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

 Jednotka/Unit 2006 2005

Instalovaný elektrický výkon/ Installed capacity MW 363 363
Dodávka elektrické energie /Electrical Energy Supplied GWh 1 956 2 036
Instalovaný tepelný výkon pro SZT*
/ Installed heat output for DHS* MWt 966,6 966,6
Dodávka tepla odběratelům / Heat supplied to customers TJ 4 525 4 645
Tržby / Revenues tis. Kč/ TCZK 3 612 475 3 373 087
Zisk před úroky a zdaněním / Profit before interest and tax tis. Kč/ TCZK 1 931 768 1 276 429
Zisk před zdaněním / Profit before tax tis. Kč/ TCZK 1 848 310 1 187 596
Zisk po zdanění / Net profit tis. Kč/ TCZK 1 423 955 861 899
Investiční výdaje do dlouhodobého majetku 
/ Investment expenditure in fixed assets tis. Kč/ TCZK 257 170 296 325
Z toho:/ Of which:
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 
/tangible and intangible fixed assets tis. Kč/ TCZK 257 170 296 325
Počet pracovníků / Number of employees Počet osob/ Persons 419 418
Aktiva celkem / Total assets tis. Kč/ TCZK 6 511 589 6 301 427
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 
/ Tangible and intangible fixed assets tis. Kč/ TCZK 2 734 231 2 886 976
Dlouhodobý finanční majetek / Long-term financial assets tis. Kč/ TCZK 2 717 143 2 716 933
Zásoby / Inventory tis. Kč/ TCZK 243 335 247 909
Vlastní kapitál / Equity tis. Kč/ TCZK 3 248 693 2 680 490
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 2 000 000 2 350 000
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 1 232 746
Dividenda na akcii / Dividend per share Kč/akcie/CZK/share 740 920

Poměrové ukazatele / Ratios

Míra zadluženosti/ Debt to equity 1 0,62 0,88
Běžná likvidita / Current ratio 1 1,75 1,11
Výnosnost vlastního kapitálu / Return on equity (ROE) % 43,83 32,15

* 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).



4

Úvodní slovo předsedy představenstva
Chairman’s Statement

 Rok 2006 byl z obchodního hlediska rokem slibným, ale 
také velmi náročným. Nezvykle nízké teploty na počátku roku 
s sebou přinesly velmi vysoké dodávky tepla a v tržních cenách 
elektřiny se odrazil vliv dodávek tepla na trh s elektřinou.

 Konec roku byl velmi odlišný. Neobvykle teplé počasí snížilo 
poptávku po teple, což vedlo k tomu, že roční prodej tepla byl nižší 
než v roce 2005. Naše příznivá pozice v oblasti povolenek CO
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a naše schopnost využít volnou elektřinu na trhu doplnila vhod-
ně naši pozici z bilaterální smlouvy, čímž se nám podařilo velmi 
úspěšně nahradit ztrátu tržeb v oblasti tepla.

 V roce 2006 společnost dosáhla historicky nejvyšších tržeb 
za elektřinu, a jsem proto velmi rád, že mohu uvést, že celkové 
výsledky svědčily o vynikajícím ekonomickém výkonu podniku.

 Nadále zůstáváme pevní v našem pozitivním přístupu ke 
zdraví, bezpečnosti a ekologii. V roce 2006 jsme obhájili jak certi-
fikaci ISO 14001, tak i OHSAS 18001.

 Přestože naše podnikání je na změny zvyklé a vidíme, že je 
schopné se novým okolnostem přizpůsobit, bude pro nás rok 
2007 výzvou. Tento rok vnímáme jako příležitost, kdy našimi klí-
čovými zájmy bude pokročit v získání souhlasu s výstavbou no-
vého zdroje na biomasu a dosáhnout výsledků podnikatelského 
plánu.

 Chtěl bych tímto poděkovat všem zaměstnancům i vede-
ní společnosti za jejich pracovitost, vytrvalost a pilnou práci, 
a dále pak i představenstvu společnosti, které nadále udává pod-
nikání společnosti správný směr.
        
        

 Reflecting on 2006, it was a year that started with great pro-
mise and challenge from a business perspective. Unusually cold 
temperatures at the beginning of the year required high levels of 
heat supply and the market price for electricity reflected the heat 
supply impact on the electricity market.

 The end of the year was almost the reverse, unusually warm 
weather reduced demand for heat resulted in through year sales 
being lower than 2005. Our favourable position regarding CO

2
 

allowances and our ability to place surplus electricity on the local 
market supplemented our bilateral contract position and more 
than compensated for the loss of heat revenues. 

 2006 produced the highest ever electricity revenues for the 
company and I am therefore pleased to report that the overall 
results were once again an excellent financial performance by the 
business. 

 Our commitment to Health Safety and Environment remains 
as strong as ever, and in 2006 we achieved reaccreditation of 
IS0 14001 and retained OHSAS 18001 certification.

 2007 will present new challenges, however the bus-
iness has become accustomed to change and has de-
monstrated that it can adapt well to most circumstances. 
We see 2007 therefore as an opportunity, with the need 
to progress consenting for our new biomass boiler being 
a key focus of the company management alongside delivering 
the business plan.      

 My thanks go to all employees and management for their 
diligence, perseverance and hard work, and to the board of the 
company who continue to set a good course for the business.

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

Elektrárna Opatovice / Opatovice Power Plant

 Celková dodávka elektřiny v roce 2006 činila 1 956 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 2006 byl o 2.6 % nižší než v roce 2005 
a činil 4 525 TJ. Pokles byl způsoben neobvyklým, velmi teplým 
počasím ve druhé polovině roku, a to včetně prosince. Na sou-
stavu zásobování teplem jsme připojili nové zákazníky  z oblastí 
bytové výstavby, průmyslového sektoru a občanské vybavenosti, 
což napomohlo snížit část poklesu prodeje tepla.  

 Objem prodeje stavebních hmot se v roce 2006 snížil, přesto 
jsme díky změně ve struktuře prodeje a zvýšením cen některých 
produktů dosáhli zlepšení v tržbách. 

Operational and business performance

Strojovna / Turbine Hall

 Total electricity sales in 2006 were 1 956 GWh primarily 
through bilateral trading with Pražská energetika, a.s., and with 
additional energy sales to third parties within the Czech Republic. 
Reserve capacity was also sold to CEPS, a.s. in the form of ancilla-
ry services.  
        
 Heat sales were lower by 2.6% than in 2005, with a net sales 
of 4 525 TJ for the year. The weather in the second half of the year 
was unusual with higher temperatures through to December and 
was the main reason for lower heat sales.  New customers in the 
form of new housing, retail and industrial developments were again 
connected to the heat network, which helped to reduce some of 
the deficit in heat sales. 

 The volume of by-product sales was reduced in 2006, 
although a change in the sales structure and an increase 
in pricing of some products allowed an improvement in revenues.

Prodej stavebních hmot
By-Products sale (t)
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Hospodářské výsledky 
a finanční hospodaření

 V roce 2006 společnost vytvořila zisk po zdanění ve výši 
1.424 mil. Kč, což odpovídá plánované hodnotě. Dosažený zisk 
byl ovlivněn prodejem povolenek CO

2
 a dosažením zlepšení 

v prodeji elektřiny. 

 Díky historicky nejvyšším tržbám z prodeje elektřiny v roce 
2006 byl zmírněn dopad poklesu u prodeje tepla. Nicméně vli-
vem nadprůměrně teplého počasí došlo k poklesu tržeb za prodej 
tepla o více než 6 %. 

 Společnost Pražská teplárenská a.s. nevyplatila v roce 2006 
žádné dividendy (stejně jako v roce 2005). 

 V roce 2006 bylo finanční hospodaření společnosti stabilní, 
bez jakýchkoliv problémů s likviditou. 

Financial Performance

 2006 profit-after tax amounted to CZK 1.424 mil., which 
was in line with the business plan. Profitability was influenced by 
the sale of CO

2
 allowances, and improved performance in electri-

city revenues.

 2006 produced the highest electricity sales ever for the Com-
pany and more than offset the drop in heat sales even though the 
high temperatures in the year resulted in heat sales being down by 
more than 6%. 

 Our associated company Pražská teplárenská a.s. did not pay 
a dividend in 2006 (as in 2005). 

 In 2006, financial performance of the company was very 
stable and there were no concerns about liquidity. 

Vývoj tvorby krycího příspěvku (mil. Kč)
Gross margin development (million CZK)
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Životní prostředí

 Nadále zůstáváme věrni naší environmentální politice, jejíž 
hlavním cílem je minimalizovat dopady naší činnosti na životní 
prostředí. Samozřejmostí je plnění veškerých legislativních poža-
davků. 

 Dodrželi jsme emisní limity do ovzduší a vod a veškeré další 
závazky vyplývající z integrovaného povolení, které nabylo plat-
nosti 7. 4. 2006, podle zákona 76/2002 Sb., o integrované pre-
venci. Všechny inspekce ze strany příslušných orgánů zaměřené 
na oblast životního prostředí, včetně kontroly plnění povinností 
stanovených integrovaným povolením, proběhly bez připomínek. 

 V rámci generálních oprav kotlů jsme pokračovali v rekon-
strukci odlučovačů naplánovaných na období 2003-2008. Dále 
byla úspěšně provedena úprava regulace spalování na kotli K3, 
jejíž výsledkem je snížení emisí, především NOx. Úpravy regula-
ce spalování u ostatních kotlů budou následovat v příštích letech. 
Další opatření, kterými jsme snížili emise SO

2
, byla provedena na 

zařízení odsíření a týkala se instalace trysek s vyšší průtočností 
a zvýšení výkonu čerpadel. 

 V říjnu jsme při dozorovém auditu obhájili systém environ-
mentálního managementu podle normy ISO 14001 a v prosinci 
se začali připravovat na certifikaci sytému jakosti podle normy ISO 
9001. Integrace těchto dvou systémů spolu se systémem OH-
SAS 18001 ještě více podpoří naše úsilí směrem k minimalizaci 
dopadů na životní prostředí, šetrnému využívání energií a spoleh-
livým dodávkám tepla a elektrické energie. V roce 2006 jsme do 
projektů týkajících se zlepšení v oblasti životního prostředí investo-
vali více než 56 mil. Kč. 

 Dále pokračují přípravy na plnění budoucích požadavků legis-
lativy v oblasti životního prostředí, a to prostřednictvím první fáze 
budování zdroje obnovitelné energie, který byl měl být dokončen 
v roce 2010, což společnosti umožní stát se výrobcem tzv. „eko-
logické energie“ a podílet se na snižovaní emisí skleníkových ply-
nů do ovzduší.       
        

Environment

 Our Environmental policy continues its focus to minimise the 
impact of our activities on the environment, whilst also ensuring 
that we meet all statutory requirements. 

 Air and water emissions were within the limits described 
in our Integrated Pollution Prevention Certificate (IPPC) issued 
on 7th April 2006 according to Act No 76/2002 Coll. All envi-
ronmental inspections carried out by statutory bodies, including 
inspection of obligations defined in the IPPC, were concluded wi-
thout comments. 

 Reconstruction of the electro-static precipitators continued 
during planned boiler overhauls and will complete in 2008. We 
successfully improved the combustion control process of one boi-
ler, resulting in an improved combustion performance and reduc-
ed emissions, especially NOx. This modification will be carried out 
on the remaining boilers starting from 2007. Revisions to the flue 
gas desulphurisation (FGD) plant were carried out to reduce SO

2
 

emissions. 

 During October we successfully completed an external re-
-accreditation of our environmental management system accor-
ding to ISO 14001 and in December we started preparation for 
quality system certification according to ISO 9001 standards. 
Integration of all such management systems, including OHSAS 
18001 standards for Health and Safety management, will conti-
nue to support our efforts to minimise our environmental impact 
through energy efficient processes providing reliable heat and 
electricity supplies. In 2006 we invested a total of more than CZK 
56 mil. in environmental projects and improvements.

 Preparations to meet the requirements of future environ-
mental legislation continue, with phase I being the development 
of a renewable energy facility which should complete by 2010 
allowing us to demonstrate the production of “green energy” and 
to actively reduce greenhouse gases emissions as a company. 
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Personální oblast

 Na úspěchu společnosti mají významný podíl vysoce odbor-
ně a znalostně kvalifikovaní, motivovaní a loajální spolupracovníci. 
Naším cílem je další rozvoj jejich schopností tak, abychom byli 
schopni se vyrovnat s budoucími požadavky z nejrůznějších ob-
lastí. Na konci roku ve společnosti pracovalo 419 zaměstnanců. 
Stav zaměstnanosti je z hlediska budoucnosti stabilizován.  

 Plán osobního rozvoje zaměstnanců je klíčovým prvkem na-
šeho firemního vzdělávání. Mj. tím spojujeme kvality našich za-
městnanců s požadavky společnosti.     
    
 K ukončení pracovního poměru dochází převážně z důvo-
du odchodu do starobního důchodu. Naše náborová politika je 
nastavena tak, abychom přijímali nové zaměstnance, kteří mají 
potenciál pro další rozvoj, přinášejí nové myšlenky a představují 
budoucnost společnosti. Zároveň se snažíme udržovat dosavadní 
zkušenosti a dovednosti jejich předáváním novým zaměstnan-
cům. 

 Vztah s místní odborovou organizací považujeme za velmi 
dobrý, pravidelně se scházíme, diskutujeme a řešíme otázky tý-
kající se společnosti, což je součástí naší politiky otevřené a přímé 
komunikace.

Human Resources

 We consider that we have a highly motivated and loyal team 
of staff who contribute significantly to the success of the compa-
ny and our aim is to further develop the capabilities of our team 
to meet all future challenges. The current staff level of 419 at the 
end of 2006 is considered to be stable for the immediate future. 

 Personal development plans for staff are a key feature of our 
training as we blend the qualities of individuals to match the requi-
rements of the company.

 Most staff leave through normal retirement and our recruit-
ment policy is to select staff who are adaptable to change and wel-
come new challenges through a refreshment programme which 
ensures we retain the core skills required within the company throu-
gh transfer to new employees. 

 We consider our relationship to local Trade Unions is very 
good and we regularly meet to discuss company related issues. 
This is part of our policy of open and direct communications. 
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Vztah k regionu a dárcovství

 Dnes velmi často citovaná sociální odpovědnost firem pro 
nás nepředstavuje prázdný pojem. Dlouhodobě se věnujeme 
podpoře řady charitativních, vzdělávacích, kulturních či zdravot-
nických aktivit a zařízení, zejména pak v našem působišti - výcho-
dočeském regionu. V roce 2006 jsme přehodnotili naši strategii 
v oblasti dárcovství. Nikoliv tak, že bychom opustili výše uvedené 
oblasti podpory, nýbrž ve smyslu zvýšení jejího významu a adres-
nosti. Věříme, že cílená práce a úsilí v této oblasti s sebou může 
přinést jen to pozitivní, tedy zájem o lidi, věci a činnosti, které tvoří 
každodenní život kolem nás.

 Některé z příkladů naší činnosti v roce 2006: Finančně jsme 
podpořili např. různá sdružení a zařízení zabývající se pomocí či 
péčí o nejrůzněji hendikepované spoluobčany (děti i dospělé), 
nákup odborné literatury pro pardubickou a královéhradeckou 
univerzitu, nákup zdravotnických přístrojů pro nemocnice v Chru-
dimi, Pardubicích a Hradci Králové či dokončení sbírky na secesní 
lustr ve Východočeském divadle v Pardubicích. 

Corporate Social Responsibility

 The area of social responsibility is an important issue for the 
company. Our approach remains to support education, health, se-
lected charities and cultural events, in the local, Eastern Bohemia, 
region. In 2006 we reviewed our policy and without abandoning 
the general principles described above, we increased its impor-
tance and focus. We believe that a more focussed effort will bring 
positive responses in the community within which we work.

 Some examples of our activities include financial support to 
various associations and facilities working in the area of care for 
disabled people (both children and adults), procurement of specia-
lised literature for Pardubice and Hradec Králové universities, procu-
rement of medical equipment for hospitals in Chrudim, Pardubice, 
and Hradec Králové, donation to the collection for an Art Noveau 
Style chandelier for Eastern Bohemian Theatre in Pardubice.     

Zdraví a bezpečnost

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

 Kontroly jsou prováděny managementem společnosti, vede-
ním provozu, směnovými inženýry a mistry a vnějšími kontrolními 
orgány. Inspektoři oblastní inspekce práce provedli během roku 
tři pravidelné a šest namátkových prověrek.  Při žádné kontrole 
nebylo zahájeno správní řízení.

 Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byl 
v roce 2006 podroben recertifikačnímu auditu organizací CQS 
- Sdružení pro certifikaci systémů jakosti, jehož výsledkem bylo 
opětovné obnovení certifikátu dle OHSAS 18001:1991.

 Pravidelně revidujeme a zlepšujeme pracovní podmínky 
a bezpečné pracovní postupy ve společnosti. Cílem BOZP v roce 
2006 bylo minimalizovat počet nehod a pracovní neschopnosti 
spojené s úrazy. Došlo pouze k drobnému úrazu s pracovní ne-
schopností – jedinému za poslední dva roky. Dále budeme pokra-
čovat ve vyhledávání příležitostí ke zvýšení bezpečnosti. 

 Standard bezpečné práce je vyžadován i od návštěvníků 
a subdodavatelů, kteří se nacházejí nebo mají svoji provozovnu 
v areálu. 

Health and Safety

 A Company priority is our policy to provide safe working 
conditions and to maintain a safe place of work for all for every-
one who enters our site.  

 Regular, safety based site inspections are carried out by the 
management of the company, operations management and shift 
operations staff, in addition to external inspection authorities. Repre-
sentatives of local Inspection authority carried out three regular and 
six random inspections with none resulting in any deficiencies. 

 In 2006 we retained the OHSAS 18001:1991 certification of 
our OH&S management system following an external audit by CQS 
(Association for Quality Certification). 

 We regularly review and seek to improve the working condi-
tions and safe working practices carried out on site. In 2006 our 
Occupational Health and Safety focus was to minimise incidents 
and time lost through accidents. There was one slight lost time inju-
ry (the only one in past two years) and we will continue to identify 
opportunities to improve this performance. 

 All visitors and contractors are expected to maintain the same 
safe work standards when involved with site activities and we carry 
out regular inspections to ensure that this is also achieved. 
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Výhled na další období

 V budoucnu můžeme na trhu očekávat změny z důvodu provádění 
úprav na zdrojích v celé Evropě tak, aby byly společnosti schopny dostát 
environmentálním požadavkům. Stejně tak očekáváme nárůst poptávky 
a tudíž požadavek na další výrobní kapacity na většině trzích. Nové zdro-
je budou muset být technicky výkonnější a splňovat přísnější ekologické 
parametry. Soustřeďujeme se proto na zlepšení našich výsledků v oblasti 
životního prostředí jak na našem stávajícím zařízení, tak u stavby nového 
zdroje obnovitelné energie, čímž podpoříme snahu vlády České republiky 
a její závazek týkající se výroby čistější energie. 

 Trh s elektrickou energií je nyní plně otevřen. Tuto změnu jsme úspěš-
ně zvládli a očekáváme, že budeme schopni plně na trhu konkurovat. 
Naše obchodní strategie se bude zaměřovat především na strukturování 
produktů s cílem ještě výrazněji zvýšit ziskovost podnikání. Naším cílem je 
ukázat výhody, které novému zákazníkovi přinášíme, a společně vytvářet 
úspěšné obchodní partnerství.

 Velmi pozorně sledujeme vývoj stanovisek k problematice územ-
ních limitů těžby uhlí a předpokládáme, že dojde k dohodě mezi všemi 
dotčenými stranami tak, aby bylo palivo zajištěno i pro budoucnost. 

 Předpokládáme, že prodej tepla v regionu nebude podléhat velkým 
výchylkám a s ohledem na naši velmi konkurenční cenu očekáváme 
získání dalších zákazníků. I nadále budeme sledovat nové obchodní pří-
ležitosti v regionu a jsme připraveni předložit novým zákazníkům velmi 
atraktivní nabídky. Stabilitu dodávek tepla např. během extrémních kli-
matických podmínek zajišťují záložní a špičkové kotle. Doufáme, že naše 
dosavadní výsledky dodávají  našim zákazníkům důvěru ve schopnosti 
dodat spolehlivou a levnou energii. 

 V roce 2007 bude provedena certifikace společnosti tak, abychom 
získali certifikát ve smyslu ISO 9001.

 Velkou pozornost budeme i v budoucnosti věnovat podmínkám 
pro bezpečnou práci našich zaměstnanců i zaměstnanců našich doda-
vatelů. Prostřednictvím společností podporovaných programů budeme 
dále pečovat nejen o ochranu a péči o zdraví našich zaměstnanců, ale i o 
vzdělávání. V oblasti dárcovství se budeme i nadále věnovat především 
podpoře charitativních organizací, škol, dětí, kultury či zdravotnictví, zejmé-
na pak v regionu, ve kterém působíme.

 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.

 Pro podporu našeho investičního programu předpokládáme získání 
bankovního úvěru a i v dalším období počítáme se stabilní dividendovou 
politikou. 

V Opatovicích nad Labem, dne 28. 3. 2007
Za představenstvo společnosti:

Ing. František Hejčl
člen představenstva
Member of the Board of Directors

Future Forecast

 We expect to see changes in the market as companies undertake 
environmental improvements to their plants across the whole of Europe. 
Market demand is expected to increase in the same period and we the-
refore expect to see the requirement for additional generation plants in 
most markets. New plants will have to be more technically efficient and 
environmentally friendly to meet revisions to legislation. We are looking to 
improve the environmental performance of our existing equipment and 
we aim to complete construction of a new renewable energy based unit 
in support of the aims of the Czech Republic government and its commit-
ment to cleaner energy.

 The Czech electricity market is now fully open and we feel we have 
successfully completed this transition as a company and fully expect to 
be competitive in the market in the future. Our trading policy will focus 
on product structures aimed at increasing profitable opportunities for the 
business. Our objective is to continue to demonstrate benefits to our cus-
tomers and to build on existing, successful business relationships. 

 We will continue to monitor developments in the coal mining plan-
ning limits and we assume that there will be a satisfactory agreement 
between all parties involved to secure fuel in the future. 

 We expect that heat sales will continue with no significant changes 
and we aim to acquire new customers through competitive pricing and 
will continue to seek new business opportunities within the region. The 
reserve boilers are now fully operational and reliable, providing flexibility of 
operations to deliver heat in ever-changing climatic conditions. We hope 
that our historical performance provides our customers with increasing 
confidence in the capability of the company to produce reliable energy at 
a competitive price.

 In 2007, we will complete the certification process to obtain ISO 
9001 certificate.

 We will continue to provide a safe working environment for our staff 
and our contractors. We will further develop health assessment for staff 
and encourage our staff to maintain their health and education through 
company supported programmes. We will continue to focus our support 
educational institutions, medical services, children in need, selected chari-
ties and cultural events, especially within the local region. 

 The existing technical standard of the plant and improvements in 
diagnostic condition monitoring will ensure we continue with low failu-
re rates for both the main production plant and the heat distribution net-
works. 

 We expect to acquire increased lending facilities in order to help 
finance our investment plans and we also expect a stable dividend policy 
in the future. 

In Opatovice nad Labem, dated 28. 3. 2007
For and on behalf of the Board of Directors:

Richard J. Lappin
Předseda představenstva
Chairman of the Board of Directors
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Rozdělení zisku / Profit distribution

 Je zaběhnutou praxí, že se předseda dozorčí rady pravidelně účastní 
jednání představenstva. Ze zpráv předkládaných k projednání předsta-
venstvem a z vlastní kontrolní činnosti získává dozorčí rada v průběhu 
roku všechny podstatné informace o činnosti představenstva a o chodu 
společnosti. V průběhu roku prováděla dozorčí rada kontroly vybraných 
úseků činnosti společnosti a dávala svá vyjádření k důležitým návrhům 
představenstva. Lze konstatovat, že rozhodování představenstva bylo 
v souladu se stanovami společnosti a s právními předpisy. Společnost 
nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti.

 Dozorčí rada přezkoumala předloženou Zprávu o vztazích mezi ovlá-
dající 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 závěrkou společ-
nosti za rok 2006 a se zprávou auditorské společnosti KPMG o prove-
deném auditu účetní závěrky společnosti International Power Opatovice, 
a.s. Na základě předložených dokumentů dozorčí rada souhlasí s výro-
kem auditora o stavu účetnictví a finanční situaci společnosti.

V Opatovicích nad Labem, 14. března 2007
Opatovice nad Labem, March 14, 2007

Ing. Bohuslav Čáp
předseda dozorčí rady
Chairman of the Supervisory

 The Chairman of the Supervisory Board regularly attended the 
Board of Directors Meetings as in previous years. The Supervisory Board 
acquired all important and relevant information into the activities of the 
Board of Directors and the management of the Company from the 
reports submitted at the Board meetings and also from its own supervi-
sing activities. During the year the Supervisory Board reviewed activities 
of particular departments and expressed its opinion on important propo-
sals made by the Board of Directors. We can state that the decisions of 
the Board of Directors were in accordance with the Company’s Articles 
of Association and legislation. The Company does not have any outstan-
ding liabilities post maturity date.

 The Supervisory Board reviewed the submitted Controlling Report 
on Relations between Related Entities. The services were provided for 
the market prices usual in the place of the transaction and there was no 
detriment to the Company from these contractual relations.

 The Supervisory Board examined the financial statements of the 
Company for the year 2006 and the auditor’s report issued by KPMG 
on the audit of the financial statements of International Power Opatovice, 
a.s. Based on the documents submitted, the Supervisory Board agrees 
with the auditor’s report on accounting and financial position of the Com-
pany. 

Zpráva dozorčí rady pro výroční zprávu za rok 2006
2006 Supervisory Board Report

Jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady rozhodl dne 12. 4. 2007 o následujícím rozdělení zisku:

Zisk před zdaněním za období 2006 1 848 309 909,66 Kč

Zisk po zdanění za období 2006 1 423 955 427,15 Kč

Nerozdělený zisk minulých let 5 618 096,97Kč

Celkem k rozdělení: 1 429 573 524,12 Kč

Příděl do zákonného rezervního fondu 0,00 Kč

Příděl do sociálního fondu 12 816 000,00 Kč

Dividendy 1 414 498 464,00 Kč

Tantiémy - představenstvo 873 000,00 Kč

Tantiémy - dozorčí rada 625 000,00 Kč

Rozděleno celkem: 1 428 812 464,00 Kč

Nerozdělený zisk 761 060,12 Kč

On 12th April 2007, the Sole Shareholder of the Company within the powers of the General Meeting made the 
following resolution on profit distribution:

2006 profit before tax 1 848 309 909,66 CZK

2006 profit after tax 1 423 955 427,15 CZK

Undistributed profit of previous years=Retained earnings 5 618 096,97 CZK

Total for distribution: 1 429 573 524,12 CZK

Allowance to statutory reserve fund 0,00 CZK

Allowance to social fund 12 816 000,00 CZK

Dividends 1 414 498 464,00 CZK

Director´s fees – Board of Directors 873 000,00 CZK

Director´s fees – Supervisory Bord 625 000,00 CZK

Total distributed: 1 428 812 464,00 CZK

Undistributed profit=Retained earnings 761 060,12 CZK
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Vrcholové orgány společnosti
Corporate Governance
(údaje za rok 2006)

Představenstvo/Board of Directors:

Předseda představenstva Richard John Lappin
Chairman of the Board of Directors

Místopředseda představenstva Michael Joseph Causton
Vice- chairman of the Board of Directors

Člen představenstva František Hejčl
Member of the Board of Directors

Člen představenstva Oldřich Vlasák 
Member of the Board of Directors

Člen představenstva Jiří Stříteský 
Member of the Board of Directors

Člen představenstva Andrew Garner
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 Ladislav Libý
Member of the Supervisory Board

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

 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.

Management/Senior Management:

Generální ředitel/Chief Executive Officer   František Hejčl

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
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Finanční část

Financial Section
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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) 001 11 801 778 -5 290 189 6 511 589 6 301 427

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002            

B. Dlouhodobý majetek (ř.04+13+23) 003 10 700 369 -5 248 995 5 451 374 5 603 909

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek  (ř.05 až 12) 004  98 609 - 68 599  30 010  176 138

B.I.1. Zřizovací výdaje 005            

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006            

3. Software 007  87 448 - 61 222  26 226  32 616

4. Ocenitelná práva 008  9 087 - 7 377  1 710  1 745

5. Goodwill 009            

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010           139 988

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011  2 074     2 074  1 789

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012            

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek  (ř.14 až 22) 013 7 884 617 -5 180 396 2 704 221 2 710 838

B.II.1. Pozemky 014  39 121     39 121  40 108

2. Stavby 015 3 488 537 -2 321 613 1 166 924 1 125 476

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 4 301 439 -2 858 409 1 443 030 1 494 923

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017            

5. Základní stádo a tažná zvířata 018            

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019  527 -  374 153 174

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020  49 680     49 680  49 346

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021  5 313     5 313   811

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022            

B.III. Dlouhodobý finanční majetek  (ř.24 až 30)       023 2 717 143    2 717 143 2 716 933

B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 2 717 142    2 717 142 2 716 932

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025            

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026   1      1   1

4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 027            

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028            

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029            

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030            

C. Oběžná aktiva  (ř.32+39+48+58) 031 1 080 313 - 41 194 1 039 119  677 721

C.I. Zásoby  (ř.33 až 38) 032  243 895 -  560  243 335  247 909

C.I.1. Materiál 033  243 532 -  560  242 972  247 570

2. Nedokončená výroba a polotovary 034            

3. Výrobky 035            

4. Zvířata 036            

5. Zboží 037            

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038   363      363   339

C.II. Dlouhodobé pohledávky  (ř.40 až 47) 039  41 926 - 28 000  13 926  14 614

C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 040  1 387     1 387  2 080

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041            

3. Pohledávky - podstatný vliv 042            

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 043            

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044  12 539     12 539  12 534

6. Dohadné účty aktivní 045            

7. Jiné pohledávky 046  28 000 - 28 000      

8. Odložená daňová pohledávka 047            

ROZVAHA 
v plném rozsahu k 31. prosinci 2006 (v tisících Kč)
(nekonsolidovaná)      
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C.III. Krátkodobé pohledávky  (ř.49 až 57) 048  203 115 - 12 634  190 481  228 182
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 049  146 615 - 12 634  133 981  174 270
2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050            
3. Pohledávky - podstatný vliv 051            
4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 052            
5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053            
6. Stát - daňové pohledávky 054  1 349     1 349   632
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055  3 087     3 087  11 783
8. Dohadné účty aktivní 056  51 111     51 111  41 460
9. Jiné pohledávky 057   953      953   37
C.IV. Krátkodobý finanční majetek  (ř.59 až 62) 058  591 377     591 377  187 016
C.IV.1. Peníze 059   389      389   655
2. Účty v bankách 060  16 488     16 488  30 386
3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061  574 500     574 500  155 975
4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062            
D.I. Časové rozlišení  (ř.64+65+66) 063  21 096     21 096  19 797
D.I.1. Náklady příštích období 064  21 094     21 094  19 789
2. Komplexní náklady příštích období 065            
3. Příjmy příštích období 066   2      2   8

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

Auditor:
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Osvědčení č. 71
Ing. Petr Škoda, Osvědčení č. 1842
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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) 001 11 801 778 -5 290 189 6 511 589 6 301 427

A. Receivables for subscribed registered capital 002            

B. Fixed assets (L.04+13+23) 003 10 700 369 -5 248 995 5 451 374 5 603 909

B.I. Intangible fixed assets (L.05 to 12) 004  98 609 - 68 599  30 010  176 138

B.I.1. Incorporation expenses 005            

2. Research and development 006            

3. Software 007  87 448 - 61 222  26 226  32 616

4. Royalties 008  9 087 - 7 377  1 710  1 745

5. Goodwill 009            

6. Other intangible fixed assets 010           139 988

7. Intangible fixed assets under construction 011  2 074     2 074  1 789

8. Advance payments for intangible fixed assets 012            

B.II. Tangible fixed assets   (L.14 to 22) 013 7 884 617 -5 180 396 2 704 221 2 710 838

B.II.1. Land 014  39 121     39 121  40 108

2. Buildings 015 3 488 537 -2 321 613 1 166 924 1 125 476

3. Property, plant and equipment 016 4 301 439 -2 858 409 1 443 030 1 494 923

4. Cultivated areas 017            

5. Livestock 018            

6. Other tangible fixed assets 019   527 -  374   153   174

7. Tangible fixed assets under construction 020  49 680     49 680  49 346

8. Advance payments for tangible fixed assets 021  5 313     5 313   811

9. Adjustments to acquired fixed assets 022            

B.III. Long-term investments (L.24 to 30)      023 2 717 143    2 717 143 2 716 933

B.III.1. Investments in group undertakings 024 2 717 142    2 717 142 2 716 932

2. Investments in associated companies  025            

3. Other long-term securities and ownership interests 026   1      1   1

4. Loans - group undertakings, associated companies 027            

5. Other long-term investments 028            

6. Long-term investments (provisional value) 029            

7. Advance payments for long-term investments 030            

C. Current assets (L.32+39+48+58) 031 1 080 313 - 41 194 1 039 119  677 721

C.I. Inventories  (L.33 to 38) 032  243 895 -  560  243 335  247 909

C.I.1. Raw materials 033  243 532 -  560  242 972  247 570

2. Work-in-progress and semi-finished products 034            

3. Finished goods 035            

4. Livestock 036            

5. Goods for resale 037            

6. Advance payments for inventories 038   363      363   339

C.II. Long-term receivables  (L.40 to 47) 039  41 926 - 28 000  13 926  14 614

C.II.1. Trade receivables 040  1 387     1 387  2 080

2. Receivables - group undertakings 041            

3. Receivables - associated companies  042            

4. Receivables from shareholders/owners and alliance partners 043            

5. Long-term advances paid 044  12 539     12 539  12 534

6. Estimated receivables 045            

7. Other receivables 046  28 000 - 28 000      

8. Deferred tax asset 047            

BALANCE SHEET
in full format as at 31 December 2006 (in thousands of Czech crowns „TCZK“) 
(non-consolidated)          
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C.III. Short-term receivables (L.49 to 57) 048  203 115 - 12 634  190 481  228 182

C.III.1. Trade receivables 049  146 615 - 12 634  133 981  174 270

2. Receivables - group undertakings 050            

3. Receivables - associated companies  051            

4. Receivables from shareholders/owners and alliance partners 052            

5. Social security and health insurance 053            

6. Tax receivables 054  1 349     1 349   632

7. Short-term advances paid 055  3 087     3 087  11 783

8. Estimated receivables 056  51 111     51 111  41 460

9. Other receivables 057   953      953   37

C.IV. Short-term financial assets  (L.59 to 62) 058  591 377     591 377  187 016

C.IV.1. Cash 059   389      389   655

2. Bank accounts 060  16 488     16 488  30 386

3. Short-term securities and ownership interests 061  574 500     574 500  155 975

4. Short-term investments (provisional value) 062            

D.I. Deferrals  (L. 64+65+66) 063  21 096     21 096  19 797

D.I.1. Prepaid expenses 064  21 094     21 094  19 789

2. Complex prepaid expenses 065            
3. Accrued revenues 066   2      2   8

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 2006 (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) 067 6 511 589 6 301 427
A. Vlastní kapitál  (ř.69+73+78+81+84)           068 3 248 693 2 680 490
A.I. Základní kapitál  (ř.70+71+72) 069 1 271 200 1 271 200
A.I.1. Základní kapitál               070 1 271 200 1 271 200
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071      
3. Změny základního kapitálu 072      
A.II. Kapitálové fondy  (ř.74 až 77) 073  248 953  240 107
A.II.1. Emisní ážio 074  231 046  231 046
2. Ostatní kapitálové fondy 075  20 143  20 143
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 - 2 236 - 11 082
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077      
A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku  (ř.79+80) 078  298 967  296 259
A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 079  262 324  262 324
2. Statutární a ostatní fondy 080  36 643  33 935
        
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let  (ř.82+83) 081  5 618  11 025
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 082  5 618  11 025
2. Neuhrazená ztráta minulých let 083      
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 084 1 423 955  861 899
        
B. Cizí zdroje  (ř.86+91+102+114) 085 3 260 631 3 618 333
B.I. Rezervy  (ř.87 až 90) 086  438 053  455 626
B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087  277 508  320 374
2. Rezerva na důchody a podobné závazky 088      
3. Rezerva na daň z příjmů 089      
4. Ostatní rezervy 090  160 545  135 252
B.II. Dlouhodobé závazky  (ř.92 až 101) 091  230 412  204 219
B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 092      
2. Závazky - ovládající a řídící osoba 093      
3. Závazky - podstatný vliv 094      
4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 095      
5. Dlouhodobé přijaté zálohy 096      
6. Vydané dluhopisy 097      
7. Dlouhodobé směnky k úhradě 098      
8. Dohadné účty pasivní 099      
9. Jiné závazky 100      
10. Odložený daňový závazek 101  230 412  204 219
B.III. Krátkodobé závazky  (ř.103 až 113) 102  592 166  608 488
B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 103  328 345  300 127
2. Závazky - ovládající a řídící osoba 104      
3. Závazky - podstatný vliv 105      
4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 106  2 541  1 992
5. Závazky k zaměstnancům 107  11 389  10 862
6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108  7 006  7 189
7. Stát - daňové závazky a dotace 109  173 298  203 074
8. Krátkodobé přijaté zálohy 110   476  1 145
9. Vydané dluhopisy 111      
10. Dohadné účty pasivní 112  65 845  69 357
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11. Jiné závazky 113  3 266  14 742
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci  (ř.115+116+117) 114 2 000 000 2 350 000
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115    2 000 000
2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 2 000 000  350 000
3. Krátkodobé finanční výpomoci 117      
C.I. Časové rozlišení  (ř.119+120) 118  2 265  2 604
C.I.1. Výdaje příštích období 119   6   131
2. Výnosy příštích období 120  2 259  2 473

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

  a    b  c  5  6

Datum: 2.března 2007                               
Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:  

 
    
Richard Lappin   
Předseda představenstva   
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BALANCE SHEET
in full format as at 31 December 2006 (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) 067 6 511 589 6 301 427
A. Equity    (L.69+73+78+81+84) 068 3 248 693 2 680 490
A.I. Registered capital           (L.70+71+72) 069 1 271 200 1 271 200
A.I.1. Registered capital 070 1 271 200 1 271 200
2. Own shares and ownership interests (-) 071      
3. Changes in registered capital 072      
A.II. Capital contributions            (L.74 to 77) 073  248 953  240 107
A.II.1. Share premium 074  231 046  231 046
2. Other capital contributions 075  20 143  20 143
3. Revaluation of assets and liabilities 076 - 2 236 - 11 082
4. Revaluation reserve on transformations 077      
A.III. Reserve funds, undistributable fund and other funds from profit (L.79+80) 078  298 967  296 259
A.III.1. Statutory reserve fund / Undistributable fund 079  262 324  262 324
2. Statutory and other funds 080  36 643  33 935
        
A.IV. Retained earnings   (L.82+83) 081  5 618  11 025
A.IV.1. Retained profits 082  5 618  11 025
2. Accumulated losses 083      
A.V. Profit (loss) for the current period     (+/-) 084 1 423 955  861 899
        
B. Liabilities    (L.86+91+102+114) 085 3 260 631 3 618 333
B.I. Provisions             (L.87 to 90) 086  438 053  455 626
B.I.1. Tax-deductible provisions 087  277 508  320 374
2. Provision for pensions and other similar payables 088      
3. Income tax provision 089      
4. Other provisions 090  160 545  135 252
B.II. Long-term liabilities             (L.92 to 101) 091  230 412  204 219
B.II.1. Trade payables 092      
2. Liabilities - group undertakings 093      
3. Liabilities - associated companies 094      
4. Liabilities to shareholders/owners and alliance partners 095      
5. Long-term advances received 096      
6. Debentures and bonds issued 097      
7. Long-term bills of exchange payable 098      
8. Estimated payables 099      
9. Other long-term payables 100      
10. Deferred tax liability 101  230 412  204 219
B.III. Short-term liabilities  (L.103 to 113) 102  592 166  608 488
B.III.1. Trade payables 103  328 345  300 127
2. Liabilities - group undertakings 104      
3. Liabilities - associated companies 105      
4. Liabilities to shareholders/owners and alliance partners 106  2 541  1 992
5. Payables to employees 107  11 389  10 862
6. Payables to social security and health insurance 108  7 006  7 189
7. Tax liabilities and subsidies 109  173 298  203 074
8. Short-term advances received 110   476  1 145
9. Debentures and bonds issued 111      
10. Estimated payables 112  65 845  69 357
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11. Other payables 113  3 266  14 742
B.IV. Bank loans and overdrafts     (L.115+116+117) 114 2 000 000 2 350 000
B.IV.1. Long-term bank loans 115    2 000 000
2. Short-term bank loans  116 2 000 000  350 000
3. Short-term financial liabilities 117      
C.I. Accruals     (L.119+120) 118  2 265  2 604
C.I.1. Accrued expenses 119   6   131
2. Deferred revenues 120  2 259  2 473

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

  a b  c  5  6

Date: 2 March 2007                                
Signature of authorised representative:   

 
    
Richard Lappin   
Chairman of Board of Directors   
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY      
druhové členění k 31. prosinci 2006 (v tisících Kč)
(nekonsolidovaný)

Označ. TEXT číslo Skutečnost v účet. obd. 

  řádku běžném minulém
a b c  1  2

I. Tržby za prodej zboží 01      
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02      
+ Obchodní marže   (ř.01-02) 03      
II.  Výkony  (ř.05+06+07) 04 3 612 475 3 373 087
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 3 579 121 3 327 241
II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06      
II.3. Aktivace 07  33 354  45 846
B. Výkonová spotřeba  (ř.09+10) 08 1 597 447 1 602 239
B.1. Spotřeba materiálu a energie 09 1 253 923 1 289 049
B.2. Služby 10  343 524  313 190
+  Přidaná hodnota  (ř.03+04-08) 11 2 015 028 1 770 848
C. Osobní náklady  (ř.13 až 16) 12  256 418  237 683
C.1. Mzdové náklady 13  185 498  173 977
C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14  5 310  1 410
C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15  61 908  58 873
C.4. Sociální náklady 16  3 702  3 423
D. Daně a poplatky 17  11 298  13 742
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18  282 872  335 225
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu  (ř.20+21) 19  447 301  26 898
III.1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20  442 514  22 864
III.2 Tržby z prodeje materiálu 21  4 787  4 034
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 
 a materiálu  (ř.23+24) 22  9 842  25 614
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23  3 790  24 161
F.2. Prodaný materiál 24  6 052  1 453
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
 a komplexních nákladů příštích období 25 - 54 220 - 38 576
IV. Ostatní provozní výnosy 26 2 219 962 1 601 049
H. Ostatní provozní náklady 27 2 245 137 1 572 374
V. Převod provozních výnosů 28      
I. Převod provozních nákladů 29      
* Provozní výsledek hospodaření 30 1 930 944 1 252 733
 (ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+28-29)       
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31      724
J. Prodané cenné papíry a podíly 32      106
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku   (ř.34+35+36) 33     2 830
VII.1. Výnosy z podílů  v ovládaných a řízených osobách a v účetních
 jednotkách pod podstatným vlivem 34     2 828
VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35      2
VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36      
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37  6 634  1 426
K. Náklady z finančního majetku 38      
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39      
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40      
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 - 1 750 - 3 925
X. Výnosové úroky 42  1 206  25 708
N. Nákladové úroky 43  83 458  88 833
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Označ. TEXT číslo Skutečnost v účet. obd. 

  řádku běžném minulém
a b c  1  2

Datum: 2.března 2007                                
 Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:  
  

 
    
Richard Lappin   
Předseda představenstva   

XI. Ostatní finanční výnosy 44  10 739  4 015
O. Ostatní finanční náklady 45  19 505  14 826
XII. Převod finančních výnosů 46      
P. Převod finančních nákladů 47      
* Finanční výsledek hospodaření 48 - 82 634 - 65 137
 (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  424 355  325 697
Q.1. -splatná 50  400 955  301 373
Q.2. -odložená 51  23 400  24 324
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 1 423 955  861 899
 (ř.30+48-49)       
XIII. Mimořádné výnosy 53      
R. Mimořádné náklady 54      
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti  (ř.56+57) 55      
S.1. -splatná 56      
S.2. -odložená 57      
* Mimořádný výsledek hospodaření  (ř.53-54-55) 58      
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59      
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 60 1 423 955  861 899
 (ř.52+58-59)       
**** Výsledek hospodaření před zdaněním 61 1 848 310 1 187 596
 (ř.30+48+53-54)       
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PROFIT AND LOSS ACCOUNT     
classification by nature for the year ended 31 December 2006 (in thousands of Czech crowns „TCZK“) 
(non-consolidated)

Ident. TEXT Line Accounting period 
   Current Prior
a b c  1  2

I. Revenue from goods 01      
A. Cost of goods sold 02      
+ Gross profit     (L.01-02) 03      
II.  Revenue from production    (L.05+06+07) 04 3 612 475 3 373 087
II.1. Revenue from own products and services 05 3 579 121 3 327 241
II.2. Change in inventory of own production 06      
II.3. Own work capitalized 07  33 354  45 846
B. Cost of sales    (L.09+10) 08 1 597 447 1 602 239
B.1. Materials and consumables 09 1 253 923 1 289 049
B.2. Services 10  343 524  313 190
+  Added value  (L.03+04-08) 11 2 015 028 1 770 848
C. Personnel expenses   (L.13 to 16) 12  256 418  237 683
C.1. Wages and salaries 13  185 498  173 977
C.2. Remuneration of board members 14  5 310  1 410
C.3. Social security and health insurance expenses 15  61 908  58 873
C.4. Social expenses 16  3 702  3 423
D. Taxes and charges 17  11 298  13 742
E. Depreciation of intangible and tangible fixed assets  18  282 872  335 225
III. Proceeds from disposals of fixed assets and raw material (L.20+21) 19  447 301  26 898
III.1 Proceeds from disposals of fixed assets 20  442 514  22 864
III.2 Proceeds from disposals of raw material 21  4 787  4 034
F. Net book value of fixed assets and raw material sold (L.23+24) 22  9 842  25 614
F.1. Net book value of fixed assets sold  23  3 790  24 161
F.2. Raw materials sold 24  6 052  1 453
G. Change in provisions and adjustments relating to operating activity
  and change in complex prepaid expenses 25 - 54 220 - 38 576
IV. Other operating revenues 26 2 219 962 1 601 049
H. Other operating expenses 27 2 245 137 1 572 374
V. Transfer of operating revenues 28      
I. Transfer of operating expenses 29      
* Operating profit (loss) 30 1 930 944 1 252 733
 (L.11-12-17-18+19-22-25+26-27+28-29)       
VI. Proceeds from sale of securities and ownership interests 31      724
J. Securities and ownership interests sold 32      106
VII. Revenue from long-term investments  (L.34+35+36) 33     2 830
VII.1. Revenue from investments in group undertakings and 
 associated companies 34     2 828
VII.2. Revenue from other long-term securities and ownership interests 35      2
VII.3. Revenue from other long-term investments 36      
VIII. Revenue from short-term financial investments 37  6 634  1 426
K. Financial assets expenses 38      
IX. Revenue from revaluation of securities and derivatives 39      
L. Expenses for revaluation of securities and derivatives 40      
M. Change in provisions and adjustments relating to financial activity 41 - 1 750 - 3 925
X. Interest revenue 42  1 206  25 708
N. Interest expense 43  83 458  88 833
XI. Other financial revenues 44  10 739  4 015
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Ident. TEXT Line Accounting period 
   Current Prior
a b c  1  2

O. Other financial expenses 45  19 505  14 826
XII. Transfer of financial revenues 46      
P. Transfer of financial expenses 47      
* Profit (loss) from financial operations 48 - 82 634 - 65 137
 (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  424 355  325 697
Q.1. - current 50  400 955  301 373
Q.2. - deferred 51  23 400  24 324
** Profit (loss) on ordinary activities after tax 52 1 423 955  861 899
 (L.30+48-49)       
XIII. Extraordinary revenue 53      
R. Extraordinary expenses 54      
S. Income tax on extraordinary profit (loss)  (L.56+57) 55      
S.1. - current 56      
S.2. - deferred 57      
* Extraordinary profit (loss)      (L.53-54-55) 58      
T. Transfer of profit or loss to partners 59      
*** Profit (loss) for the accounting period 60 1 423 955  861 899
  (L.52+58-59)       
**** Profit (loss) before tax 61 1 848 310 1 187 596
 (L.30+48+53-54)       

Date: 2 March 2007                                
Signature of authorised representative:   

 
    
Richard Lappin   
Chairman of Board of Directors   
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Přehled o peněžních tocích (nekonsolidovaný)    
k 31. prosinci 2006 (v tisících Kč) 

 Běž. úč. období Min. úč. období
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 
na začátku účetního období 22 715 20 793

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti
Z: Účetní zisk nebo ztráta z provozní činnosti před zdaněním 1 930 944 1 252 733
A.1. Úpravy o nepeněžní operace -209 039 303 194
  A.1.1. Odpisy stálých aktiv 283 905 341 091
  A.1.2. Změna stavu: -54 220 -38 576
    A.1.2.1. goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku
    A.1.2.2. rezerv a opravných položek v provozní oblasti -54 220 -38 576
  A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv -438 724 679
  A.1.4. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace  
A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního
       kapitálu, finančními a mimořádnými položkami 1 721 905 1 555 927

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu -325 695 -69 717
  A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení 57 881 -34 993
  A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení 29 514 44 611
  A.2.3. Změna stavu zásob  4 820 -70 088
  A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků -417 910 -9 247

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,
      finančními a mimořádnými položkami  1 396 210 1 486 210 
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků -82 766 -88 333
A.4. Přijaté úroky 798 25 648
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období  -294 324 -271 573
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy  
A.7. Ostatní finanční příjmy a výdaje -2 132 -3 338
A.8. Přijaté dividendy a podíly na zisku   

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 1 017 786 1 148 614
Peněžní toky z investiční činnosti  
B.1. Nabytí stálých aktiv -257 380 -296 407
  B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku -245 575 -286 117
  B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku -11 595 -10 290
  B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku -210 
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 442 514 23 588
  B.2.1.Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 442 514 22 864
  B.2.2.Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku  724
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám  

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 185 134 -272 819
Peněžní toky z finančních činností  
C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti -350 000 199 999
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky -866 469 -1 073 872
  C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, emisního ážia  event. rezervního fondu  
  C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům  
  C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů   
  C.2.4. Úhrada ztráty společníky  
  C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku -7 980 -8 245
  C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně -858 489 -1 065 627
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -1 216 469 -873 873
F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků -13 549 1 922
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 9 166 22 715
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Cash flow statement (non-consolidated)       
for the year ended 31 December 2006 (in thousands of Czech crowns „TCZK“) 
   
    
 Current period Prior period
P. Cash and cash equivalents, beginning of year  22 715  20 793
Net operating cash flow

Z. Operating profit (loss) before tax 1 930 944 1 252 733
A.1. Non-cash transactions -209 039 303 194
  A.1.1. Depreciation of fixed assets 283 905 341 091
  A.1.2. Change in: -54 220 -38 576
   A.1.2.1. goodwill and adjustments to acquired assets  
   A.1.2.2. provisions and adjustments relating to operating activity -54 220 -38 576
  A.1.3. Profit(-) Loss(+) on sale of fixed assets -438 724 679
  A.1.4. Other non-cash transactions  
A.* Net operating cash flow before tax,
      changes in working capital and extraordinary items 1 721 905 1 555 927

A.2. Changes in working capital -325 695 -69 717
  A.2.1. Change in receivables from operating activities and deferrals 57 881 -34 993
  A.2.2. Change in short-term liabilities from opearating activities and accruals 29 514 44 611
  A.2.3. Change in inventories 4 820 -70 088
  A.2.4. Change in short term financial assets, other than cash and cash equivalents -417 910 -9 247

A.** Net operating cash flow before financial
        balances, tax and extraordinary items 1 396 210 1 486 210 
A.3. Interest paid excluding amounts capitalised -82 766 -88 333
A.4. Interest received 798 25 648
A.5. Income tax paid on ordinary income and income tax relating to prior periods -294 324 -271 573
A.6. Receipts and disbursement from extraordinary items  
A.7. Other financial receipts and disbursement -2 132 -3 338
A.8. Dividends received and profit shares  

A.*** Net operating cash flow  1 017 786 1 148 614
Investment activity  
B.1. Acquisition of fixed assets -257 380 -296 407
  B.1.1. Acquisition of tangible fixed assets -245 575 -286 117
  B.1.2. Acquisition of intangible fixed assets -11 595 -10 290
  B.1.3. Acquisition of long-term investments -210 
B.2. Proceeds from sales of fixed assets 442 514 23 588
  B.2.1. Proceeds from sales of tangible and intangible fixed assets 442 514 22 864
  B.2.2. Proceeds from sale of long-term investments  724
B.3. Advances and loans to related parties  

B.*** Net cash flow from investment activity 185 134 -272 819
Financial activity  
C.1. Change in long-term liabilities and bank loans -350 000 199 999
C.2. Increase and decrease in equity from cash transactions -866 469 -1 073 872
  C.2.1. Subscription of shares and investments  
  C.2.2. Equity paid to shareholders   
  C.2.3. Other cash contributions from partners and shareholders  
  C.2.4. Loss settlement from partners  
  C.2.5. Payments from funds created from net profit -7 980 -8 245
  C.2.6. Dividends paid and profit shares including withholding tax paid -858 489 -1 065 627
C.*** Net cash flow from financial activity -1 216 469 -873 873
F. Net increase or decrease in cash balance -13 549 1 922
R. Cash and cash equivalents, end of period 9 166 22 715
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Příloha účetní uzávěrky (nekonsolidovaná)
k 31. prosinci 2006 (v tisících Kč) 

1.  Charakteristika a hlavní aktivity

Vznik a charakteristika společnosti

 International Power Opatovice, a.s. („společnost”) vznikla 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 2006 představuje 100 % základního kapitálu společnosti. 
 V srpnu 2005 rozhodla valná hromada o přechodu všech akcií společnosti, které nejsou v majetku hlavního akcionáře, 
na hlavního akcionáře dle § 183j odst. 1 obchodního zákoníku. Toto rozhodnutí bylo zapsáno do obchodního rejstříku dne 
20. října 2006.

 Společnost nemá s většinovým akcionářem International Power Holdings B.V. uzavřenu ovládací smlouvu ani smlouvu 
o převodu 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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Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2006

Členové představenstva Členové dozorčí rady
Richard Lappin (předseda) Bohuslav Čáp (předseda)
Michael Causton (místopředseda) Oldřich Valenta (místopředseda)
František Hejčl Ladislav Libý
Andrew Garner
Oldřich Vlasák
Jiří Stříteský

Změny v obchodním rejstříku

 Dne 31. května 2006 byl opětovně zvolen členem dozorčí rady Oldřich Valenta. Tato změna byla zapsána do obchodního 
rejstříku dne 26. června 2006.

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 CO
2
, bez ohledu na výši jejich ocenění a dobu pou-

žitelnosti. 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 pořizovací 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 pře-
cenění neovlivňují výsledek hospodaření společnosti až do doby realizace a jsou k rozvahovému dni účtovány jako změna 
Oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků ve vlastním kapitálu společnosti.
 Výnosy z tohoto majetku jsou zahrnuty ve výnosech z dlouhodobého finančního majetku.
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(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.
 K rozvahovému dni společnost nepřeceňuje krátkodobý finanční majetek vzhledem k tomu, že není možné objektivně 
stanovit reálnou hodnotu. 
 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 
zákazníků 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 prováděcí vyhláškou č. 383/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví výše rezervy na rekultivaci, zajiš-
tění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu a podrobnosti jejího vytváření a užití. 
 Rezerva na spotřebu povolenek je tvořena ve výši rozdílu spotřeby v daném účetním období a počtu povolenek v držení 
společnosti k rozvahovému dni. Tato rezerva je oceněna cenou, která je dosažena na veřejném trhu k rozvahovému 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 devizo-
vého 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 2006 (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 mode-
lu 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 účetní-
ho období a veškeré doměrky a vratky za minulá období. 
 Společnost netvoří rezervu na závazek za daň z příjmů právnických osob, ale snižuje krátkodobou pohledávku představu-
jící zaplacené zálohy.
 Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv s použitím očekávané 
daňové sazby platné pro následující období.
 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.

(k)  Složky peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů (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 a další finanční aktiva, jejichž ocenění může být spolehlivě 
určeno, a které mohou být snadno přeměněny v peněžní prostředky. 

3.  Změna účetních metod a postupů

 Společnost změnila od k 1. lednu 2006 používání ročního pevného kurzu pro přepočet transakcí v cizí měně na pevný 
měsíční kurz, který se stanovuje na základě denního kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB první pracovní den kalendář-
ního měsíce. Změna byla provedena, protože se společnost domnívá, že tento přepočet věrněji odráží skutečný stav aktiv 
a pasiv. 



36

Příloha účetní uzávěrky (nekonsolidovaná)
k 31. prosinci 2006 (v tisících Kč) 

4.  Dlouhodobý majetek

(a)  Dlouhodobý nehmotný majetek

(b)  Dlouhodobý hmotný majetek

 Ocenitelná práva Software Povolenky Nedokončený dlouhodobý  Celkem
   CO

2 nehmotný majetek

Pořizovací cena
Zůstatek k 1.1.2006 9 233 79 126 139 988 1 789 230 136
Přírůstky 44 9 477 2 154 809 2 074 2 166 404
Úbytky - 504 - 2 902 - 2 294 797 - 89 - 2 298 292
Přeúčtování 314 1 747 -- - 1 700 361
Zůstatek k 31.12.2006 9 087 87 448 -- 2 074 98 609
Oprávky
Zůstatek k 1.1.2006 7 488 46 510 -- -- 53 998
Odpisy 393 17 614 -- -- 18 007
Oprávky k úbytkům - 504 - 2 902 -- -- - 3 406
Zůstatek k 31.12.2006 7 377 61 222 -- -- 68 599
Zůstatková hodnota 
1.1.2006 1 745 32 616 139 988 1 789 176 138
Zůstatková hodnota 
31.12.2006 1 710 26 226 -- 2 074 30 010

Položku přeúčtování v rámci pořizovací ceny ve výši 361 tis. Kč představuje částka, která byla k 1. lednu 2006 vykázána 
v nedokončeném dlouhodobém hmotném majetku.

Společnost obchodovala s alokovanými povolenkami na emise CO
2
. Zisk z prodeje povolenek činí 437 mil. Kč 

(2005  - 0 mil. Kč).

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

  haly a stavby přístroje a zařízení  majetek

 
Pořizovací cena 
Zůstatek k 1.1.2006 40 108 3 392 149 4 193 070 548 49 346 811 7 676 032
Přírůstky 2 325 90 187 124 394 -- 23 406 5 263 245 575
Úbytky - 3 312 - 5 339 - 27 013 - 21 - 944 -- - 36 629
Přeúčtování -- 11 540 10 988 - - 22 128 - 761 - 361
Zůstatek k 31.12.2006 39 121 3 488 537 4 301 439 527 49 680 5 313 7 884 617
Oprávky
Zůstatek k 1.1.2006 -- 2 073 611 2 634 287 374 -- -- 4 708 272
Odpisy -- 71 565 193 279 21 -- -- 264 865
Oprávky k úbytkům -- - 4 862 - 27 012 -21 -- -- - 31 895
Přeúčtování -- -- -- -- -- -- --
Zůstatek k 31.12.2006 -- 2 140 314 2 800 554 374 -- -- 4 941 242
Opravné položky
Zůstatek k 1.1.2006 -- 193 062 63 860 -- -- -- 256 922
Změna stavu opr. položek -- - 11 763 - 6 005 -- -- -- - 17 768
Zůstatek k 31.12.2006 -- 181 299 57 855 -- ---  239 154
Zůst. hodn. 1.1.2006 40 108 1 125 476 1 494 923 174 49 346 811 2 710 838
Zůst. hodn. 31.12.2006 39 121 1 166 924 1 443 030 153 49 680 5 313 2 704 221
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5.  Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze

 V souladu s účetními postupy, popsanými v bodě 2(a), účtovala společnost část dlouhodobého hmotného a nehmot-
ného majetku 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. 2006 2005

Dlouhodobý hmotný majetek 89 655 80 348
Dlouhodobý nehmotný majetek (software) 849 640
Celkem 90 504 80 988

6.  Finanční majetek

(a)  Dlouhodobý finanční majetek

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

V A H O s.r.o. 100 % -- -- 34 533 295

Celkem dlouhodobý finanční majetek      2 717 142

2005

Majetkové účasti

 Vlastnický podíl Počet akcií Nominální hodnota Celkový zisk (+) ztráta  Vlastní kapitál  Pořizovací cena
    akcie v Kč   (-) za rok 2005 k 31.12.2005

EOP & HOKA s.r.o. 99.79 % -- -- 38 32 384 7 857

Pražská teplárenská a.s. 48.67 % 2 018 647 1 000 1 002 845 6 821 677 2 702 989

REATEX, a.s. 100 % 700 10 000 2 989 21 318 6 001

V A H O s.r.o. 68 % -- -- - 18 684 85

Celkem dlouhodobý finanční majetek      2 716 932

 V roce 2006 neměla společnost z dlouhodobého finančního majetku žádný výnos z titulu přijatých dividend a podílů 
na zisku (2005 – 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
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 International Power Opatovice, a .s. nemá s žádnou z výše uvedených společností uzavřenu ovládací smlouvu ani smlou-
vu o převodu zisku. Společnost koupila 32% podíl ve společnosti VAHO s.r.o. v lednu 2006. Společnost nebude sestavovat 
konsolidovanou účetní závěrku. Společnost International Power Opatovice, a.s., její dceřiné 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 a ČSOB v celkové hodnotě 574 500 tis. Kč 
(2005 – 155 975 tis. Kč). 

7.  Zásoby

 Na základě provedené inventury k 31. prosinci 2006 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 polož-
ku ve výši 560 tis. Kč (2005 – 806 tis. Kč).

8.  Pohledávky a závazky z obchodních vztahů

(a) Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů činí 146 615 tis. Kč (2005 – 207 287 tis. Kč), ze kterých 
13 229 tis. Kč (2005 – 37 906 tis. Kč) představují pohledávky po lhůtě splatnosti. Opravná položka k pochybným pohle-
dávkám k 31. prosinci 2006 činila 12 634 tis. Kč (2005 – 33 017 tis. Kč).
Společnost eviduje dlouhodobé zálohy s dobou splatnosti delší než jeden rok v hodnotě 12 539 tis. Kč (2005 – 12 534 tis. Kč).

(b) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 328 345 tis. Kč (2005 – 300 127 tis. Kč). Všeobecně přijatým postu-
pem společnosti je platit závazky ve lhůtě splatnosti, a tudíž neexistují žádné závazky po splatnosti.

9.  Deriváty

 Společnost se zajistila proti úrokovému riziku z úvěrů dvěmi úrokovými swapy. Smlouvy na úrokové swapy ve výši 
1 000 000 tis. Kč a 700 000 tis. Kč jsou splatné v březnu 2007. Reálná hodnota swapů k 31. prosinci 2006 činila 
– 2 944 tis. Kč (- 14 583 tis. Kč - 2005). Úrokové swapy jsou vykázány v rozvaze v řádku jiné závazky. Reálná hodnota 
swapů a související odložená daňová pohledávka byla zaúčtována v rámci oceňovacích rozdílů z přecenění majetku 
a závazků ve vlastním kapitálu (viz. bod 12).

Příloha účetní uzávěrky (nekonsolidovaná)
k 31. prosinci 2006 (v tisících Kč) 
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10.  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 1.1.2006 806 33 017 28 000 256 922 318 745

Tvorba 491 1 323 -- -- 1 814

Rozpuštění/použití - 737 - 21 706 -- - 17 768 - 40 211

Zůstatek 31.12.2006 560 12 634 28 000 239 154 280 348

11.  Základní kapitál

 Základní kapitál Emisní ážio Celkem

Zůstatek k 1.1.2006 

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

Zůstatek k 31.12.2006

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

12.  Přehled o změnách vlastního kapitálu

(a)  Přehled pohybů vlastního kapitálu
 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 1.1.2006 1 271 200 231 046 20 143 861 899 11 025 262 324 33 935 - 11 082 2 680 490

Příděly fondům -- -- - - 10 688 -- -- 10 688 - --

Čerpání fondů -- -- -- - -- -- - 7 980 -- - 7 980

Tantiémy -- -- -- - 1 446 -- -- -- -- - 1 446

Dividendy 740 Kč 

na akcii -- -- - - 849 765 - 5 407 -- -- -- - 855 172

Zisk za rok 2006 -- -- -- 1 423 955 -- -- -- -- 1 423 955

Změna oceňovacích 

rozdílů z přecenění -- -- -- -- -- -- -- 8 846 8 846

Zůstatek 

k 31.12.2006 1 271 200 231 046 20 143 1 423 955 5 618 262 324 36 643 - 2 236 3 248 693

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

Zůstatek k 1.1.2006 - 11 082

Změna ocenění zajišťovacích derivátů 11 639

Změna odložené daně související s přeceněním majetku a závazků - 2 793

Zůstatek k 31.12.2006 - 2 236
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Příloha účetní uzávěrky (nekonsolidovaná)
k 31. prosinci 2006 (v tisících Kč) 

13.  Rezervy

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

 na opravy na rekultivaci  na opravy rezervy na povolenky CO
2
 rezervy  

  

Zůstatek k 1.1.2006 312 807 7 567 65 115 62 137 - 8 000 455 626

Tvorba 67 174 152 3 000 18 068 41 531 -- 129 925

Čerpání - 110 192 -- - 2 857 - 32 699 -- - 1 750 - 147 498

Zůstatek k 31.12.2006 269 789 7 719 65 258 47 506 41 531 6 250 438 053

15.  Informace o tržbách

14.  Krátkodobé bankovní úvěry

 Společnost překlasifikovala k 31. prosinci 2006 termínovanou část syndikovaného bankovního úvěru na úvěr krátkodobý, 
a to vzhledem k jeho splatnosti dne 5. června 2007. Tento úvěr je ve výši 2 000 000 tis. Kč (2005 – 2 000 000 tis. Kč). 
Společnost vyhlásila veřejnou obchodní soutěž na jeho refinancování. Společnost má krátkodobý revolvingový úvěr u klubu 
bank vedeném Českou spořitelnou; k 31. prosinci 2006 nebyl čerpán (2005 – 350 mil. Kč).

 2006 2005

Tržby za prodej elektrické a tepelné energie 3 464 678 3 224 726

Pronájem dlouhodobého hmotného majetku 18 285 18 789

Tržby za vlastní výrobky 53 273 40 151

Přefakturace vodného a stočného 26 833 26 994

Ostatní činnosti 16 052 16 581

Celkem 3 579 121 3 327 241

 V roce 2006 činily tržby ze zahraničí 24 110 tis. Kč (2005 – 9 315 tis. Kč). Jednalo se o vývoz stavebních hmot. 

16.  Informace o spřízněných osobách

(a)  Pohledávky a závazky z obchodních vztahů

 V pohledávkách a závazcích z obchodních vztahů, popsaných v bodě 8 jsou obsaženy následující zůstatky účtů týkající se 
vztahů k podnikům ve skupině.

 Pohledávky k 31.12. Závazky k 31.12.

 2006 2005 2006 2005

EOP & HOKA s.r.o. 672 876 17 637 11 489

REATEX a.s. 38 3 671 43 33

V A H O s.r.o. 1 109 316 2 789 1 637

INTERNATIONAL POWER – Štětí s.r.o., v likvidaci -- 11 -- --

International Power plc -- 283 72 647 50 644

Celkem 1 819 5 157 93 116 63 803
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Členové vedení používají služební automobily i k soukromým účelům. 

(b)  Odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů

     Představenstvo Dozorčí rada

 2006 2005 2006 2005

Počet členů 6 6 3 3

Odměny z titulu výkonu funkce 4 908 1 008 402 402

Tantiémy  843 816 603 584

17.  Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 2006 a 2005:
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

2005 Počet zaměstnanců Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady

Zaměstnanci 393 141 524 43 794 3 031

Vedoucí pracovníci 25 32 453 15 079 392

Celkem 418 173 977 58 873 3 423

18.  Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 7 006 tis. Kč (2005 –7 189 tis. Kč), ze kterých 4 979 tis. 
Kč (2005 – 5 097 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení a 2 027 tis. Kč (2005 – 2 092 tis. Kč) představují 
závazky ze zdravotního pojištění. Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.

19.  Stát – daňové závazky a dotace

 Daňové závazky činí 173 298 tis. Kč (2005 – 203 074 tis. Kč), ze kterých 9 238 tis. Kč (2005 – 4 345 tis. Kč) před-
stavují závazky z daně z přidané hodnoty a závazky z daně z příjmů činí 164 060 tis. Kč (2005 – 58 741 tis. Kč). Žádné 
z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti. 
Společnost vykázala v položce daňové závazky v roce 2005 dotaci z titulu nabytí povolenek CO

2
 ve výši 139 988 tis. Kč 

(2006 - 0 tis. Kč).
 

20.  Daň z příjmů

(a)  Splatná

 Splatná daň z příjmů zahrnuje odhad daně za zdaňovací období 2006 ve výši 426 038 tis. Kč (2005 – 267 516 tis. 
Kč), upřesnění odhadu daně za zdaňovací období 2005 ve výši 628 tis. Kč (- 392 tis. Kč - 2005) a vratku daně vztahující se 
k minulým obdobím ve výši 25 711 tis. Kč (2005 – doměrek daně z minulých let ve výši 34 249 tis. Kč). 
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(b)  Odložená
Vykázané odložené daňové pohledávky a závazky

Příloha účetní uzávěrky (nekonsolidovaná)
k 31. prosinci 2006 (v tisících Kč) 

V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 2 (i) byla pro výpočet odložené daně použita daňová sazba 24 % (2005 – 24%).

21.  Závazky nevykázané v rozvaze

 Proti společnosti byla podána žaloba o vydání bezdůvodného obohacení ve výši 472 000 tis. Kč. Společnost tvrzení 
žalobce odmítá. Soudní spor je v počáteční fázi. Z tohoto důvodu nebyla k této žalobě vytvářena žádná rezerva.

22.  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

 2006 2005 2006 2005 2006

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek -- -- - 263 228 - 232 932 - 30 296

Pohledávky 70 26 -- -- 44

Zásoby 134 193 -- -- - 59

Rezervy 31 991 24 995 -- -- 6 996

Přecenění majetku a závazků účtované 

proti vlastnímu kapitálu 707 3 500 -- -- - 2 793

Ostatní dočasné rozdíly -- -- - 86 - 1 - 85

Odložená daňová pohledávka/(závazek) 32 902 28 714 - 263 314 - 232 933 - 26 193

Kompenzace souvisejících odložených 

daňových pohledávek a závazků - 32 902 - 28 714 32 902 28 714 --

Odložená daňová pohledávka/(závazek) -- - - 230 412 - 204 219 - 26 193

 2006 2005

Peníze 389 655

Účty v bankách 16 488 30 386

Zůstatek na vázaných účtech - 7 711 - 8 326

Peníze a peněžní ekvivalenty ve výkazu cash flow 9 166 22 715

Zůstatek k 31.12

Datum: 2.března 2007                               
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 2006 (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 Commercial Register maintained by the Regional Court in Hradec Králové – branch office Pardubice, section B, part 584. 
The principal activities 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 
ownership share of International Power Holdings B.V. in the Company as at 31 December 2006 was 100 %. 
 In August 2005, in accordance with Section 183 (j) (1) of the Commercial Code, the general meeting approved a trans-
fer of shares owned by minority shareholders to the majority shareholder. The decision was recorded in the Commercial 
Register on 20 October 2006.

 The Company has not concluded a controlling agreement or a profit transfer agreement with its majority shareholder, 
International Power Holdings B.V. A report on relations between related parties will be a part of the annual report.

Registered office

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

Identification number

455 342 92

Principal activities recorded in the Commercial Register

 electricity production
 electricity trading
 heat production
 heat distribution
 service water treatment and distribution
 plumbing, heating services
 production of construction materials and construction products
 wholesale
 specialised retail
 engineering activities in building construction
 constructions, re-constructions and demolitions
 waste management (except hazardous waste)
 leasing and hiring movables
 assembly and repairs of measuring instruments
 accounting advisory, book-keeping
 assembly, repairs and reviews of selected electrical devices
 technical services
 accommodation services
 railway transport
 railway siding
 import of chemical substances and chemical preparatives, classified as inflammable, injurious to health, caustic, 

   irritating, sensitizing
 lease of real estate, flats and non-residential premises (only with basic services)
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Notes to The Czech Statutory Financial Statements (non-consolidated)
year ended 31 December 2006 (in thousands of Czech crowns TCZK) 

Members of the board of directors and supervisory board as at 31 December 2006

Members of the board of directors Members of the supervisory board
Richard Lappin (Chairman) Bohuslav Čáp (Chairman)
Michael Causton (Deputy Chairman) Oldřich Valenta (Deputy Chairman)
František Hejčl Ladislav Libý
Andrew Garner
Oldřich Vlasák
Jiří Stříteský

Changes in the Commercial Register

 On 31 May 2006, Oldřich Valenta was re-elected as a member of the supervisory board. The change was recorded in 
the Commercial Register on 26 June 2006.

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 
intangible fixed assets costing less than TCZK 60 are charged to the profit and loss account in the year that they are put into 
use.

Improvements of tangible fixed assets increase their acquisition cost.
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
Motor vehicles Straight - line 4 - 15 years
Patents  Straight - line 15 years
Software Straight - line 4 years
Licences Straight - line 5 years

 CO
2
 emission rights (“allowances”) are included in intangible fixed assets irrespective of their value and useful lives. Al-

located allowances are stated at replacement cost determined based on the price at German EEX ruling on the day they 
were subscribed 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 at 
acquisition 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 other investments 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.
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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. 
 At the balance sheet date, short-term investments are not remeasured since their fair value cannot be reliably 
determined. 
 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 to reduce the cost of fixed assets to net realisable value.

 Provisions

 The provision for repairs of tangible fixed assets is established in accordance with Act No. 593/ 1992 Coll. on Reserves 
for Determining the Income Tax Base, as amended. 
 Statutory provisions for land reclamation were established in accordance with Act No. 185/2001 Coll. on Waste, as 
amended, and Decree No. 383/2001 Coll. issued by the Ministry of Environment, stipulating the level of provisions for land 
reclamation, monitoring and decontamination of waste storage sites and details for its creation and use. 
 The provision for allowances is established as a difference between the consumption of allowances in the current period 
and the number of allowances held by the Company as at the balance sheet date. The 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 same date.
 Other provisions are established based on an analysis of the current status of the 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 offi-
cial rates for that date. Unrealised foreign exchange gains and losses are recognised in the profit and loss account.
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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 
accounting 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 
transactions, 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 recognised in the profit and loss account.

(h)  Research and development

 The Company did not incur any research and development costs in the 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 does not create a provision for corporate income tax, but decreases a short-term receivable representing 
income tax prepayments.
 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 multiplied by the income tax rate prescribed by the Income Tax 
Act for the next period.
 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.

(k)  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 in hand, cash in 
transit, cash at the bank and other financial assets whose valuation can be reliably determined and which can be readily 
converted to cash. 

3.  Change in accounting methods and policies

 With effect from 1 January 2006, the Company has changed its accounting policy for foreign currency translation from 
a fixed annual rate to a fixed monthly rate which is determined based on the daily rate announced by the Czech National 
Bank on the first working day of the calendar month. The change is considered to give a true and fair value of the assets and 
liabilities. 

Notes to The Czech Statutory Financial Statements (non-consolidated)
year ended 31 December 2006 (in thousands of Czech crowns TCZK) 
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4.  Fixed assets

(a)  Intangible fixed assets

(b)  Tangible fixed assets

 Royalties Software Emission Intangible fixed assets  Total
   allowances under construction

Acquisition cost
Balance at 1/1/2006 9 233 79 126 139 988 1 789 230 136
Additions -- 9 477 2 154 809 2 074 2 166 404
Disposals -- - 2 902 - 2 294 797 - 89 - 2 298 292 
Transfers 314 1 747 -- - 1 700 361
Balance at 31/12/2006 9 087 87 448 -- 2 074 98 609
Accumulated depreciation
Balance at 1/1/2006 7 488 46 510 -- -- 53 998
Depreciation expense 393 17 614 -- -- 18 007
Disposals - 504 - 2 902 -- -- - 3 406
Transfers -- -- -- -- --
Balance at 31/12/2006 7 377 61 222 -- -- 68 599
Net book value 1/1/2006 1 745 32 616 139 988 1 789 176 138
Net book value 31/12/2006 1 710 26 226 - 2 074 30 010

Transfer in acquisition cost of TCZK 361 represents an amount included in the tangible fixed assets under construction 
as at 1 January 2006.

The Company trades with allocated allowances. Gain from the sale of allowances is CZK 437 million 
(2005 - 0 CZK million).

 Land Buildings,   Machinery and Other tangible   Assets under  Advances Total

    halls and structures equipment fixed assets construction paid

 
Acquisition cost 
Balance at  1.1.2006 40 108 3 392 149 4 193 070 548 49 346 811 7 676 032
Additions 2 325 90 187 124 394 -- 23 406 5 263 245 575
Disposals - 3 312 - 5 339 - 27 013 - 21 - 944 -- - 36 629
Transfers -- 11 540 10 988 - - 22 128 - 761 - 361
Balance at  31.12.2006 39 121 3 488 537 4 301 439 527 49 680 5 313 7 884 617
Accumulated depreciation
Balance at 1.1.2006 -- 2 073 611 2 634 287 374 -- -- 4 708 272
Depreciation expense -- 71 565 193 279 21 -- -- 264 865
Disposals -- - 4 862 - 27 012 -21 -- -- - 31 895
Transfers -- -- -- -- -- -- --
Balance at  31.12.2006 -- 2 140 314 2 800 554 374 -- -- 4 941 242
Adjustment
Balance at  1.1.2006 -- 193 062 63 860 -- -- -- 256 922
Changes in adjustment -- - 11 763 - 6 005 -- -- -- - 17 768
Balance at  31.12.2006 -- 181 299 57 855 -- ---  239 154
Net book value 1.1.2006 40 108 1 125 476 1 494 923 174 49 346 811 2 710 838
Net book value 31.12.2006 39 121 1 166 924 1 443 030 153 49 680 5 313 2 704 221
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Notes to The Czech Statutory Financial Statements (non-consolidated)
year ended 31 December 2006 (in thousands of Czech crowns TCZK) 

5.  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 2006 2005

Tangible fixed assets 89 655 80 348
Intangible fixed assets (software) 849 640
Total 90 504 80 988

6.  Investments

(a)  Long-term investments

2006

Ownership interests
 % owner-ship Shares held Nominal  value of  Total profit for Equity as at Acquisition cost

    shares CZK  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

V A H O s.r.o. 100 % -- -- 34 533 295

Total long-term investments      2 717 142

2005

Ownership interests

 % owner-ship Shares held Nominal  value of  Total profit (+) loss Equity as at Acquisition cost

    shares CZK  (-) for the year 2005 31.12.2005

EOP & HOKA s.r.o. 99.79 % -- -- 38 32 384 7 857

Pražská teplárenská a.s. 48.67 % 2 018 647 1 000 1 002 845 6 821 677 2 702 989
REATEX, a.s. 100 % 700 10 000 2 989 21 318 6 001

V A H O s.r.o. 68 % -- -- - 18 684 85

Total long-term investments      2 716 932

 No dividends or profit shares were received from long-term investments during 2006 (2005 - 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

Pražská teplárenská a.s. REATEX a.s.
Partyzánská 7 Šimkova 1224
170 00 Praha 7 500 03 Hradec Králové
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 The Company has not concluded a controlling agreement or a profit transfer agreement with any of the above compa-
nies.
 The Company acquired a 32% of share of VAHO s.r.o. in January 2006.
 The Company will not prepare the consolidated financial statements. International Power Opatovice, a.s., its subsidiaries 
and associates are consolidated in accordance with IFRS as part of the consolidation group of their parent company Inter-
national Power Holdings B.V. The consolidated financial statements will be translated into Czech and will be published in the 
Commercial Register. 

(b)  Short-term investments

 Short-term investments represent deposit bills of exchange from Komerční banka and ČSOB totalling TCZK 574 500 
(2005 – TCZK 155 975).

7.  Inventories

 At the stocktaking held on 31 December 2006 the Company identified spare parts relating to assets which had already 
been disposed of and therefore recorded an adjustment of TCZK 560 (2005 –TCZK 806).

8.  Trade receivables and payables

(a)  Short-term trade receivables total TCZK 146 615 (2005 - TCZK 207 287) of which TCZK 13 229 (2005 - TCZK 
37 906) is overdue. An adjustment for doubtful accounts of TCZK 12 634 (2005 - TCZK 33 017) has been set up at 
31 December 2006 to adjust for receivables which may be uncollectible.
Long-term advances of TCZK 12 539 (2005 – TCZK 12 534) are due in more than one year.

(b)  Short-term trade accounts payable total TCZK 328 345 (2005 - TCZK 300 127). The Company’s policy is generally to 
pay trade payables as they fall due, and accordingly there are no accounts payable overdue.

9.  Derivatives

 The Company has entered into two interest rate swap agreements to hedge against interest rate risks from the loans. 
The swap agreements relate to amounts of TCZK 1 000 000 and TCZK 700 000 and mature in March 2007. Fair value 
of swap agreements is TCZK –2 944 at 31 December 2006 (2005 - TCZK – 14 583). Swaps are recorded in other 
payables. Fair value of swaps and the related deferred tax asset is recorded in “Revaluation of assets and liabilities” in equity 
(see note 12).
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Notes to The Czech Statutory Financial Statements (non-consolidated)
year ended 31 December 2006 (in thousands of Czech crowns TCZK) 

10.  Adjustments

 Adjustments   Adjustments to trade  Adjustments to other   Adjustments to fixed Total

 to invenory receivables receivables assets

Balance at 1.1.2006 806 33 017 28 000 277 184 318 745

Additions 491 1 323 -- -- 1 814

Release/utilisation - 737 - 21 706 -- - 17 768 - 40 211

Balance at 31.12.2006 560 12 634 28 000 239 154 280 348

11.  Share capital

 Registered capital Share premium Total

Balance at 1.1.2006 

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

Balance at 31.12.2006

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

12.  Changes in equity

(a)  Movement in the individual components of equity:

 Registered Shar premium Capital Profit for the  Retained  Statutory Soc.  Reval. of assets  Total

 capital  contributions current period earnings reserve fund fund  and liab.

Balance at 

1.1.2006 1 271 200 231 046 20 143 861 899 11 025 262 324 33 935 - 11 082 2 680 490

Additions to funds -- -- - - 10 688 -- -- 10 688 - --

Reductions to funds -- -- -- - -- -- - 7 980 -- - 7 980

Bonuses to board members -- -- -- - 1 446 -- -- -- -- - 1 446

Dividends 740 CZK 

 per share -- -- - - 849 765 - 5 407 -- -- -- - 855 172

Profit for 2006 -- -- -- 1 423 955 -- -- -- -- 1 423 955

Changes in valuation 

differences from revaluation -- -- -- -- -- -- -- 8 846 8 846

Balance at 

31.12.2006 1 271 200 231 046 20 143 1 423 955 5 618 262 324 36 643 - 2 236 3 248 693

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

Balance at  1.1.2006 - 11 082

Change in value of hedging derivatives 11 639

Change in deferred tax relating to the revaluation of assets and liabilities - 2 793

Balance at  31.12.2006 - 2 236
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13.  Provisions

 Statutory provision   Statutory provision Other provision Other operating   Provision for  Other financial Total

 for repairs for land reclamation  for repairs provisions allowances provisions  

  

Balance at 1.1.2006 312 807 7 567 65 115 62 137 - 8 000 455 626

Additions 67 174 152 3 000 18 068 41 531 -- 129 925

Utilisation - 110 192 -- - 2 857 - 32 699 -- - 1 750 - 147 498

Balance at 31.12.2006 269 789 7 719 65 258 47 506 41 531 6 250 438 053

15.  Segment information

14.  Short-term bank loans

 The Company reclassified a syndicated loan to a short-term loan, considering its due date on 5 June  2007. The loan 
amounts to TCZK 2 000 000 (2005 – TCZK 2 000 000). The Company announced a tender for the loan refinancing.
 The Company has a short-term revolving loan from the bank consortium led by Česká spořitelna; the loan was not drawn 
as at 31 December 2006 (2005 – MCZK 350).

 2006 2005

Revenue from heat and electrical energy 3 464 678 3 224 726

Lease of tangible fixed assets 18 285 18 789

Revenue from own products 53 273 40 151

Reinvoicing of water and sewerage charges  26 833 26 994

Other activities 16 052 16 581

Total 3 579 121 3 327 241

 In 2006 Company exported by- products of TCZK 24 110 (2005 – TCZK 9 315). 

16.  Related parties

(a)  Trade receivables and payables 

 The following related party balances are included in the trade receivables and payables described in note 8 above:

 Receivables at 31.12. Payables at 31.12.

 2006 2005 2006 2005

EOP & HOKA s.r.o. 672 876 17 637 11 489

REATEX a.s. 38 3 671 43 33

V A H O s.r.o. 1 109 316 2 789 1 637

INTERNATIONAL POWER – Štětí s.r.o., v likvidaci -- 11 -- --

International Power plc -- 283 72 647 50 644

Total 1 819 5 157 93 116 63 803
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Notes to The Czech Statutory Financial Statements (non-consolidated)
year ended 31 December 2006 (in thousands of Czech crowns TCZK) 

Management use the Company’s vehicles for both business and private purposes.

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

     Board of directors Supervisory board

 2006 2005 2006 2005

Number of members 6 6 3 3

Fixed paid  4 908 1 008 402 402

Bonuses paid to supervisory board members 843 816 603 584

17.  Employees and executives

The average number of employees and executives and remuneration paid for the years ended 31 Decem-
ber 2006 and 31 December 2005 are as follows:
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

2005 Number of employees   Wages and salaries Social security and health insurance expenses Social expenses

Employees 393 141 524 43 794 3 031

Executives 25 32 453 15 079 392

Total 418 173 977 58 873 3 423

18.  Social security and health insurance liabilities

 Social security and health insurance liabilities total TCZK 7 006 (2005 – TCZK 7 189) of which TCZK 4 979 
(2005 – TCZK 5 097) relates to social security liabilities and TCZK 2 027 (2005 – TCZK 2 092) to health insurance liabilities. 
No social security or health insurance liabilities are overdue.

19.  Tax liabilities and subsidies

 Tax liabilities amount to TCZK 173 298 (2005 – TCZK 203 074) of which TCZK 9 238 (2005 - TCZK 4 345) is value 
added tax and TCZK 164 060 (2005 – TCZK 58 741) is income tax liabilities. No tax liabilities are overdue. 
 The subsidy relating to emission allowances in 2005 of TCZK 139 988 (2006 – TCZK 0) was recorded in tax liabili-
ties.

20.  Income tax

(a)  Current tax

 This comprises the current income tax for 2006 of TCZK 426 038 (2005 - TCZK 267 516), an adjustment of 
tax estimate for 2005 of TCZK 628 (2005 - TCZK - 392) and income tax relating to prior periods of TCZK - 25 711 
(2005 – TCZK 34 249). 
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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 24% (2005 – 24%) was used to calculate deferred tax.

21.  Contingencies and commitments

 The Company is a defendant in a lawsuit for disbursement of unjust enrichment amounting to TCZK 472 000. The Com-
pany rejected the plaintiff’s claim. As this litigation is in its early stage, no provision has been established.

22.  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 the bank except for cash on tied bank accounts determined for land reclamation:

 Assets Liabilities Net

 2006 2005 2006 2005 2006

Tangible and intangible fixed assets -- -- - 263 228 - 232 932 - 30 296

Receivables 70 26 -- -- 44

Inventories 134 193 -- -- - 59

Provisions 31 991 24 995 -- -- 6 996

Revaluation of assets and liabilities recorded in equity 707 3 500 -- -- - 2 793

Other temporary differences -- -- - 86 - 1 - 85

Tax asset/ (liability) 32 902 28 714 - 263 314 - 232 933 - 26 193

Set off of tax - 32 902 - 28 714 32 902 28 714 --

Net tax asset/(liability) -- - - 230 412 - 204 219 - 26 193

 2006 2005

Cash 389 655

Bank accounts  16 488 30 386

Cash on tied accounts - 7 711 - 8 326

Cash and cash equivalents in the cash flow statement 9 166 22 715

Date: 2 March 2007                                
Signature of authorised representative:   

 
    
Richard Lappin   
Chairman of Board of Directors   
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Schéma koncernu/Scheme of stakes 

Pozn.: Společnost INTERNATIONAL POWER – Štětí s.r.o., v likvidaci, 
vstoupila do likvidace ke dni  
    1. srpna 2006, do té doby vystupovala pod obchodní firmou INTER-
NATIONAL POWER – Štětí s.r.o.
    

Note: INTERNATIONAL POWER – Štětí s.r.o., in liquidation, went into 
liquidation on Aug 01, 2006, until 
    then it went under the corporate name INTERNATIONAL POWER 
– Štětí s.r.o.

INTERNA
TIONAL 
POWER –
 Štětí s.r.o., 
v likvidaci 
100% 

REATEX a.s.
100%

EOP & HOKA 
s.r.o.
99,78%

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

Pražská 
teplárenská 
a.s.
48,67%

International 
Power plc

National 
Power 
International 
Holdings 
100%

National 
Power
International 
Holdings B.V.  
100%

   

International 
Power 
Holdings B.V. 
100%

   

International 
Power 
Opatovice, a.s.
100%

Deeside Power 
Development 
Company 
Limited
100%

TERMONTA 
PRAHA a.s.       
100%

Energotrans, a.s.
100%

Teplo Neratovice, 
spol. s r.o.     
100%
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH

 mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovlá-
dající osobou, tj. mezi propojenými osobami, zpracovaná představenstvem společnosti International Power Opatovice, a.s., v 
souladu s ustanovením § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, za účetní období od 1. ledna 2006 
do 31. prosince 2006.

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 2006 do 19. října 2006 na základě přímého disponování 99,08 % 
hlasovacích práv IPO a od 20. října 2006 do 31. prosince 2006 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 2006 do 31. prosince 2006 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 2006 do 31. prosince 2006 na základě přímého disponování 100,00 % 
hlasovacích práv National Power International Holdings B.V.

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 2006 do 31. prosince 2006 na základě přímého disponování 100,00 % 
hlasovacích práv National Power International Holdings.

Propojené osoby: 
1. Tato propojená osoba byla ovládána ovládající osobou International Power Holdings B.V. prostřednictvím podílu Internati-
onal Power Holdings B.V. na jejích hlasovacích právech:

Název společnosti Sídlo Podíl International Power Holdings B.V.  IČO

  k 31/12/2006

INTERNATIONAL POWER areál International Power  100,00% 267 25 762

 – Štětí s.r.o., v likvidaci1 Opatovice, a.s., Pardubice, PSČ: 530 02

1 Pozn.: Společnost INTERNATIONAL POWER – Štětí s.r.o., v likvidaci, vstoupila do likvidace ke dni 1. srpna 2006, do té doby vystupovala pod obchodní 
firmou INTERNATIONAL POWER – Štětí s.r.o.
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH

Smluvní vztahy mezi ovládanou osobou a ovládajícími osobami:

IPR

A) smlouvy uzavřené v období 1.1.2006 až 31.12.2006 

Smlouva kupní ze dne 7. června 2006 IPO prodala IPR dvě použité tiskárny.

Cena za poskytnuté plnění společností IPR byla cenou obvyklou v místě a době plnění.

B) jiné smlouvy, na základě kterých se v období 1.1.2006 až 31.12.2006 poskytovala plnění

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 2006 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

IPR zajistila svým jménem pojištění majetku IPO pro případ teroristických útoků a přefakturovala IPO pojistné.

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 1.1.2006 až 31.12.2006

Mandátní smlouva ze dne 10. října 2006. Na základě této smlouvy International Power Holdings B.V. zmocnila Českosloven-
skou obchodní banku, a. s., k výplatě protiplnění za akcie, jež na základě rozhodnutí valné hromady IPO, přešly z minoritních 
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 1.1.2006 až 31.12.2006 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

IPO vyplatila dividendu ve výši odsouhlasené valnou hromadou.

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 International Holdings, neuzavřela IPO v roce 2006 jakoukoli smlouvu.

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

Název společnosti Sídlo Podíl International Power plc. IČO

  k 31/12/2006

Deeside Power Development   Senator House, 85 Queen 100,00% 2452479

Company Limited Victoria  Street, London, EC4V 4DP

Představenstvu ovládané osoby je znám shora vymezený okruh ovládajících osob a osob jimi ovládaných. 
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INTERNATIONAL POWER – Štětí s.r.o., v likvidaci

A) smlouvy uzavřené v období 1.1.2006 až 31.12.2006

1. Smlouva o nájmu nebytových prostorů ze dne 16. ledna 2006 na dobu neurčitou. IPO pronajala společnosti INTERNATIONAL 
 POWER – Štětí s.r.o., nebytové prostory ve svém areálu. Nájemní vztah byl ukončen dohodou ke dni 30. listopadu 2006.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 4. března 2003, uzavřený dne 31. ledna 2006.
3. Dohoda o ukončení všech závazků ze smlouvy o poskytování služeb, ze dne 1. srpna 2006.
4. Smlouva o úschově dokumentů ze dne 31. října 2006, na základě které se IPO zavázala uschovat dokumenty, které jí 
 předala INTERNATIONAL POWER – Štětí s.r.o., v likvidaci.
5. Dohoda o ukončení všech závazků ze smlouvy o nájmu nebytových prostorů uzavřené dne 16. ledna 2006 ze dne 
 30. listopadu 2006.

B) jiné smlouvy, na základě kterých IPO v období 1.1.2006 až 31.12.2006, poskytovala plnění
1. Smlouva o nájmu nebytových prostor v majetku IPO ze dne 11. října 2002 na dobu neurčitou, ve znění dodatků č. 1 až
 4. IPO pronajala společnosti INTERNATIONAL POWER – Štětí s.r.o., v likvidaci, nebytové prostory ve svém areálu. Nájemní 
 vztah byl ukončen dohodou ke dni 1. února 2006.
2. Smlouva o poskytování služeb ze dne 4. března 2003 na dobu neurčitou ve znění jejích dodatku číslo 1. a 2. IPO poskytla
 společnosti INTERNATIONAL POWER – Štětí s.r.o., v likvidaci, služby spočívající ve vedení účetnictví. Smluvní vztah byl 
 ukončen dohodou ke dni 1. srpna 2006.

Cena za poskytnuté služby byla cenou obvyklou v místě a době plnění. Ovládané osobě z tohoto smluvního 
vztahu se společností INTERNATIONAL POWER – Štětí s.r.o., v likvidaci, nevznikla újma.

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.

Deeside Power Development  Company Limited 

A) smlouvy uzavřené v období 1.1.2006 až 31.12.2006

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.
3. Smlouva kupní ze dne 31. ledna 2006, na jejímž základě prodala IPO povolenky k emisím CO2.
4. Smlouva kupní ze dne 14. února 2006, na jejímž základě prodala IPO povolenky k emisím CO2.
5. Smlouva kupní ze dne 3. března 2006, na jejímž základě prodala IPO povolenky k emisím CO2.
6. Smlouva kupní ze dne 13. dubna 2006, na jejímž základě prodala IPO povolenky k emisím CO2.
7. Smlouva kupní ze dne 19. října 2006, na jejímž základě prodala IPO povolenky k emisím CO2.

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

B) jiné smlouvy, na základě kterých IPO v období 1.1.2006 až 31.12.2006, poskytovala plnění

V tomto období netrvaly žádné jiné smluvní vztahy mezi osobou ovládanou a ovládající, na základě kterých by byla poskyto-
vána jakákoli vzájemná plnění.

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 1. března 2007
Za představenstvo společnosti:

Ing. František Hejčl  Michael Joseph Causton
člen představenstva místopředseda představenstva
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CONTROLLING REPORT

 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, 2006 to December 
31, 2006.

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, 2006 until October 19, 2006 based on the direct disposal 
of 99.08 % voting rights in IPO, and from October 20, 2006 to December 31, 2006 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, 2006 to December 31, 2006 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, 2006 to December 31, 2006 based on the direct disposal 
of 100.00 % voting rights in National Power International Holdings B.V.

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, 2006 to December 31, 2006 based on the direct disposal 
of 100.00 % voting rights in National Power International Holdings.

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

Company name Registered office International Power Holdings Company number

  B.V. stake as at Dec 31, 2006

INTERNATIONAL POWER International Power Opatovice, a.s.,  100,00% 267 25 762

 – Štětí s.r.o., in liquidation1  Pardubice, Zip code: 530 02

1 Note: INTERNATIONAL POWER – Štětí s.r.o., in liquidation, went into liquidation on Aug 01, 2006, until then it went under the corporate name 
INTERNATIONAL POWER – Štětí s.r.o.
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CONTROLLING REPORT

Contractual relations between the Controlled Entity and the Controlling Entities:

IPR

A) Contracts made during January 01, 2006 to December 31, 2006 

Contract of Sale dated June 07, 2006 – IPO sold IPR two second-hand printers.

The price for performance (namely the two used printers) provided by IPR was a price that was usual in the 
place and time of performance.

B) Other contracts on the basis of which performance was provided from January 01, 2006 
     to December 31, 2006

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 2006, IPR rendered 
consultancy 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

In its own name, IPR arranged the insurance coverage of IPO property against terrorist attacks and re-billed the premium to IPO.

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, 2006 to December 31, 2006

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 (stake-
holder) 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, 2006 
     to December 31, 2006

During this period of time, there were no contractual relations between the Controlled Entity and the Controlling Entity sub-
ject to which any mutual performance would be provided.

C) Other legal acts and measures

IPO distributed dividends in the amount approved by the General Meeting.

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 contract with any of the other Controlling Entities, i.e. National Power International 
Holdings B.V. or National Power International Holdings.

Related entities: 
2. 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:

Company name Registered office International Power plc. stake Registration number

  as at Dec 31, 2006

Deeside Power Development   Senator House, 85 Queen 100,00% 2452479

Company Limited Victoria  Street, London, EC4V 4DP

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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INTERNATIONAL POWER – Štětí s.r.o. – in liquidation

A) Contracts made during January 01, 2006 to December 31, 2006

1. Non-Residential Lease Contract dated January 16, 2006 and made for an indefinite period of time. IPO leased 
 non-residential premises located in its campus to INTERNATIONAL POWER – Štětí s.r.o. The lease relation was terminated 
 subject to agreement on November 30, 2006.
2. Amendment 2 dated January 31, 2006 to the Service Contract (smlouva o poskytování služeb) dated March 04, 2003.
3. Agreement dated August 01, 2006 to terminate all the obligations under the Service Contract (smlouva o poskytování služeb).
4. Contract for the Custody of Documents (Smlouva o úschově dokumentů) dated October 31, 2006 based on which IPO 
 undertook to keep safe documents that had been provided to it by INTERNATIONAL POWER – Štětí s.r.o. in liquidation.
5. Agreement dated November 30, 2006 to terminate all the obligations under the Non-Residential Lease Contract dated 
 January 16, 2006.

B) Other contracts on the basis of which IPO provided performance from January 01, 2006 
     to December 31, 2006

1. Non-Residential Lease Contract dated October 11, 2002 and made for an indefinite period of time, as amended by
 Amendments 1 - 4. IPO leased non-residential premises located in its campus to INTERNATIONAL POWER – Štětí s.r.o.
 in liquidation. The lease relation was terminated subject to agreement on February 01, 2006.
2. Service Contract (Smlouva o poskytování služeb) dated March 04, 2003 and made for an indefinite period of time, as 
 amended by Amendments 1 and 2. IPO rendered accounting services to INTERNATIONAL POWER – Štětí s.r.o. in 
 liquidation. The contractual relation was terminated subject to agreement on August 01, 2006.

The price for services provided was usual in the place and time of performance. This contractual relation with 
INTERNATIONAL POWER – Štětí s.r.o. in liquidation did not result in any damage to the Controlled Entity.

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.

Deeside Power Development  Company Limited 

A) Contracts made during January 01, 2006 to December 31, 2006

1. Electricity Supply and Consumption Master Contract (EFET) dated January 27, 2006.
2. Amendment to the Electricity Supply and Consumption Master Contract (EFET) dated January 27, 2006, the subject-matter
 of which is framework-like regulation of terms and conditions applicable to  trading with CO2 emission permits.
3. Contract of Sale dated January 31, 2006, by virtue of which IPO sold CO2 emission permits.
4. Contract of Sale dated February 14, 2006, by virtue of which IPO sold CO2 emission permits.
5. Contract of Sale dated March 03, 2006, by virtue of which IPO sold CO2 emission permits.
6. Contract of Sale dated April 13, 2006, by virtue of which IPO sold CO2 emission permits.
7. Contract of Sale dated October 19, 2006, by virtue of which IPO sold CO2 emission permits.

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
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B) Other contracts on the basis of which IPO provided performance from January 01, 2006 
     to December 31, 2006

During this period of time, there were no contractual relations between the Controlled Entity and the Controlling Entity sub-
ject to which any mutual performance would be provided.

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; March 01, 2007
For the Board of Directors:

Ing. František Hejčl  Michael Joseph Causton
Member of the Board Vice-Chairman of the Board
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International Power Opatovice, a.s.
Opatovice nad Labem
532 13  Pardubice 2

tel.: + 420 466 843 111
fax: +420 466 536 030
e-mail: info@ipplc.cz

IČO: 45534292
DIČ: CZ45534292

www.ipplc.cz
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