná 
opatření v zájmu nebo na popud této osoby.

V Opatovicích nad Labem dne 28. února 2008
Za představenstvo společnosti:

Richard Lappin 
předseda představenstva

ZPRÁVA O VZTAZÍCH
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This Controlling Report concerns the relations between the controlling entity and the controlled entity and the relations between 
the controlled entity and the other entities that are controlled by the same controlling entity (“related entities”). It has been drawn 
up by the Board of Directors of International Power Opatovice, a.s. in accordance with the provisions of the Commercial Code, 
Act N. 513/1991 Coll., Section 66a (9), for the accounting period from January 01, 2007 to December 31, 2007.

Controlled Entity: International Power Opatovice, a.s.
Registered office:   Opatovice nad Labem, Pardubice 2, zip code: 532 13
The company is registered with the Commercial Register of the Regional Court in Hradec Králové under Section B, Entry 584
Company number: 45 53 42 92
(hereinafter referred to as “IPO”)

Controlling Entity: International Power Holdings B.V.     
Registered office:   Netherlands, 1075HH, Amsterdam, De Lairessestraat 111-115
The company is registered with the Registry of the Chamber of Commerce of Amsterdam under number 34164316.
The company was the controlling entity from January 01, 2007 to December 31, 2007 based on the direct disposal of 
100.00 % voting rights in IPO.

Controlling Entity: National Power International Holdings B.V.     
Registered office:   Netherlands, 1007 JB, Amsterdam, PO Box 7067
The company is registered with the Registry of the Chamber of Commerce of Amsterdam under number 33240599.
The company was the controlling entity from January 01, 2007 to December 31, 2007 based on the direct disposal of 
100.00 % voting rights in International Power Holdings B.V.

Controlling Entity: National Power International Holdings 
Registered office:   Great Britain, EC4V4DP, London, Senator House, 85 Queen Victoria Street
Registered under number: 02767875
The company was the controlling entity from January 01, 2007 to December 31, 2007 based on the direct disposal of 
100.00 % voting rights in National Power International Holdings B.V.

Controlling Entity: International Power Consolidated Holdings Limited 
Registered office: Great Britain, EC4V 4DP, London, Senator House, 85 Queen Victoria Street
Registered under number: 5894291
The company was the controlling entity from January 01, 2007 to December 31, 2007 based on the direct disposal of 
100.00 % voting rights in National Power International Holdings.

Controlling Entity: International Power plc
Registered office:   Great Britain, EC4V4DP, London, Senator House, 85 Queen Victoria Street
Registered under number: 02366963
(hereinafter referred to as “IPR”)
The company was the controlling entity from January 01, 2007 to December 31, 2007 based on the direct disposal of 
100.00 % voting rights in International Power Consolidated Holdings Limited.

Related entities: 
1. This related entity was controlled by the controlling entity International Power plc. via its (International Power plc.) stake in 
the related entity’s voting rights:

Related Entity: Deeside Power Development Company Limited*
Registered Office: Great Britain, EC4V4DP, London, Senator House, 85 Queen Victoria Street
Registered under number: 2462479
hereinafter “DPDCL” only
The company was the controlled by the controlling entity International Powr plc. from January 01, 2007 to December 31, 
2007 via its (International Power plc.) stake in the related entity´s voting rights. 

* The Deeside Power Development Company Limited changed its business name to IPM Energy Trading Limited 
on December 3, 2007. 

The Board of Directors of the Controlled Entity is aware of the relations between the above described
controlling entities and the entities controlled by the same. 
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I) Contractual relations between the Controlled Entity and the Controlling Entities:

• IPR

A) Contracts made during January 01, 2007 to December 31, 2007 
1. Agreement on Financing of Your Carbon Footprint Project dated December 13, 2007. The parties of the agreement are IPO, 
IPR, and Základní škola Dříteč. IPR undertook to provide the Základní škola Dříteč a donation for the purpose of financing the 
Your Carbon Footprint Project, and IPO undertook to be an intermediary in the project. 
2. Agreement on Financing of Your Carbon Footprint Project dated December 13, 2007. The parties of the agreement are IPO, 
IPR, and Základní škola Čeperka. IPR undertook to provide the Základní škola Čeperka a donation for the purpose of financing 
the Your Carbon Footprint Project, and IPO undertook to be an intermediary in the project.
3. Agreement on Financing of Your Carbon Footprint Project dated December 13, 2007. The parties of the agreement are IPO, 
IPR, and Základní škola Opatovice nad Labem. IPR undertook to provide the Základní škola Opatovice nad Labem a donation 
for the purpose of financing the Your Carbon Footprint Project, and IPO undertook to be an intermediary in the project.

Based on the agreements above, mutual performance was provided between IPO and IPR.

B) Other contracts on the basis of which performance was provided from January 01, 2007 to Decem-
ber 31, 2007
1. Consultancy Contract dated October 09, 2002 made for a definite period of time until December 31, 2007 (automatically 
renewed every two years), as amended by Amendment 1 dated November 26, 2004. In the year 2007, IPR rendered consul-
tancy services to IPO on the basis of this contract.

The price for services provided by IPR was a price that was usual in the place and time of performance. This contractual 
relation did not result in any damage to the Controlled Entity. 

C) Other legal acts and measures
1. In its own name, IPR arranged the insurance coverage of IPO property against terrorist attacks and re-billed the premium to IPO. The 
insurance was concluded jointly for generation plants within the International Power in Pakistan, Thailand, and the Czech Republic.
2. In its own name, IPR arranged the insurance coverage of IPO property and machinery insurance including operation interruption 
insurance, and recharged the insurance premium to IPO. The insurance is concluded jointly for all power plants within IPR in Europe.  

IPO did not engage in any other legal acts or measures in the interest of or initiated by this entity.

• International Power Holdings B.V.    

A) Contracts made during January 01, 2007 to December 31, 2007
1. Contract of Mandate dated October 10, 2006. By virtue of this contract, International Power Holdings B.V. empowered 
the bank Československá obchodní banka, a.s. to pay out consideration for shares, which subject to a decision passed by 
the General Meeting of IPO, were transferred from the minority shareholders (stakeholders) of IPO to the main shareholder 
(stakeholder) of IPO, i.e. International Power Holdings B.V. Under the contract, IPO undertook to provide the bank with support 
and cooperation in effecting the payout of consideration, including, without limitation, to provide the necessary information that 
it had at its disposal. Based on the contract, mutual performance between IPO and International Power Holdings B.V. was not 
provided.  

B) Other contracts on the basis of which performance was provided from January 01, 2007 to Decem-
ber 31, 2007
During this period of time, there were no contractual relations between the Controlled Entity and the Controlling Entity subject 
to which any mutual performance would be provided.

C) Other legal acts and measures
1. IPO distributed dividends in the amount according to the decision of the Sole Shareholder within the powers of the General 
Meeting.

IPO did not engage in any other legal acts or measures in the interest of or initiated by this entity.
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• International Power Consolidated Holdings Limited    

A) Contracts made during January 01, 2007 to December 31, 2007
1. Loan Agreement dated June 7, 2007 in which IPO provided a loan of CZK 2 bn for a period of 2 years.
2. Loan Agreement dated November 9, 2007 in which IPO provided a loan of CZK 600 mil.  for a period of 9 months.
3. Loan Agreement dated December 10, 2007 in which IPO provided a loan of CZK 200 mil. for a period of 9 months.

Interests on the provided loans were interests common in the place and time of performance. Other conditions included in the 
loan agreements were conditions common in the place and time. The Controlled Entity did not incur any damage due to the 
relations with International Power Consolidated Holdings Limited.

B) Other contracts on the basis of which IPO provided performance from January 01, 2007 to Decem-
ber 31, 2007
No contractual relations were ongoing between the controlled and controlling entities in the period subject to which any mutual 
performance would be provided.

C) Other legal acts and measures

International Power Consolidated Holdings Limited drew loans from agreements stated in item A).

IPO did not engage in any other legal acts or measures in the interest of or initiated by this entity. 

IPO did not enter into any agreement nor provided performance to any of the other controlling entities, i.e. National Power 
International Holdings B.V. and National Power International Holdings.

II) Contractual relations between related entities:

• Deeside Power Development  Company Limited*

* The Deeside Power Development Company Limited changed its business name to IPM Energy Trading Limited 
on December 3, 2007. 

A) Contracts made during January 01, 2007 to December 31, 2007
1. Contract of Sale dated March 08, 2007, by virtue of which IPO sold CO2 emission permits.
2. Contract of Sale dated December 1, 2007, by virtue of which IPO purchased CO2 emission permits.
3. Contract of Sale dated December 20, 2007, by virtue of which IPO purchased CO2 emission permits.

The subject of all contacts mentioned above were partial commercial transactions governed by the conditions defined in the 
EFET as amended concluded in 2006 and as detailed further in item B).

The price for performance provided was usual in the place and time of performance. This contractual relation with Deeside 
Power Development Company Limited did not result in any damage to the Controlled Entity.

CONTROLLING REPORT



62

B) Other contracts on the basis of which IPO provided performance from January 01, 2007 to Decem-
ber 31, 2007

1. EFET dated January 27, 2006.
2. Amendment to the EFET dated January 27, 2006, subject of which is a framework modification of conditions of CO2 allo-
wances trading.

Performance of this agreement was provided as partial commercial transactions stated above in item A).

IPO did not engage in any further legal acts with this related entity, apart from the legal acts stated above. IPO did not adopt 
any measures in the interest of or initiated by this entity.

Opatovice nad Labem; February 28, 2008
For the Board of Directors:

Richard Lappin 
Chairman of the Board

CONTROLLING REPORT
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