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ÚVODNÍ SLOVO
PŘEDSEDY
PŘEDSTAVENSTVA

Vážení přátelé,
předkládáme vám tímto výroční zprávu společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., která shrnuje hospodářské výsledky společnosti, stejně
jako další důležité události roku 2009.
S potěším mohu konstatovat, že naše společnost dosáhla v roce
2009 rekordního hospodářského výsledku, a to i přes nepříznivý
vývoj okolního prostředí způsobeného celosvětovou ekonomickou
krizí. Současně se nám však podařilo udržet příznivou cenu tepla pro
naše odběratele, a zachovat tím dobrý potenciál pro další rozšiřování tepelné sítě ve všech městech, která naším teplem zásobujeme.
Potvrzujeme tak, že elektrárna Opatovice včetně navazující tepelné
sítě patří mezi nejefektivnější zdroje kombinující výrobu elektrické
energie s dodávkou tepla. Za tento mimořádný úspěch bych chtěl
poděkovat všem zaměstnancům naší společnosti, našim partnerům
a zejména pak představitelům okolních měst za projevenou podporu.
Současně však musím upozornit, že výsledek roku 2009 bude v nejbližších letech velmi obtížné vyrovnat, natož překonat. Důvodem je
především dramatický pokles ceny elektrické energie, která se meziročně snížila o více než o polovinu a bude mít zásadní dopad na hospodaření společnosti v roce 2010.
Počínaje rokem 2013 se pak musíme připravit na podstatnou změnu
systému alokace emisních povolenek, kdy naše společnost bude
nucena velkou část povolenek, která jí byla doposud přidělena
zdarma, nakupovat v rámci aukcí. Podíl nakupovaných povolenek
se navíc do roku 2020 bude každým rokem zvyšovat. Ve střednědobém časovém horizontu budeme muset také vyřešit ekologizaci

elektrárny Opatovice tak, abychom byli schopni splnit zpřísněné ekologické limity, jež by měly začít platit po roce 2016. Tyto všechny faktory budou mít na naši společnost konkrétní negativní ekonomické
dopady, a proto se na ně musíme pečlivě připravit. Již počátkem
roku 2010 byla zahájena restrukturalizace společnosti s cílem snížení režijních nákladů, což představuje jeden z nástrojů, jak zmírnit
negativní efekty zmíněné výše.
Zřejmě nejvýznamnější událostí roku 2009 byla změna akcionáře, kdy
v listopadu prodala britská skupina International Power akcie naší společnosti novému majiteli, společnosti East Bohemia Energy Holding
Limited z finanční skupiny J&T. Věřím, že tato změna přinese společnosti nové impulsy a nový akcionář se svými znalostmi místního energetického trhu přispěje k dlouhodobému rozvoji společnosti.
S potěšením mohu konstatovat, že jsme i v roce 2009 podpořili řadu
veřejněprospěšných projektů. Naše finanční podpora směřovala
k řadě příjemců v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb, školství
a kultury. Silně si uvědomujeme vazbu naší společnosti na region,
ve kterém působíme, a proto hodláme v této dobrovolné podpoře
pokračovat i v následujících letech.
Závěrem si dovoluji jménem svým i jménem celého představenstva
poděkovat všem, kteří se podíleli na úspěšném působení Elektráren
Opatovice, a.s. v minulém roce.

Ing. Jan Špringl
předseda představenstva společnosti Elektrárny Opatovice, a.s.
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Vývoj
Vybraných
Ukazatelů
Elektrárny
Opatovice, a. S.

J e d n ot k a

Jmenovitý výkon všech turbogenerátorů
Dodávka elektrické energie

2009

2008

MW

363

363

GWh

1 803

2 017

Celkový tepelný výkon elektrárny

MW

698

968

Celkový tepelný výkon záložních zdrojů

MW

268

268

TJ

4 071

4 152

Tržby

tis. Kč

4 533 163

4 825 514

Zisk před úroky a zdaněním

tis. Kč

3 105 976

3 057 843

Zisk před zdaněním

tis. Kč

3 030 018

2 983 290

Zisk po zdanění

tis. Kč

2 608 367

2 504 086

Investiční výdaje do dlouhodobého majetku

tis. Kč

184 610

157 251

tis. Kč

184 610

157 251

Dodávka tepla odběratelům

Z toho:
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Počet pracovníků

Počet osob

429

426

Aktiva celkem

tis. Kč

9 874 585

10 232 356

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

tis. Kč

2 506 700

2 617 750

Dlouhodobý finanční majetek

tis. Kč

2 717 143

2 717 143

Zásoby

tis. Kč

412 845

317 918

Vlastní kapitál

tis. Kč

4 366 999

4 210 030

Základní kapitál

tis. Kč

1 271 200

1 271 200

Bankovní úvěr y a výpomoci

tis. Kč

4 600 000

4 800 000

Ks

1 155 636

1 155 636

Počet akcií
Čistý zisk na akcii (EPS)

Kč/akcie

2 257

2 166

Dividenda na akcii

Kč/akcie

2 256

1 850

1

1,05

1,14

Poměrové uk azatele
Míra zadluženosti
Běžná likvidita

1

8,29

6,15

Výnosnost vlastního jmění

%

59,73

59,48

Ostatní informace a vysvětlivky
1. Elektrárny Opatovice, a.s. nemá organizační složku v zahraničí (viz § 21 zákona o účetnictví).
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Zpráva
představenstva
společnosti
o podnikatelské
činnosti a stavu
jejího majetku

Provozní a obchodní výsledky
Celková roční dodávka elektřiny v roce 2009 činila celkem
1 803 GWh. Hlavním odběratelem elektřiny byla společnost Pražská energetika, a.s. Další část výkonu byla uplatněna ve formě podpůrných služeb pro společnost ČEPS, a.s., provozovatele přenosové
soustavy, a to především na základě bilaterálních obchodů. Zbývající
volná kapacita byla prodána na denním trhu jako silová elektřina
nezávislým obchodníkům s elektřinou v rámci ČR.

Rozhodujícími faktory určujícími objem dodávky elektrické energie v roce 2009 byla celkově nižší poptávka po silové elektřině
způsobená globální ekonomickou krizí a následným poklesem spotřeby elektrické energie v elektrizační soustavě ČR a zároveň nízká
prodejní cena silové elektřiny vedoucí k rozhodnutí o optimalizaci
výroby za účelem udržení vysoké provozní ekonomiky zdroje EOP.
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Prodej tepla ze soustavy zásobování teplem společnosti Elektrárny
Opatovice, a.s. v roce 2009 byl ve výši 4071 TJ. To je o 2 % méně než
v předcházejícím roce. Důvodem poklesu bylo mírnější počasí proti
roku 2008 a také pokračující úspory tepelné energie u odběratelů.
Nedošlo však k odpojování odběratelů.

V roce 2009 se společnosti podařilo na soustavu připojit nové odběratele s roční výší odběru 41,5 TJ. Nová připojení tvořily jak bytová
výstavba, tak průmyslový sektor i občanská vybavenost.
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Prodej stavebních hmot byl ovlivněn jak průmyslovou a stavební
recesí, tak dokončením stavby víceúrovňové křižovatky u Opatovic
nad Labem, která tvořila nezanedbatelnou část dodávek pro stavební

průmysl v roce 2008 a po část roku 2009. V roce 2010 předpokládáme odběr škváry a stabilizovaného popílku pro pokračování
výstavby komunikací R 35 a R 37.
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Hospodářské výsledky a finanční hospodaření
Rok 2009 je hodnocen z hlediska hospodářských výsledků jako
úspěšný, když společnost dosáhla hospodářského výsledku po zdanění ve výši 2 608 mil. Kč. Tržby za teplo zaznamenaly meziroční
nárůst, tržby za elektřinu pak pokles díky celkovému poklesu tržních

cen elektřiny. Nižší přímé náklady korespondovaly s nižším prodejem GWh elektřiny proti roku 2008. Fixní náklady se podařilo udržet
téměř neměnné.

Životní prostředí
V souladu s environmentální politikou společnosti jsme i v roce
2009 naplnili hlavní závazek, kter ým je neustálé snižování dopadů
naší činnosti na životní prostředí.
Dokladem toho bylo další snížení množství vypuštěných emisí oproti
předchozímu roku a to konkrétně emisí SO 2 o 15 %, NO x o 13 %
a emisí tuhých znečišťujících látek dokonce o 38 %. Na tomto
snížení se projevila především rekonstrukce elektroodlučovačů
popílku za jednotlivými kotli provedená v minulých letech a také
opatření zaměřená na intenzifikaci odsiřovacího zařízení.
Vysoký standard v oblasti životního prostředí a stoprocentní
plnění legislativních požadavků jsme potvrdili také při řadě kontrol
a auditů provedených jak ze strany státní správy, tak i externích
firem. V roce 2009 prošla společnost úspěšně dozorovým auditem
integrovaného systému řízení zahrnující cer tifikaci podle norem
ISO 14001, OHSAS 18001 a ISO 9001.
Elektrárny Opatovice, a.s.

S cílem využití obnovitelných zdrojů energie byla v integrovaném
povolení elektrárny, vydaném podle zákona 76/2002 Sb. o integrované prevenci, doplněna možnost spoluspalování biomasy na stávajících zdrojích. Pokračovali jsme také v přípravě na registraci
vedlejších produktů spalování podle evropského nařízení REACH.
Vzhledem k tomu, že návrh nové evropské směrnice počítá s dalším
zpřísněním emisních limitů mezi roky 2016 – 2020, připravovali
jsme se na toto zpřísnění i v uplynulém roce. Průběžně byly vyhodnocovány variant y obnovy zdroje a jednotlivých technologií, tak aby
mohlo být v budoucnu spolehlivě dosaženo nových emisních limitů.
S tímto vědomím byla v roce 2009 také provedena zkouška snížení
emisí NO x spočívající v dávkování močoviny do spalovací komor y
kotle. Provedená zkouška potvrdila použitelnost uvedené metody
jako doplňkové metody pro snížení emisí NO x , kde základem pro
dosažení emisního limitu 200 mg/m 3 by měla být rekonstrukce stávajícího zdroje.
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Personální oblast
Společnost je po stránce personální dlouhodobě stabilizována. Má
obsazena všechna potřebná pracovní místa kvalifikovanými a znalými pracovníky.

Na konci roku 2009 jsme zaměstnávali 429 zaměstnanců. Pro rok
2010 je připraven plán snižování počtu pracovníků se záměrem
zvýšit efektivnost práce. Cílový stav pro rok 2010 je 373.

Jejich znalosti a dovednosti jsou neustále rozšiřovány a zdokonalovány, a to všemi dostupnými formami interních a externích školení.
V rámci pravidelného hodnocení mají všichni zaměstnanci sjednán
i plán svého dalšího rozvoje.

Pracovní podmínky našich spolupracovníků jsou dobré. Mají pozitivní vliv na výsledky a na bezpečnou práci.

Výběr nových spolupracovníků je standardizován a je zaměřen na potenciál pro další rozvoj a budoucnost a pro posilování
výkonu společnosti.

Ve společnosti působí odborová organizace. S jejím výborem se
výkonné vedení pravidelně setkává za účelem především vzájemného informování. Sjednaná kolektivní smlouva je plněna.

Vztah k regionu a dárcovství
I v roce 2009, tak jako v předešlých letech, jsme udržovali dobré
vztahy se svým okolím a pomáhali tam, kde to bylo potřeba. Na podstatě našeho firemní dárcovství, tj. že se soustředíme na podporu
charitativních, sociálních, zdravotnických, vzdělávacích a kulturních projektů v regionu Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, se
nic nezměnilo.
K významným darům, které jsme v roce 2009 poskytli, patří:
Fakultní nemocnice Hradec Králové – dar na pořízení
diodového operačního laseru DIOMED pro potřeby kliniky
ušní, nosní a krční; přístroj bude rovněž využíván porodnickou
a gynekologickou klinikou a chirurgickou klinikou.
●● Pardubická krajská nemocnice, a. s. – dar na pořízení
nového komplexu pH metrie pro interní oddělení
●● Chrudimská nemocnice, a.s. – dar na pořízení inkubátoru
pro novorozenecké oddělení
●● Oblastní charita Hradec Králové – např. dar na nákup oxygenátoru a infuzní pumpy pro projekt domácí hospicové péče
●●

Elektrárny Opatovice, a.s.

Oblastní charita Pardubice – dar na nákup polohovacích
postelí a invalidních vozíků a na nákup schodolezu
●● Sdružení pro ranou péči v Pardubicích – dar na hiporehabilitace, plavání a alternativní formy terapie dětí raného věku
se zdravotním postižením
●● Oblastní spolek Českého červeného kříže Pardubice –
především podpora výuky 1. pomoci
●● Domov sociálních služeb Slatiňany – dar na nákup spec.
postele a vany a na vybavení tělocvičny
●● Smíření – hospicové sdružení pro Pardubický kraj – dar
na financování stavby a vybavení hospice v Chrudimi
●● Východočeské divadlo Pardubice – dar na úhradu nákladů
souvisejících s přípravou a realizací představení, na oslavy
100. výročí divadla a na ceny Grand Festivalu smíchu
●● Komorní filharmonie Pardubice – dar na zajištění koncer tní sezony 2009/10
●●
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Významná pozornost byla věnována oblasti bezpečnosti práce
(BOZP) a požární ochrany. Zaměřili jsme se na preventivní kontroly,
které jsou prováděny v souladu s firemními směrnicemi. Pozornost
byla věnována také pracovištím dodavatelských firem, přičemž
důraz byl kladen především na kontroly činností prováděných
v rámci pravidelné údržby technologického zařízení elektrárny
v měsících květen až čer venec.
V průběhu roku byla zajišťována preventivní nepřetržitá kontrola
střediska zauhlování zaměřená na výskyt zvýšených hodnot oxidu

uhelnatého (CO). Tato činnost souvisela s vyšším rizikem výskytu
CO při vysokých objemech uloženého paliva na skládce.
V průběhu celého roku 2009 jsme zaregistrovali jeden pracovní úraz.
Ve dnech 23. a 24. 9. 2009 proběhl dozorový certifikační audit
na dodržování normy BOZP OHSAS 18001 firmou CQS. V průběhu
auditu nebyla identifikována žádná neshoda.

V ýhled na další období
V následujících letech budeme věnovat více úsilí přípravě opatovického zdroje na nové požadavky související se změnou zákona
o ochraně ovzduší. Bude se jednat převážně o přípravu rekonstrukce spalovacího zařízení kotlů.
V krátkodobém horizontu se pak zaměříme na optimální vynaložení nákladů na údr žbu, a to jak s přihlédnutím k očekávaným
rekonstrukcím zdroje, tak s přihlédnutím k možným poruchovým
výpadkům. Při určování rozsahu údr žby budeme využívat preven-

tivní diagnostické kontroly. Zaměříme se i na obchodní stránku
údr žbových činností.
Budeme také pokračovat v získávání nových odběratelů tepla.
V té souvislosti neočekáváme významné nárůst y cen této komodit y. Rovněž chceme pokračovat v rozšiřování odběratelské sítě
stavebních hmot.

V Opatovicích nad Labem dne 6. 4. 2010

Za představenstvo společnosti:

Ing. Jan Špringl
předseda představenstva

Mgr. Hana Krejčí Ph.D.
místopředseda představenstva

Elektrárny Opatovice, a.s.
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Rozdělení
zisku

Jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady rozhodl
dne 22. 3. 2010 o následujícím rozdělení zisku
Zisk před zdaněním za období 2009

3 030 018 297,85 Kč

Zisk po zdanění za období 2009

2 608 367 460,00 Kč

Nerozdělený zisk minulých let
Celkem k rozdělení

18 133,17 Kč
2 608 385 593,17 Kč

Příděl do zákonného rezer vního fondu
Příděl do sociálního fondu
Dividendy

0,00 Kč
4 000 000,00 Kč
957 640 117,44 Kč

Tantiémy – představenstvo

0,00 Kč

Tantiémy – dozorčí rada

0,00 Kč

Rozděleno celkem
Nerozdělený zisk

961 640 117,44 Kč
1 646 745 475,73 Kč

Termín splatnosti dividendy, tedy termín, ve kterém byla dividenda připsána na účet akcionáře, je 25. 3. 2010.

Elektrárny Opatovice, a.s.
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Zpráva
dozorčí rady

Dozorčí rada měla k dispozici veškeré podstatné informace pro provádění kontrolní činnosti a pro dohlížení na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada
v průběhu roku prováděla kontroly vybraných oblastí činnosti společnosti a dávala svá vyjádření k důležitým
návrhům představenstva. Dozorčí rada sledovala a projednávala hospodářské výsledky společnosti a stav
jejího majetku.
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 účetní závěrku společnosti, sestavenou za účetní období od 1.1.2009
do 31.12.2009 včetně zprávy nezávislého auditora, společnosti KPMG, k účetní závěrce. Dozorčí rada souhlasí s výrokem auditora, že účetní závěrka podává věrný obraz o finanční situaci společnosti. Dozorčí rada
přezkoumala návrh na rozdělení zisku a výplatu dividend.

V Opatovicích nad Labem, 5. 3. 2010

Ing. Igor Rattaj
předseda dozorčí rady

Elektrárny Opatovice, a.s.
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Vrcholové
orgány
společnosti

Představenstvo
Předseda představenstva
Místopředseda představenstva

V ýkonný management
Ing. Jan Špringl

Výkonný ředitel a ředitel pro výrobu

Mgr. Hana Krejčí, Ph.D.

Ředitel pro finance

Člen představenstva

Mgr. Ing. Tomáš David

Ředitel pro obchod

Člen představenstva

Ing. Ladislav Kudrnáč

Ředitel pro rozvoj

Ing. Ladislav Kudrnáč
Mgr. Hana Krejčí, Ph.D.
Ing. Jiří Pěnka
Ing. Miloslav Decker

Dozorčí rada
Předseda dozorčí rady

Elektrárny Opatovice, a.s.

Ing. Igor Rattaj

Místopředseda dozorčí rady

František Vondrouš¹

Člen dozorčí rady

Mgr. Jan Čechlovský

Člen dozorčí rady

Ing. Jaroslav Deml

Člen dozorčí rady

Ing. Otakar Divíšek

Člen dozorčí rady

Ing. Petr Havránek¹ , ²

¹ zástupce volený zaměstnanci společnosti
² členem dozorčí rady od 11. 2. 2010
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finanční část

Elektrárny Opatovice, a.s.
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Elektrárny Opatovice, a.s.

strana 19

ROZVAHA
v plném rozsahu
k 31. prosinci 2009
(v tisících Kč, nekonsolidovaná)
Identifikační číslo: 45534292

Označ.

a

b

řád.

Minulé
ú če t n í
období

B ě ž n é ú če t n í o b d o b í

Brutto

Korekce

Netto

Netto

c

1

2

3

4

15 680 625

-5 806 040

9 874 585

10 232 356

AK TIVA CELKEM (ř. 02+03+31+62)

001

A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

002

B.

Dlouhodobý majetek (ř. 04+13+23)

003

10 943 876

-5 720 032

5 223 844

5 334 893

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)

004

155 042

-111 960

43 082

75 321

B.I.
B.I.1.

Zřizovací výdaje

005

2.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

006

3.

Sof tware

007

123 189

-103 097

20 092

17 565

4.

Ocenitelná práva

008

10 507

-8 863

1 644

1 666

5.

Goodwill

009

6.

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

010

19 721

19 721

46 958

7.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

011

1 625

1 625

8 311

8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

012

Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)

013

-5 608 072

2 463 619

2 542 429

B.II.
B.II.1.

821
8 071 691

Pozemky

014

29 399

29 399

35 055

2.

Stavby

015

3 428 827

-2 279 610

1 149 217

1 131 154

3.

Samostatné movité věci a soubor y movitých věcí

016

4 537 295

-3 327 726

1 209 569

1 313 554

4.

Pěstitelské celky tr valých porostů

017

5.

Dospělá zvířata a jejich skupiny

018

6.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

019

1 851

-736

1 115

1 269

7.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

020

74 265

74 265

61 343

8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

021

54

54

54

9.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

022

Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)

023

2 717 143

2 717 143

2 717 143

Podíly v ovládaných a řízených osobách

024

2 717 142

2 717 142

2 717 142

2.

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

025

3.

Ostatní dlouhodobé cenné papír y a podíly

026

1

1

1

4.

Půjčky a úvěr y – 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

B.III.
B.III.1.

Elektrárny Opatovice, a.s.

A K T I VA
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ROZVAHA
v plném rozsahu
k 31. prosinci 2009
(v tisících Kč, nekonsolidovaná)
Identifikační číslo: 45534292

Auditor:

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Osvědčení č. 71
Ing. Petr Škoda, Osvědčení č. 1842

Elektrárny Opatovice, a.s.

Označ.

A K T I VA

řád.

a
C.
C.I.
C.I.1.
2.
3.
4.
5.
6.
C.II.
C.II.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
C.III.
C.III.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.IV.
C.IV.1.
2.
3.
4.
D.I.
D.I.1.
2.
3.

b
Oběžná aktiva (ř. 32+39+48+58)
Zásoby (ř. 33 až 38)
Materiál
Nedokončená výroba a polotovar y
Výrobky
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky – ovládající a řídící osoba
Pohledávky – podstatný vliv
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účt y aktivní
Jiné pohledávky
Odložená daňová pohledávka
Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky – ovládající a řídící osoba
Pohledávky – podstatný vliv
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Stát – daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účt y aktivní
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)
Peníze
Účt y v bankách
Krátkodobé cenné papír y a podíly
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení (ř. 64+65+66)
Náklady příštích období
Komplexní náklady příštích období
Příjmy příštích období

c
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066

Minulé
ú če t n í
období

B ě ž n é ú če t n í o b d o b í

Brutto
1
4 715 820
412 845
412 845

Korekce
2
-86 008

Netto
3
4 629 812
412 845
412 845

Netto
4
4 873 215
317 918
317 854

2 462 536
19 000

-28 000

2 434 536
19 000

64
2 040 590
28 000

15 536

12 590

15 536
2 428 000

-28 000

2 400 000

2 000 000

1 289 617
307 645

-58 008
-58 008

1 231 609
249 637

2 374 177
425 774

13 552
12 252
47 397
908 771
550 822
760
22 366
527 696

13 552
12 252
47 397
908 771
550 822
760
22 366
527 696

763
25 945
15 473
1 906 222
140 530
292
40 001
100 237

20 929
20 929

20 929
20 929

24 248
24 248
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ROZVAHA
v plném rozsahu
k 31. prosinci 2009
(v tisících Kč, nekonsolidovaná)
Identifikační číslo: 45534292

Elektrárny Opatovice, a.s.

Označ.

a
A.
A.I.
A.I.1.
2.
3.
A.II.
A.II.1.
2.
3.
4.
5.
A.III.
A.III.1.
2.
A.IV.
A.IV.1.
2.
A.V.
B.
B.I.
B.I.1.
2.
3.
4.
B.II.
B.II.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

p a s i va

řád.

b
PASIVA CELKEM (ř. 68+86+119)
Vlastní kapitál (ř. 69+73+79+82+85)
Základní kapitál (ř. 70+71+72)
Základní kapitál
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
Změny základního kapitálu
Kapitálové fondy (ř. 74 a 78)
Emisní ážio
Ostatní kapitálové fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách
Rozdíl z přeměn společností
Rezer vní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 80+81)
Zákonný rezer vní fond/Nedělitelný fond
Statutární a ostatní fondy
Výsledek hospodaření minulých let (ř. 83+84)
Nerozdělený zisk minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
Cizí zdroje (ř. 87+92+103+115)
Rezer vy (ř. 88 až 91)
Rezer vy podle zvláštních právních předpisů
Rezer va na důchody a podobné závazky
Rezer va na daň z příjmů
Ostatní rezer vy
Dlouhodobé závazky (ř. 93 až 102)
Závazky z obchodních vztahů
Závazky – ovládající a řídící osoba
Závazky – podstatný vliv
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
Dlouhodobé přijaté zálohy
Vydané dluhopisy
Dlouhodobé směnky k úhradě
Dohadné účt y pasivní
Jiné závazky
Odložený daňový závazek

c
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102

Běžné
období

5
9 874
4 366
1 271
1 271

585
998
200
200

Minulé
období

6
10 232
4 210
1 271
1 271

356
030
200
200

203 544
231 046
20 198
-47 700

140 976
231 046
20 202
-110 272

283 869
262 324
21 545
18
18

293 396
262 324
31 072
372
372

2 608 367
5 504 038
138 054
75 022

2 504 086
6 019 587
242 667
136 517

63 032
207 253

106 150
185 118

207 253

185 118
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ROZVAHA
v plném rozsahu
k 31. prosinci 2009
(v tisících Kč, nekonsolidovaná)
Identifikační číslo: 45534292

Označ.

a
B.III.

b

řád.

Běžné
období

Minulé
období

c

5

6

Krátkodobé závazky (ř. 104 až 114)

103

558 731

791 802

Závazky z obchodních vztahů

104

243 848

423 578

2.

Závazky – ovládající a řídící osoba

105

3.

Závazky – podstatný vliv

106

4.

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

107

352

819

5.

Závazky k zaměstnancům

108

14 582

11 825

6.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

109

7 604

6 879

B.III.1.

7.

Stát – daňové závazky a dotace

110

46 490

122 514

8.

Krátkodobé přijaté zálohy

111

10

9

9.

97 900

84 509

Vydané dluhopisy

112

10.

Dohadné účt y pasivní

113

11.

Jiné závazky

114

147 945

141 669

Bankovní úvěr y a výpomoci (ř. 116+117+118)

115

4 600 000

4 800 000

B.IV.1.

Bankovní úvěr y dlouhodobé

116

2.

Krátkodobé bankovní úvěr y

117

3.

Krátkodobé finanční výpomoci

118

C.I.

Časové rozlišení (ř. 120+121)

119

C.I.1.

Výdaje příštích období

120

5

6

2.

Výnosy příštích období

121

3 544

2 733

B.IV.

Datum: 1. únor 2010

p a s i va

4 000 000
4 600 000

800 000

3 549

2 739

Podpis statutárního orgánu
nebo fyzické osoby,
která je účetní jednotkou:

Ing. Jan Špringl
předseda představenstva

Mgr. Hana Krejčí Ph.D.
místopředseda představenstva

Elektrárny Opatovice, a.s.
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Výkaz zisku
a ztráty
za rok končící
31. prosincem 2009
druhové členění
(v tisících Kč, nekonsolidovaný)
Identifikační číslo: 45534292

S ku t e č n o st v ú če t n í m o b d o b í
Označ.

a

b

I.

řád.

c

Běžném

minulém

1

2

Tržby za prodej zboží

01

162 146

228 335

A.

Náklady vynaložené na prodané zboží

02

92 777

185 424

+

Obchodní marže (ř. 01-02)

03

69 369

42 911

II.

Výkony (ř. 05+06+07)

04

4 371 017

4 597 179

4 351 773

4 569 183

II.1.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

05

II.2.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

06

II.3.

Aktivace

07

19 244

27 996

B.

Výkonová spotřeba (ř. 09+10)

08

1 762 588

1 894 400

B.1.

Spotřeba materiálu a energie

09

1 377 159

1 516 146

B.2.

Služby

10

385 429

378 254

+

Přidaná hodnota (ř. 03+04-08)

11

2 677 798

2 745 690

C.

Osobní náklady (ř. 13 až 16)

12

299 600

287 328

C.1.

Mzdové náklady

13

219 622

209 666

C.2.

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

14

2 575

2 668

C.3.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

15

73 299

71 338

C.4.

Sociální náklady

16

4 104

3 656

D.

Daně a poplatky

17

8 821

9 261

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

18

276 403

279 761

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21)

19

128 013

167 440

III.1

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

20

124 319

160 969

III.2

Tržby z prodeje materiálu

21

3 694

6 471

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24)

22

9 157

6 545

F.1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

23

6 319

294

F.2.

Prodaný materiál

24

2 838

6 251

III.

F.

Elektrárny Opatovice, a.s.

text

G.

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

25

-43 049

-112 111

IV.

Ostatní provozní výnosy

26

745 451

1 529 360

H.

Ostatní provozní náklady

27

765 686

1 660 057

V.

Převod provozních výnosů

28

I.

Převod provozních nákladů

29

*

Provozní výsledek hospodaření (ř. 11-12-17-18+19-22-25+26-27+28-29)

30

2 234 644

2 311 649
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Výkaz zisku
a ztráty
za rok končící
31. prosincem 2009
druhové členění
(v tisících Kč, nekonsolidovaný)
Identifikační číslo: 45534292

S ku t e č n o st v ú če t n í m o b d o b í
Označ.

a
VI.
J.
VII.

Mgr. Hana Krejčí Ph.D.
místopředseda představenstva

Elektrárny Opatovice, a.s.

31

Prodané cenné papír y a podíly

32

1

2

33

926 559

732 769

34

926 559

732 769

VII.2.

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

35

VII.3.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

36

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

37

7 539

12 654

17 641

1 401

K.

Náklady z finančního majetku

38

IX.

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

39

L.

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

40

96 898

5 722

M.

Změna stavu rezer v a opravných položek ve finanční oblasti

41

-26 499

-714

X.

Výnosové úroky

42

124 754

136 630

N.

Nákladové úroky

43

200 711

211 183

XI.

Ostatní finanční výnosy

44

105 744

144 940

O.

Ostatní finanční náklady

45

115 753

140 562

XII.

Převod finančních výnosů

46

P.

Převod finančních nákladů

47

*

Finanční výsledek hospodaření (ř. 31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+46-47)

48

795 374

671 641

Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50+51)

49

421 651

479 204

Q.1.

-splatná

50

414 194

471 387

Q.2.

-odložená

51

7 457

7 817

Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30+48-49)

52

2 608 367

2 504 086

XIII.

předseda představenstva

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

minulém

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

**

Ing. Jan Špringl

c

Běžném

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34+35+36)

Q.

Podpis statutárního orgánu
nebo fyzické osoby,
která je účetní jednotkou:

b

řád.

VII.1.

VIII.

Datum: 1. únor 2010

text

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 (+/-) (ř. 52+58-59)

60

2 608 367

2 504 086

Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30+48+53-54)

61

3 030 018

2 983 290

****

strana 25

Přehled
o peněžních tocích
za rok končící
31. prosincem 2009
(v tisících Kč, nekonsolidovaný)

Označ.

P.

text

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období

Běžné
ú če t n í
období

minulé
ú če t n í
období

32 259

151 840

2 234 644

2 311 649

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti
Z:
A.1.

Účetní zisk nebo ztráta z provozní činnosti před zdaněním
Úpravy o nepeněžní operace

230 949

164 811

A.1.1.

Odpisy stálých aktiv

276 752

279 825

A.1.2.

Změna stavu:

-43 049

-112 111

A.1.2.1.

   goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku

A.1.2.2.

   rezer v a opravných položek v provozní oblasti

-43 049

-112 111

A.1.3.

Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv

-2 754

-2 903

A.1.4.

Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace
2 465 593

2 476 460

Změna potřeby pracovního kapitálu

137 223

-1 164 324

A*.
A.2.

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu,
finančními a mimořádnými položkami

A.2.1.

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení

705 333

-1 350 352

A.2.2.

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení

-45 628

88 460

A.2.3.

Změna stavu zásob

-94 927

-67 539

A.2.4.

Změna stavu finančního majetku, kter ý není zahrnut do peněžních prostředků

-427 555

165 107

A.**

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, finančními a mimořádnými položkami

2 602 816

1 312 136

A.3.

Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků

-203 569

-211 764

A.4.

Přijaté úroky

122 467

140 550

A.5.

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období

-493 470

-449 805

A.6.

Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy

A.7.

Ostatní finanční příjmy a výdaje

-81 727

12 711

A.8.

Přijaté dividendy a podíly na zisku

926 559

732 769

2 873 076

1 536 597

A.***.

Čistý peněžní tok z provozní činnosti
Peněžní toky z investiční činnosti
Nabytí stálých aktiv

-185 429

-157 251

B.1.1.

B.1.

Nabytí dlouhodobého hmotného majetku

-175 314

-141 454

B.1.2.

Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku

-10 115

-15 797

B.1.3.

Nabytí dlouhodobého finančního majetku
Příjmy z prodeje stálých aktiv

9 073

3 197

B.2.1.

Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

9 073

3 197

B.2.2.

Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku

B.2.

B.3.
Elektrárny Opatovice, a.s.

Půjčky a úvěr y spřízněným osobám
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Přehled
o peněžních tocích
za rok končící
31. prosincem 2009
(v tisících Kč, nekonsolidovaný)

Označ.

B.***

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

Běžné
ú če t n í
období

minulé
ú če t n í
období

-176 356

-154 054

Peněžní toky z finančních činností
C.1.

Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti

-200 000

650 000

C.2.

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky

-2513 983

-2152 124

C.2.1.

Zvýšení základního kapitálu, emisního ážia event. rezer vního fondu

C.2.2.

Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům

C.2.3.

Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů

C.2.4.

Úhrada ztrát y společníky

C.2.5.

Platby z fondů tvořených ze zisku

-9 527

-11 530

C.2.6.

Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a tantiémy

-2 504 456

-2 140 594

C.***

Elektrárny Opatovice, a.s.

text

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

-2 713 983

-1 502 124

F.

Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků

-17 263

-119 581

R.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období

14 996

32 259
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1 . Charakteristik a a hlavní aktivit y

(nekonsolidovaná)
Rok končící 31. prosincem 2009
(v tisících Kč)

Elektrárny Opatovice, a.s. (dříve International Power Opatovice,
a.s.) („společnost”) byla založena 17. dubna 1992. Společnost
je zapsána do obchodního rejstříku vedeném krajským soudem

Vznik a charakteristik a společnosti
v Hradci Králové – pobočka Pardubice, oddíl B, vložka 584. Hlavními výrobními programy společnosti je výroba a prodej elektřiny
a tepelné energie.

Vlastníci společnosti
Jediným akcionářem společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. je EAST
BOHEMIA ENERGY HOLDING LTD. Jeho podíl k 31. prosinci 2009
představuje 100 % základního kapitálu společnosti.

V souvislosti se změnou jediného akcionáře došlo k 1. lednu 2010
ke změně obchodní firmy společnosti z International Power Opatovice, a.s. na Elektrárny Opatovice, a.s. Ostatní identifikační údaje
zůstaly beze změn.

Dne 13. listopadu 2009 získala společnost EAST BOHEMIA ENERGY
HOLDING LIMITED ze skupiny J&T stoprocentní podíl ve společnosti a stala se tak namísto společnosti International Power Holding B.V. jediným akcionářem společnosti. Tato skutečnost byla
zapsána do obchodního rejstříku dne 1. ledna 2010.

Společnost nemá s většinovým akcionářem EAST BOHEMIA ENERGY
HOLDING LTD uzavřenu ovládací smlouvu ani smlouvu o převodu
zisku. Zpráva o vzájemných vztazích bude součástí výroční zprávy.

Sídlo společnosti

Identifik ační číslo

Elektrárny Opatovice, a.s.
Opatovice nad Labem
532 13  Pardubice 2
Česká republika

455 342 92

Členové představenstva a dozorčí rady k 31 . prosinci 2009
Členové představenstva
Předseda představenstva
Místopředseda představenstva

Elektrárny Opatovice, a.s.

Členové dozorčí rady
Ing. Jan Špringl
Mgr. Hana Krejčí, Ph.D.

Předseda dozorčí rady
Místopředseda dozorčí rady

Ing. Igor Rattaj
František Vondrouš

Člen představenstva

Mgr. Ing. Tomáš David

Člen dozorčí rady

Člen představenstva

Ing. Ladislav Kudrnáč

Mgr. Jan Čechlovský

Člen dozorčí rady

Ing. Jaroslav Deml

Člen dozorčí rady

Ing. Otakar Divíšek
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Změny v obchodním re jstříku
Dne 13. listopadu 2009 jediný akcionář rozhodl o změnách ve složení představenstva společnosti a to tak, že odvolal z funkce
člena představenstva pány Davida Johna Waltona, Nigela Huber ta
Car tera, Andrew Wilsona Garnera a Jamese Haggana a dále pány
Jaroslava Demla a Otakara Divíška. Současně s tím jediný akcionář
jmenoval novými členy představenstva pány Ladislava Kudrnáče,
Jana Špringla, Tomáše Davida a paní Hanu Krejčí. Pan Jan Špringl
byl téhož dne představenstvem zvolen předsedou představenstva
a paní Hana Krejčí byla zvolena místopředsedkyní představenstva.
Dne 13. listopadu 2009 dále jediný akcionář rozhodl o odvolání pana Bohuslava Čápa z funkce člena dozorčí rady a zároveň
do funkce člena dozorčí rady jmenoval pana Igora Rattaje. Dozorčí
rada následně zvolila pana Igora Rattaje předsedou dozorčí rady.

Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 27. listopadu 2009 došlo
ke změně v počtu členů představenstva a dozorčí rady a to tak, že
představenstvo společnosti má nyní čt yři členy a dozorčí rada má
členů šest. Jediný akcionář zároveň dne 27. listopadu 2009 jmenoval do funkce člena dozorčí rady pány Jaroslava Demla a Otakara
Divíška. V důsledku rozšíření počtu členů dozorčí rady proběhne
počátkem roku 2010 volba člena dozorčí rady voleného zaměstnanci společnosti.
Společnost členům představenstva a dozorčí rady ani osobám jim
blízkým neposkytla žádný úvěr či půjčku, neuzavřela s nimi žádnou
smlouvu, jejímž obsahem by bylo zajištění závazku těchto osob, ani
na ně bezplatně nepřevedla žádný majetek.

2. Zásadní účetní postupy používané společností
(A) Dlouhodobý hmotný a nehmotný maje tek
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 roce jeho pořízení.

Technická zhodnocení majetku zvyšují pořizovací cenu dlouhodobého majetku.

V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku:

Elektrárny Opatovice, a.s.

Majetek

M e to d a

D o b a o d p i s ová n í

Budovy

Lineární

25 – 50 let

Stavby

Lineární

5 – 50 let

Stroje a přístroje

Lineární

4 – 30 let

Dopravní prostředky

Lineární

4 – 15 let

Patent y

Lineární

15 let

Licence

Lineární

5 let

Sof tware

Lineární

4 roky
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Součástí nehmotného majetku jsou povolenky na vypouštění emisí
CO 2 , bez ohledu na výši jejich ocenění a dobu použitelnosti. 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 pr vního
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 maje tek
Dlouhodobý finanční majetek představuje majetkové účasti v ovládaných a řízených osobách a osobách pod podstatným vlivem a dluhové
cenné papíry, u nichž má společnost záměr a schopnost držet je
do splatnosti a ostatní dlouhodobé cenné papíry, u nichž zpravidla
v okamžiku pořízení není znám záměr společnosti.
Dlouhodobý finanční majetek je účtován v pořizovací ceně. Pořizovací cena zahrnuje přímé náklady související s pořízením, například
poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám.

Cenné papíry, s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti
a cenných papírů představujících účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, jsou k rozvahovému dni oceňovány reálnou hodnotou.
Zisky/ztráty z tohoto přecenění neovlivňují výsledek hospodaření
společnosti až do doby realizace a jsou k rozvahovému dni účtovány
jako změna Oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků
ve vlastním kapitálu společnosti.

(C) Krátkodobé cenné papíry a podíly
Cenné papíry k obchodování a dluhové cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti jsou oceňovány pořizovací cenou.

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

(E) Stanovení opravných položek a rezerv
Dlouhodobý hmotný majetek
Společnost tvoří opravné položky k dlouhodobému hmotnému
majetku v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je přechodně
vyšší než současná užitná hodnota.

Elektrárny Opatovice, a.s.

Pohledávky
Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám
na základě vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků
a věkové struktury pohledávek.
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Rezervy
Rezer va na opravy dlouhodobého hmotného majetku je tvořena
v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb. o rezer vách pro zajištění
základu daně, ve znění pozdějších předpisů.

č. 383/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví výše rezer vy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci
po ukončení jejího provozu a podrobnosti jejího vytváření a užití.

(nekonsolidovaná)
Rok končící 31. prosincem 2009
(v tisících Kč)

Zákonné rezervy na rekultivace byly vytvořeny dle zákona č. 185/2001
Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou

Ostatní rezer vy jsou k rozvahovému dni tvořeny na základě analýzy
stavu daného předmětu rezer vy.

(F) Přepočt y cizích měn
Společnost používá pro přepočet transakcí v cizí měně pevný kurz,
který se stanovuje na základě denního kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB první pracovní den kalendářního měsíce a používá se pro
účetní případy účtované v příslušném měsíci. V průběhu roku účtuje
společnost pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách.

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB. Nerealizované
kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření.

(G) Derivát y
Derivát y k obchodování
Finanční derivát y držené za účelem obchodování jsou vykazovány
v reálných hodnotách a zisky (ztrát y) ze změny jejich reálných hodnot jsou zahrnut y ve výnosech nebo nákladech.
Zajišťovací derivát y
Zajišťovací derivát y jsou vykazovány v reálné hodnotě. Způsob
vykázání této reálné hodnot y závisí na aplikovaném modelu zajišťovacího účetnictví.
Zajišťovací účetnictví je aplikovatelné, pokud:
●● v okamžiku uskutečnění zajišťovací transakce je zajišťovací
vztah formálně zdokumentován,
●● očekává se, že zajišťovací vztah bude po dobu jeho trvání efektivní,
●● efektivita zajišťovacího vztahu je objektivně měřitelná,

Elektrárny Opatovice, a.s.

●●
●●

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 hodnot y 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.

strana 31

Příloha
účetní
závěrky
(nekonsolidovaná)
Rok končící 31. prosincem 2009
(v tisících Kč)

(h) 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 první den účetního období a veškeré
doměrky a vratky za minulá období.

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní
a daňovou hodnotou aktiv a pasiv, případně dalších dočasných rozdílů
(daňová ztráta), s použitím očekávané daňové sazby platné pro období,
ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny.
O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících účetních obdobích uplatněna.

(I) Klasifik ace závazků
Společnost klasifikuje část dlouhodobých závazků, bankovních úvěrů a finančních výpomocí, jejichž doba splatnosti je kratší než jeden rok
vzhledem k rozvahovému dni, jako krátkodobé.

(j) V yk azování prode jů a nákupů elektřiny
Společnost od roku 2008 začala aktivně obchodovat s elektřinou, v témže roce došlo k registraci na Pražské energetické burze.
Společnost vykazuje nakoupenou elektřinu a prodej takto nakoupené elektřiny v rámci tržeb za prodej zboží, respektive nákladů vynaložených
na prodané zboží.

Elektrárny Opatovice, a.s.
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3. Dlouhodobý majetek
(a) Dlouhodobý nehmotný maje tek
Ocenitelná
p r áva

Pořizovací cena
Zůstatek k 1. 1. 2009
Přírůstky
Úbytky
Přeúčtování
Zůstatek k 31. 12. 2009
Oprávky
Zůstatek k 1. 1. 2009
Odpisy
Oprávky k úbytkům
Zůstatek k 31. 12. 2009
Zůstatková hodnota 1. 1. 2009
Zůstatková hodnota 31. 12. 2009

S o f t wa r e

P ovo l e n k y
CO 2

Nedok .
dlouhodobý
n e h m ot n ý
majetek

Zálohy

Celkem

9948

106 126

46 958

8311

821

172 164

377

8113

719 962

1625

--

730 077

--

--

-747 199

--

--

-747 199

182

8950

--

-8311

-821

--

10 507

123 189

19 721

1625

--

155 042

8282

88 561

--

--

--

96 843

581

14 536

--

--

--

15 117

--

--

--

--

--

--

8863

10 3097

--

--

--

111 960

1666

17 565

46 958

8311

821

75 321

1644

20 092

19 721

1625

--

43 082

V roce 2009 činily výnosy z prodeje bezúplatně nabytých povolenek 115 246 tis. Kč (2008 – 157 772 tis.Kč).

Elektrárny Opatovice, a.s.
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Elektrárny Opatovice, a.s.

(B) Dlouhodobý hmotný maje tek
B u d ov y,
h a ly
a stav by

St ro j e ,
p ř í st ro j e
a zařízení

35055

3335845

4492898

--

75735

73107

-5656

-2890

-21774

--

20137

-6936

29399

3428827

----

Pozemky

Pořizovací cena
Zůstatek k 1.1.2009
Přírůstky
Úbytky
Přeúčtování
Zůst. k 31.12.2009
Oprávky
Zůstatek k 1.1.2009
Odpisy
Oprávky k úbytkům
Přeúčtování
Zůstatek k 31.12.2009
Opravné položky
Zůstatek k 1.1.2009
Změna stavu opr. položek
Zůst. k 31.12.2009
Zůst. hodn. 1.1.2009
Zůst. hodn. 31.12.2009

Nedok .
h m ot n ý
majetek

Zálohy

Celkem

1851

61343

54

7927046

--

26472

--

175314

--

-349

--

-30669

--

-13201

--

--

4537295

1851

74265

54

8071691

2078056

3133347

582

--

--

5211985

73186

187946

154

--

--

261286

-2315

-21686

--

--

--

-24001

Jiný
majetek

--

11857

-11857

--

--

--

--

--

2160784

3287750

736

--

--

5449270

--

126635

45997

--

--

--

172632

--

-7809

-6021

--

--

--

-13830

--

118826

39976

--

--

--

158802

35055

1131154

1313554

1269

61343

54

2542429

29399

1149217

1209569

1115

74265

54

2463619
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4. D
 louhodobý hmotný a nehmotný majetek
nevyk ázaný v rozvaze
V souladu s účetními postupy, popsanými v bodě 2(a), účtovala
společnost část dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
do nákladů v roce jeho pořízení. Celková kumulovaná pořizovací

hodnota tohoto dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
kter ý je ještě v používání, je následující:

Z ů sta t e k k 3 1 . 12 .

Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek (sof tware)
Celkem

2009

2008

92681

92753

1412

1370

94093

94123

5. Finanční majetek
(a) Dlouhodobý
2009

M a j e t kové ú č a st i
V l a st n i ck ý
podíl

EOP& HOKA s.r.o.
Pražská teplárenská a.s.

Nominální
h o d n ota
a kc i e v K č

P o če t
a kc i í

99,79 %

--

--

C e l kov ý
zisk (+)/
z t r á ta ( - )
za rok 2009

1 744*

V l a st n í
k a p i tá l
k 3 1 . 12 . 2 0 0 9

P o ř i zova c í
cena

34 058*

7 857

48,67 %

2018647

1000

--**

--**

2702989

REATEX, a.s.

100,00 %

700

10000

- 18*

12 888*

6001

VAHO s.r.o.

100,00 %

--

--

380*

455*

Celkem dlouhodobý finanční majetek

295
2 717 142

* Neauditované výsledky
** Informace k roku 2009 nebyly k dispozici k datu vydání auditorského výroku

Elektrárny Opatovice, a.s.
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2008

M a j e t kové ú č a st i
V l a st n i ck ý
podíl

Nominální
h o d n ota
a kc i e v K č

P o če t
a kc i í

C e l kov ý
V l a st n í
zisk (+)/
k a p i tá l
z t r á ta ( - )
k 31. 12. 2008
za rok 2008

P o ř i zova c í
cena

EOP& HOKA s.r.o.

99.79 %

--

--

140

32 695

7857

Pražská teplárenská a.s.

48.67 %

2 018 647

1000

1 415 021

8 019 000

2 702 989

REATEX, a.s.

100,00%

700

10 000

111

12 914

6001

VAHO s.r.o.

100,00%

--

--

-232

76

295

Celkem dlouhodobý finanční majetek
V roce 2009 společnost obdržela dividendy od společnosti Pražská
teplárenská a.s. ve výši 926 559 tis. Kč (2008 – 732 769 tis. Kč).
Dne 13. listopadu 2009 Elektrárny Opatovice a.s. uzavřely smlouvu
na prodej 2,018,647 kusů akcií společnosti Pražská Teplárenská
a.s. Tento prodej je však podmíněn několika skutečnostmi, včetně
získání souhlasu se spojením soutěžitelů od Evropské komise.
Záměrem jediného akcionáře Elektrárny Opatovice a.s. je podle
informací společnosti uskutečnit realizaci přeměny společnosti
formou rozdělení odštěpením. Odštěpením vzniknou dva právní
nástupci společnosti (která i po odštěpení bude i nadále existovat). Jeden právní nástupce převezme veškeré jmění společnosti

2 717 142
související s výkonem dosavadní podnikatelské činnosti společnosti. Druhý právní nástupce vznikne odštěpením akciového podílu
v Pražské Teplárenské a.s. 100 % akcií tohoto právního nástupce je
dle smlouvy o prodeji akcií určeno k prodeji společnosti ČEZ, a.s.
Jak je uvedeno výše, tento prodej je však podmíněný, a to několika skutečnostmi, včetně získání souhlasu se spojením soutěžitelů
od Evropské komise. Vzhledem k podmíněnosti prodeje společnost
eviduje akcie Pražské Teplárenské a.s. ve svém majetku jako dlouhodobou finanční investici. Veškerá akcionářská práva společnosti
Elektrárny Opatovice a.s. k těmto akciím nejsou tímto dotčena.

Sídla dceřiných společností jsou následující:
EOP & HOKA s.r.o.
areál International Power Opatovice, a.s.
532 13  Pardubice 2

VAHO s.r.o.
areál International Power Opatovice,a.s.
532 13  Pardubice 2

Pražsk á teplárensk á a.s.
Par t yzánská 7
170 00  Praha 7

REATEX a.s.
Na r ybárně 1519
500 02  Hradec Králové

Elektrárny Opatovice, a.s. nemá s žádnou z výše uvedených společností uzavřenu ovládací smlouvu ani smlouvu o převodu zisku.
Společnost nebude sestavovat konsolidovanou účetní závěrku.
Společnost Elektrárny Opatovice, a.s., její dceřiné společnosti

a přidružené podniky jsou součásti konsolidace mateřské společnosti J&T Finance Group dle Mezinárodních účetních standardů.
Konsolidované finanční výkazy včetně přílohy budou zveřejněny
v Obchodním rejstříku.

(B) Krátkodobý
Krátkodobý finanční majetek tvoří bankovní depozitní směnky u Komerční banky a ČSOB v celkové hodnotě 377 970 tis. Kč
(2008 – 100 237 tis. Kč) a dále depozitní směnka ve výši 149 726 tis. Kč (2008 – 0 tis. Kč).
Elektrárny Opatovice, a.s.
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6. P
 ohledávky a závazky z obchodních vztahů
a jiné pohledávky
(a) Krátkodobé

pohledávky z obchodních vztahů činí
307 645 tis. Kč (2008 – 434 887 tis. Kč), ze kter ých
58 276 tis. Kč (2008 – 11 644 tis. Kč) představují pohledávky po lhůtě splatnosti. Opravná položka k pochybným
pohledávkám k 31. prosinci 2009 činila 58 008 tis. Kč
(2008 – 9 113 tis. Kč).
Jiné krátkodobé pohledávky zahrnují půjčku ve výši
902 558 tis. Kč (2008 – 0 tis. Kč)

(B) Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů představují
pohledávku ve výši 19 000 tis. Kč, jež je splatná v roce 2012.
Společnost eviduje dlouhodobé zálohy s dobou splatnosti
delší než jeden rok v hodnotě 15 536 tis. Kč (2008 –
12 590 tis. Kč).

Jiné dlouhodobé pohledávky zahrnují půjčky poskytnuté společnosti EAST BOHEMIA ENERGY HOLDING LTD v celkové
výši 2 400 000 tis. Kč (2008 – 0 tis. Kč).
K 31. prosinci 2008 zahrnovala položka jiné dlouhodobé
pohledávky půjčku poskytnutou společnosti International Power Consolidated Holdings Limited v celkové výši
2 000 000 tis. Kč (viz též bod 14).

(C) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 243 848 tis. Kč
(2008 – 423 578 tis. Kč). Všeobecně přijatým postupem
společnosti je platit závazky ve lhůtě splatnosti, a tudíž neexistují žádné závazky po splatnosti.

7. Derivát y
K rozvahovému dni měla společnost otevřeny následující finanční derivát y k obchodování:
3 1 . p ro s i n c e 2 0 0 9
T er mínovaný obchod

Měnový swap v celkové hodnotě 34 100 tis. EUR
Opce v hodnotě 10 000 tis. EUR
Úrokové Swapy – neefektivní část
For wardové prodeje v celkové hodnotě 2 798 tis. EUR
Celkem

Elektrárny Opatovice, a.s.

D a t u m s p l a t n o st i

31. 3.
26. 1.
do 31. 12.
Leden – listopad

2010
2010
2010
2010

R e á l n á h o d n ota

-4 435
-1 824
-86 690
4 135
-88 814
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Zajišťovací derivát y:
Společnost má uzavřeny dva úrokové swapy proti úrokovému riziku
z úvěrů ve výši 1 000 000 tis. Kč a 2 000 000 tis. Kč. Z důvodů
refinancování a změny splatnosti úvěru byla neefektivní část reálné
hodnot y úrokových swapů ve výši 86 690 tis. Kč klasifikována
jako finanční derivát k obchodování a zaúčtována do výkazu zisků
a ztrát. Reálná hodnota swapů (zajišťovacích derivátů) k 31. prosinci 2009 činila – 40 119 tis. Kč (2008 – -136 140 tis. Kč).

Společnost uzavřela for wardové prodeje ve výši 84 000 tis. EUR se
splatností 18. května 2010. Reálná hodnota for wardových obchodů
k 31. prosinci 2009 činila – 18 771 tis. Kč (2008 – 0 tis. Kč).
Úrokové swapy a forwardové prodeje jsou vykázány v rozvaze v řádku
jiné závazky. Reálná hodnota swapů, forwardů a související odložená
daňová pohledávka byly zaúčtovány v rámci oceňovacích rozdílů
z přecenění majetku a závazků ve vlastním kapitálu (viz. bod 10).

8. Opravné položky
O p r av n á p o l ož k a
k d l o u h . h m ot .
m a j e t ku

Zůstatek k 1. 1. 2009
Tvorba
Rozpuštění/použití
Zůstatek 31. 12. 2009

O p r av n á p o l ož k a
k o sta t n í m
p o h l e d áv k á m

O p r av n á p o l ož k a
k p o h l e d áv k á m

172 632

28 000

9 113

Celkem

209 745

--

--

51 355

51 355

-13 830

--

-2 460

-16 290

158 802

28 000

58 008

244 810

9. Základní k apitál
Základní
k a p i tá l

Emisní
ážio

Celkem

Zůstatek k 1. 1. 2009
1 155 636 akcií na jméno o nominální hodnotě 1 100 Kč

1 271 200

231 046

1 502 246

1 271 200

231 046

1 502 246

Zůstatek k 31. 12. 2009
1 155 636 akcií o nominální hodnotě 1 100 Kč

Elektrárny Opatovice, a.s.
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10. Přehled o změnách vlastního k apitálu
(A) Přehled pohybů vlastního k apitálu

(nekonsolidovaná)
Rok končící 31. prosincem 2009
(v tisících Kč)

Základní
k a p i tá l

Emisní
ážio

1 271 200

231 046

20 202

Čerpání fondů

--

--

Tantiémy

--

--

Dividendy 2166,– Kč
na akcii

--

Zisk za rok 2009
Změna oceňovacích
rozdílů z přecenění

Zůstatek k 1. 1. 2009

Zůstatek k 31. 12. 2009

K a p i tá l .
fo n d y

Zisk
běžného
období

N e ro z dělený
zisk

Z á ko n .
r e z e rv n í
fo n d

Sociál.
fo n d

Oceň.
ro z d í ly
z přec.
maj.
a z áv.

Celkem

4 210 030

2 504 086

372

262 324

31 072

-110 272

-4

--

--

--

-9 527

--

-9 531

--

-1 333

--

--

--

--

-1 333

--

--

-2 502 753

-354

--

--

--

-2 503 107

--

--

--

2 608 367

--

--

--

--

2 608 367

--

--

--

--

--

--

--

62 572

62 572

1 271 200

231 046

20 198

2 608 367

18

262 324

21 545

-47 700

4 366 998

(B) Pohyby na účtu Oceňovací rozdíly z přecenění maje tku a závazků
Zůstatek k 1. 1. 2009
Změna reálné hodnot y zajišťovacích derivátů (zajištění budoucích peněžních toků)

Elektrárny Opatovice, a.s.

-110 272
77 250

Změna odložené daně související s přeceněním majetku a závazků

-14 678

Zůstatek k 31. 12. 2009

-47 700
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11. Rezervy
Z á ko n n á
r e z e rva
n a o p r av y

Zůstatek k 1. 1. 2009

Z á ko n n á
r e z e rva
n a r e ku l t iva c i

O sta t n í
r e z e rv y
n a o p r av y

Ostatní
provozní
rezervy

O sta t n í
fi n a n č n í
r e z e rv y

Celkem

128 463

8 054

9 000

35 926

61 224

242 667

Tvorba

15 367

93

--

4 958

8 778

29 196

Čerpání

-76 955

--

-9 000

-12 577

-35 277

-133 809

Zůstatek k 31. 12. 2009

66 875

8 147

--

28 307

34 725

138 054

12. Bankovní úvěry
Společnost má bankovní úvěr ve výši 4 000 000 tis. Kč k 31. prosinci 2009 u klubu bank vedeném Komerční bankou a ČSOB
(2008 – 4 000 000 tis. Kč). Úvěr je splatný do 31. prosince 2010.
Společnost plánuje refinancování tohoto úvěru v roce 2010.

Společnost má krátkodobý revolvingový úvěr do výše 1 000 000
tis. Kč u klubu bank vedeném Komerční bankou a ČSOB.
K 31. prosinci 2009 z něho společnost čerpala 600 000 tis. Kč
(2008 – 800 000 tis. Kč). Tato část úvěru bude také součástí refinancování v roce 2010.

13. Informace o tržbách
2009

2008

Tržby za prodej elektrické a tepelné energie

4 417 880

4 684 081

Pronájem dlouhodobého hmotného majetku

13 068

13 963

Tržby za vlastní výrobky

37 994

55 214

Přefakturace vodného a stočného

27 075

26 316

Ostatní činnosti
Celkem

17 902

17 944

4 513 919

4 797 518

V roce 2009 činily tržby ze zahraničí 64 262 tis. Kč (2008 – 22 290 tis. Kč). Jednalo se o vývoz stavebních hmot a prodej elektrické energie.

Elektrárny Opatovice, a.s.
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14. Informace o spřízněných osobách
Všechny významné transakce se spřízněnými osobami byly uskutečněny za běžných tržních podmínek.

(A) Pohledávky a závazky z obchodních vztahů
V pohledávkách a závazcích z obchodních vztahů, popsaných v bodě 6, jsou obsaženy následující zůstatky účtů týkající se vztahů k dceřiným
společnostem a vůči ostatním spřízněným osobám.
P o h l e d áv k y k 3 1 . 12 .

EOP & HOKA s.r.o.

2008

2009

2008

474

411

11 185

10 545

4

4

--

--

925

1 075

2 989

3 058

REATEX a.s.
VAHO s.r.o.
Pražská teplárenská a.s.
Celkem

Z áva z k y k 3 1 . 12 .

2009

--

--

6

188

1 403

1 490

14 180

13 791

Dále pohledávky a závazky z obchodních vztahů obsahují pohledávky ve výši 74 809 tis. Kč a závazky ve výši 3 014 tis. Kč vůči ostatním
spřízněným osobám.

(B) Jiné krátkodobé pohledávky
Jiné krátkodobé pohledávky zahrnují krátkodobou půjčku v celkové nominální výši 902 558 tis. Kč (2008 – 0 tis. Kč) vůči spřízněné osobě.

(C) Jiné dlouhodobé pohledávky
Společnost eviduje k 31. prosinci 2009 dlouhodobou pohledávku
ve výši 2 400 000 tis. Kč, která představuje půjčku EAST BOHEMIA
ENERGY HOLDING LTD, vlastníkovi společnosti. Dále společnost
eviduje nezaplacené úroky a příslušenství ve výši 29 502 tis. Kč
Pohledávka je splatná v čer vnu 2011.

Společnost evidovala k 31. prosinci 2008 pohledávku ve výši
3 900 000 tis. Kč za společností International Power Consolidated Holdings Limited, z níž dlouhodobá část představovala částku
2 000 000 tis. Kč a krátkodobá část činila 1 900 000 tis. Kč.

(D) Krátkodobý finanční maje tek
Společnost evidovala k 31. prosinci 2009 depozitní směnku ve výši 149 726 tis. Kč (2008 – 0 tis. Kč) vůči spřízněné osobě.

Elektrárny Opatovice, a.s.
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(E) Odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů
P ř e d stave n st vo
2009

Počet členů
Odměny z titulu výkonu funkce
Tantiémy

D o zo rč í r a d a

2008

2009

2008

4

6

5

3

1888

2116

687

552

642

781

691

650

Členové představenstva a vrcholového vedení používají služební automobily i k soukromým účelům.

15. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci
Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 2009 a 2008:

P o če t
z a m ě st n a n c ů

M z d ové
náklady

Ná k l a d y
na sociální
z a b e z p e če n í
a z d r avot n í
p o j i št ě n í

Sociální
náklady

2009
Zaměstnanci
Vedoucí pracovníci
Celkem

402

183 333

61 687

3 769

27

36 289

11 612

335

429

219 622

73 299

4 104

400

174 840

61 099

3 330

26

34 826

10 239

326

426

209 666

71 338

3 656

2008
Zaměstnanci
Vedoucí pracovníci
Celkem

16. Z
 ávazky ze sociálního zabezpečení
a zdravotního pojištění
Závazky ze sociálního zabezpeč ení a zdravotního pojiš tění činí
7 60 4 tis. Kč (2008 – 6 879 tis. Kč), ze kter ých 5 312 tis. Kč
(2008 – 4 895 tis. Kč) předs t avují závazky ze sociálního zabez-

Elektrárny Opatovice, a.s.

peč ení a 2 292 tis. Kč (2008 – 1 98 4 tis. Kč) předs t avují
závazky ze zdravotního pojiš tění. Žádné z těchto závazků nejsou
po lhůtě splatnos ti.
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17. Stát – daňové závazky, pohledávky a dotace
Daňové závazky činí 46 490 tis. Kč (2008 – 122 514 tis. Kč), ze
kter ých 26 757 tis. Kč (2008 – 10 094 tis. Kč) představují závazky
z daně z přidané hodnot y, závazky z ostatních daní činí 12 tis. Kč
(2008 – 12 tis. Kč), žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.

13 156 tis. Kč (2008 – závazek 65 450 tis. Kč) a pohledávku
z titulu spotřební daně ve výši 396 tis. Kč (2008 – 763 tis. Kč).

Společnost dále vykázala v položce daňové závazky v roce 2009
dotaci z titulu nabytí povolenek CO 2 ve výši 19 721 tis. Kč (2008 –
46 958 tis. Kč).
Daňové pohledávky představují pohledávku z daně z příjmů ve výši

18. Daň z příjmů
(a) Splatná
Splatná daň z příjmů zahrnuje odhad daně za zdaňovací období 2009 ve výši 414 171 tis. Kč (2008 – 470 945 tis. Kč) a upřesnění odhadu
daně za zdaňovací období 2008 ve výši 23 tis. Kč (2008 - 442 tis. Kč).

(B) Odložená
Vykázané odložené daňové pohledávky a závazky
P o h l e d áv k y

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Pohledávky
Rezer vy
Přecenění majetku a závazků účtované proti vlastnímu kapitálu
Ostatní dočasné rozdíly
Odložená daňová pohledávka (závazek)

Z áva z k y

Ro z d í l

2009

2008

2009

2008

2009

2008

--

--

-221 444

-215 982

-221 444

-215 982

57

39

--

--

57

39

2 480

4 400

--

--

2 480

4 400

11 189

25 867

--

--

11 189

25 867

465

558

--

--

465

558

14 191

30 864

-221 444

-215 982

-207 253

-185 118

V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 2 (h) byly pro výpočet odložené daně použit y sazby platné pro období, ve kterém budou daňový
závazek nebo pohledávka uplatněny pro rok 2010 a následující – 19% (2008 – pro rok 2009 – 20%, 2010 a následující – 19%).
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Příloha
účetní
závěrky

19. Složky peněžních prostředků pro účely cash flow

(nekonsolidovaná)
Rok končící 31. prosincem 2009
(v tisících Kč)

Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích jsou peněžní prostředky a peněžní ekvivalent y definovány tak, že zahrnují peníze v pokladně,
peníze na cestě, peníze na bankovních účtech s výjimkou peněžních prostředků na vázaných účtech pro rekultivaci:
Z ů sta t e k k 3 1 . 12 .
2009

Peníze
Účt y v bankách
Zůstatek na vázaných účtech
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalent y ve výkazu cash flow

2008

760

292

22 366

40 001

-8 130

-8 034

14 996

32 259

20. Závazky nevyk ázané v rozvaze
Proti společnosti byla podána žaloba o vydání bezdůvodného obohacení v původní výši 472 000 tis. Kč, která byla později rozšířena
na 477 500 tis. Kč. Společnost tvrzení žalobce odmítá. Krajský
soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, žalobu pr voinstanč-

ním rozsudkem zamítl v plném rozsahu, a to v souladu s konstantní
judikaturou. Žalobce se proti rozsudku odvolal, nicméně společnost
neočekává, že by jej Vrchní soud mohl zrušit či změnit. Z tohoto
důvodu nebyla k této žalobě vytvářena žádná rezer va.

Datum: 1. 2. 2010

Podpis statutárního orgánu
nebo fyzické osoby,
která je účetní jednotkou:

Ing. Jan Špringl

Mgr. Hana Krejčí Ph.D.
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ZPRÁVA
O VZTAZÍCH

mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající
osobou, tj. mezi propojenými osobami, zpracovaná představenstvem společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. (do 31.12.2009
vystupující pod názvem International Power Opatovice, a.s.), v souladu s ustanovením § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku:

ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2009 DO 13. LISTOPADU 2009
Ovládaná osoba:

Ovládající osoba:

Elektrárny Opatovice, a.s.

National Power
International Holdings

(do 31.12.2009 vystupující pod názvem
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 „EOP“

se sídlem:
Velká Británie, EC4V4DP, Londýn, Senator House,
85 Queen Victoria Street
Registrovaná pod číslem: 02767875
Tato společnost byla ovládající osobou od 1. ledna 2009
do 13. listopadu 2009 na základě přímého disponování 100,00 %
hlasovacích práv National Power International Holdings B.V.

Ovládající osoba:

Ovládající osoba:

International Power Holdings B.V.

International Power
Consolidated Holdings Limited

se sídlem:
Nizozemí, 1075HH, Amsterdam, De Lairessestraat 111-115
Zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní a průmyslové komor y
pro Amsterdam, číslo vložky 34164316.
Tato společnost byla ovládající osobou od 1. ledna 2009
do 13. listopadu 2009 na základě přímého disponování 100,00 %
hlasovacích práv EOP.

se sídlem:
Velká Británie, EC4V 4DP, Londýn, Senator House,
85 Queen Victoria Street
Registrovaná pod číslem: 5894291
Tato společnost byla ovládající osobou od 1. ledna 2009
do 13. listopadu 2009 na základě přímého disponování 100,00 %
hlasovacích práv National Power International Holdings.

Ovládající osoba:

Elektrárny Opatovice, a.s.

National Power International
Holdings B.V.

Ovládající osoba:

se sídlem:
Velká Británie, EC4V4DP, Londýn, 85 Queen Victoria Street
Zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní a průmyslové komor y
pro Amsterdam, číslo vložky 33240599.
Tato společnost byla ovládající osobou od 1. ledna 2009
do 13. listopadu 2009 na základě přímého disponování 97,00 %
hlasovacích práv International Power Holdings B.V.

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 2009 do
13. listopadu 2009 na základě přímého disponování 100,00 %
hlasovacích práv International Power Consolidated Holdings Limited.
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Propojené osoby
Tato propojená osoba byla ovládána ovládající osobou International Power plc. prostřednictvím podílu International
Power plc. na jejích hlasovacích právech:
Propojená osoba:

Propojená osoba:

IPM Energy Trading Limited

IPM (UK) Power Holdings Limited

se sídlem:
Velká Británie, EC4V4DP, Londýn, Senator House,
85 Queen Victoria Street
Registrovaná pod číslem: 2462479
Tato společnost byla ovládána ovládající osobou IPM (UK)
Power Limited se sídlem 57/63 Line Wall Road, Gibraltar,
od 1. ledna 2009 do 13. listopadu 2009 prostřednictvím 100%
podílu IPM (UK) Power Limited na jejích hlasovacích právech.

se sídlem:
57/63 Line Wall Road, Gibraltar
Tato společnost byla ovládána od 1. ledna 2009 do 13. listopadu
2009 ovládající osobou IP Karugamo Holdings Limited se sídlem
57/63 Line Wall Road, Gibraltar, prostřednictvím 73,67% podílu
IP Karugamo Holdings Limited na jejích hlasovacích právech.
Propojená osoba:

IP K arugamo Holdings Limited
Propojená osoba:

IPM (UK) Power Limited
se sídlem:
57/63 Line Wall Road, Gibraltar
Tato společnost byla ovládána od 1. ledna 2009 do
13. listopadu 2009 ovládající osobou IPM (UK) Power Holdings
Limited, prostřednictvím 100% podílu IPM (UK) Power Holdings
Limited na jejích hlasovacích právech.

se sídlem:
57/63 Line Wall Road, Gibraltar
Tato společnost byla ovládána od 1. ledna 2009 do
13. listopadu 2009 ovládající osobou International Power
Consolidated Holdings Limited, prostřednictvím 100% podílu
International Power Consolidated Holdings Limited na jejích
hlasovacích právech.

Představenstvu ovládané osoby je za období od 1. ledna 2009 do 13. listopadu 2009 znám pouze shora vymezený okruh
ovládajících osob a osob jimi ovládaných.
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Smluvní vztahy mezi ovládanou osobou
a ovládajícími osobami
IPR
(a) smlouvy uzavřené v období 1 . ledna 2009 až 13. listopadu 2009
V tomto období nebyla mezi EOP a IPR uzavřena žádná nová smlouva.

(B) j
 iné smlouvy, na základě kterých se v období 1 . ledna 2009
až 13. listopadu 2009 poskytovala plnění
V tomto období tr valy t yto smluvní vztahy mezi osobou ovládanou
a ovládající, na základě kter ých byla poskytována vzájemná plnění:

ze dne 26. listopadu 2004. IPR do 13. listopadu 2009 poskytovala EOP na základě této smlouvy poradenské služby.

1. Smlouva o poskytování poradenských služeb ze dne 9. října
2002 na dobu určitou do 31. prosince 2007 (s automatickým
revolvingem vždy po dvou letech), ve znění jejího dodatku č. 1

Cena za služby poskytnuté společností IPR byla cenou
obvyklou v místě a době plnění. Ovládané osobě z těchto
smluvních vztahů nevznikla újma.

(c) j
 iné právní úkony a opatření v období od 1 . ledna 2009
do 13. listopadu 2009
1. IPR zajistila svým jménem pojištění majetku EOP pro případ
teroristických útoků a přefakturovala EOP pojistné. Pojištění
bylo uzavřeno společně pro výrobny skupiny International
Power v Pákistánu, Thajsku a ČR.
2. IPR zajistila svým jménem roční podporu účetního sofwaru
Maximo a přefakturovala EOP poměrnou část ceny za podporu.

Cena za služby poskytnuté společností IPR byla cenou
obvyklou v místě a době plnění. Ovládané osobě z těchto
smluvních vztahů nevznikla újma.

EOP neučinila žádné jiné právní úkony ani opatření v zájmu nebo na popud této osoby.
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International Power Holdings B.V.
(A) smlouvy uzavřené v období 1 . ledna 2009 až 13. listopadu 2009
1. Novace ze dne 13. listopadu 2009, dle které přešly veškerá
práva a povinnosti z úvěrové smlouvy ze dne 10. listopadu
2008 o poskytnutí úvěru v délce tr vání 9 měsíců, následně
prodloužené do 11. čer vna 2010 z International Power Consolidated Holdings Limited na International Power Holdings B.V.
Další novací zde dne 13. listopadu 2009 přešly veškerá práva
a povinnosti z International Power Holdings B.V. na společnost
EAST BOHEMIA ENERGY HOLDING LTD.
2. Novace ze dne 13. listopadu 2009, dle které přešly veškerá
práva a povinnosti z úvěrové smlouvy ze dne 7. čer vna 2007
o poskytnutí úvěru v délce tr vání 2 roky následně prodloužené

na 3 roky z International Power Consolidated Holdings Limited na International Power Holdings B.V. Další novací zde dne
13. listopadu 2009 přešly veškerá práva a povinnosti z International Power Holdings B.V. na společnost EAST BOHEMIA
ENERGY HOLDING LTD.
Úroky z poskytnutých úvěrů byly úroky obvyklými v místě
a době plnění. Rovněž ostatní podmínky obsažené v úvěrových smlouvách byly podmínkami v místě a čase obvyklými. Ovládané osobě z těchto smluvních vztahů se společností International Power Holdings B.V. nevznikla újma.

(B) j
 iné smlouvy, na základě kterých se v období 1 . ledna 2009
až 13. listopadu 2009 poskytovala plnění
V tomto období tr val tento smluvní vztah mezi osobou ovládanou
a ovládající, na základě kterého byla poskytována plnění:
1. Mandátní smlouva ze dne 10. října 2006. Na základě této
smlouvy International Power Holdings B.V. zmocnila Československou obchodní banku, a. s., k výplatě protiplnění za akcie,
jež na základě rozhodnutí valné hromady EOP, přešly z minoritních akcionářů EOP na hlavního akcionáře EOP, tj. Internati-

onal Power Holdings B.V. EOP se smlouvou zavázala poskytovat bance součinnost za účelem realizace výplat y protiplnění,
zejména předat potřebné informace, které měla k dispozici.
Na základě této smlouvy nebylo poskytováno vzájemné plnění
EOP a International Power Holdings B.V., avšak EOP poskytla
součinnost bance.
Ovládané osobě z tohoto smluvního vztahu nevznikla újma.

(C) jiné právní úkony a opatření
1. EOP vyplatila dividendu ve výši dle rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady.
EOP neučinila žádné jiné právní úkony ani opatření v zájmu nebo na popud této osoby.
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International Power Consolidated Holdings Limited
(A) smlouvy uzavřené v období 1 . ledna 2009 až 13. listopadu 2009
V tomto období nebyla mezi EOP a International Power Consolidated Holdings Limited uzavřena žádná nová smlouva.

(B) j
 iné smlouvy, na základě kterých se v období 1 . ledna 2009
až 13. listopadu 2009 poskytovala plnění
V tomto období tr valy t yto smluvní vztahy mezi osobou ovládanou
a ovládající, na základě kter ých byla poskytována vzájemná plnění:
1. Úvěrová smlouva ze dne 22. čer vence 2008 o poskytnutí úvěru
v délce tr vání 9 měsíců. Úvěr byl splacen v dubnu 2009.
2. Úvěrová smlouva ze dne 7. čer vna 2007 na základě které EOP
poskytla úvěr v délce tr vání 2 roky. Dne 28. května 2009 byla
délka úvěru prodloužena na 3 roky. Novací zde dne 13. listopadu přešly veškerá práva a povinnosti ze smlouvy o úvěru
z International Power Consolidated Holdings Limited na International Power Holdings B.V.

byla délka tr vání úvěru prodloužena do 11. čer vna 2010. Novací
zde dne 13. listopadu přešly veškerá práva a povinnosti ze
smlouvy o úvěru z International Power Consolidated Holdings
Limited na International Power Holdings B.V.
Úroky z poskytnutých úvěrů byly úroky obvyklými v místě
a době plnění. Rovněž ostatní podmínky obsažené v úvěrových smlouvách byly podmínkami v místě a čase obvyklými. Ovládané osobě z těchto smluvních vztahů se
společností International Power Consolidated Holdings
Limited nevznikla újma.

3. Úvěrová smlouva ze dne 10. listopadu 2008 na základě které
EOP poskytla úvěr v délce tr vání 9 měsíců. Dne 12. srpna 2009

(C) jiné právní úkony a opatření
International Power Consolidated Holdings Limited čerpala úvěr y ze smluv uvedených v písm. B).
EOP 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
EOP v roce 2009 jakoukoli smlouvu ani jim neposkytla žádné plnění.
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Smluvní vztahy s propojenými osobami
IPM Energy Trading Limited
(a) smlouvy uzavřené v období 1 . ledna 2009 až 13. listopadu 2009
1. Smlouva kupní ze dne 12. února 2009, na jejímž základě prodala EOP dne 1. prosince povolenky k emisím CO 2 .

6. Smlouva kupní ze dne 15. dubna 2009, na jejímž základě koupila EOP dne 14. prosince povolenky k emisím CO 2 .

2. Smlouva kupní ze dne 12. února 2009, na jejímž základě prodala EOP dne 1. prosince povolenky k emisím CO 2 .

7. Smlouva kupní ze dne 26. května 2009, na jejímž základě prodala EOP dne 1. prosince povolenky k emisím CO 2 .

3. Smlouva kupní ze dne 13. února 2009, na jejímž základě prodala EOP dne 1. prosince povolenky k emisím CO 2 .

Předmětem všech výše uvedených smluv byly dílčí obchodní transakce, které se řídily podmínkami stanovenými Rámcovou smlouvou
o dodávce a odběrech elektřiny (EFET) ve znění jejího dodatku,
uzavřené v roce 2006 jak je uvedeno dále v písm. B).

4. Smlouva kupní ze dne 16. února 2009, na jejímž základě prodala EOP dne 1. prosince povolenky k emisím CO 2 .
5. Smlouva kupní ze dne 15. dubna 2009, na jejímž základě prodala EOP dne 14. prosince povolenky k emisím CO 2 .

Cena za poskytnuté plnění byla cenou obvyklou v místě
a době plnění. Ovládané osobě z těchto smluvních vztahů
se společností IPM Energy Trading Limited nevznikla újma.

(B) j
 iné smlouvy, na základě kterých se v období 1 . ledna 2009
až 13. listopadu 2009 poskytovala plnění
1. Rámcová smlouva o dodávce a odběrech elektřiny (EFET) ze
dne 27. ledna 2006.

Plnění dle této smlouvy bylo poskytnuto formou dílčích obchodních
transakcí uvedených výše v písm. A).

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 CO 2 .

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

Se žádnou z dalších propojených osob neuzavřela EOP od 1. ledna 2009
do 13. listopadu 2009 jakoukoli smlouvu ani jim neposkytla žádné plnění
a neučinila na jejich popud žádné opatření.
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ZA OBDOBÍ OD 13. listopadu 2009 DO 31. prosince 2009
Ovládaná osoba:

Ovládající osoba:

Elektrárny Opatovice, a.s.

TECHNO PLUS, a.s.

(do 31.12.2009 vystupující pod názvem
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 „EOP“

se sídlem:
Bratislava, Lamačská cesta 3, PSČ 841 04, Slovenská republika
Zapsaná v obchodním registru Okresního soudu v Bratislavě I,
oddíl Sa, vložka 4615/B
IČ: 31385419
Tato společnost byla ovládající osobou od 13. listopadu 2009
do 31. prosince 2009 na základě přímého disponování 100,00 %
hlasovacích práv J&T FINANCE GROUP, a.s.

Ovládající osoba:

Ovládající osoba:

EAST BOHEMIA ENERGY HOLDING LTD.

Ing. Josef Tk áč

se sídlem:
Akropoles, Nicosia, SAVVIDES CENTER 59-61,
2012 , Kyperská republika
reg. pod č.: HE 250826.
Tato společnost byla ovládající osobou od 13. listopadu 2009
do 31. prosince 2009 na základě přímého disponování 100,00 %
hlasovacích práv EOP.
dále jen „EBEH“

bytem:
Bratislava, Na Revíne 2941/13, PSČ 830 00, Slovenská republika
rod. č.: 500616/210
Ing. Josef Tkáč byl ovládající osobou od 13. listopadu 2009
do 31. prosince 2009 na základě přímého disponování 50,00 %
hlasovacích práv TECHNO PLUS, a.s.
Ovládající osoba:

Ing. Ivan Jak abovič
Ovládající osoba:

J&T FINANCE GROUP, a.s.
se sídlem:
Bratislava, Lamačská cesta 3, PSČ: 841 04, Slovenská republika
Zapsaná v obchodním registru Okresního soudu v Bratislavě I,
oddíl Sa, vložka 802/B
IČ: 31391087
Tato společnost byla ovládající osobou od 13. listopadu 2009
do 31. prosince 2009 na základě přímého disponování 100,00 %
hlasovacích práv EAST BOHEMIA ENERGY HOLDING LTD.

Elektrárny Opatovice, a.s.

bytem:
Bratislava, Donnerova 15, PSČ 841 05, Slovenská republika
rod. č.: 721008/6246
Ing. Jakabovič byl ovládající osobou od 13. listopadu 2009
do 31. prosince 2009 na základě přímého disponování 50,00 %
hlasovacích práv TECHNO PLUS, a.s.
Představenstvu ovládané osoby je za období od 13. listopadu do 31. prosince 2009 znám pouze shora vymezený
okruh ovládajících osob a osob jimi ovládaných.
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Propojené osoby
Tato propojená osoba byla ovládána ovládajícími osobami Ing. Josefem Tkáčem a Ing. Ivanem Jakabovičem:
Propojená osoba:

Propojená osoba:

J&T Private Equit y B.V.

J&T Capital Management Anstalt

se sídlem:
1017SG Amsterdam, Weteringschans 26, Nizozemí
reg. pod č.: 34164316.
Tato společnost byla ovládána ovládající osobou J&T FINANCE
GROUP, a.s. prostřednictvím 100% podílu.

se sídlem:
Industriestrasse 105/A, Ruggell, Liechtenstein,
reg. pod č.: FL00021166286,
Tato společnost byla ovládána ovládající osobou J&T Investment
Pool – I – CZK, a.s. prostřednictvím 50% podílu.

Propojená osoba:

Propojená osoba:

J&T International Anstalt

J&T FINANCIAL INVESTMENTS LTD.

se sídlem:
Industriestrasse 105/A, Rugell, Lichtenštejnsko,
reg. pod č.: FL00020857848,
Tato společnost byla ovládána ovládající osobou J&T Private
Equit y B.V. prostřednictvím 100% podílu.

se sídlem:
Sawides Monarch Center, 59-61 Acropoles Avenue,
1st floor, of fice 102, 2012 Nicosia, Cyprus.
reg. pod č.: 99801,
Tato společnost byla ovládána ovládající J&T Private Equit y B.V
prostřednictvím 100% podílu.

Propojená osoba:

Equit y Holding, a.s.

Propojená osoba:

se sídlem:
Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Česká republika
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 1164
IČ: 10005005
Tato společnost byla ovládána ovládající osobou J&T International
Anstalt prostřednictvím 62,64% podílu.

Barton & Lloyd
Investment, spol. s r.o.

Propojená osoba:

se sídlem:
Bratislava, Lamačská cesta 3, PSČ 841 04, Slovenská republika,
Zapsaná v obchodním registru Okresního soudu v Bratislavě I,
oddíl Sro, vložka 8038/B
IČ: 31385061
Tato společnost byla ovládána ovládající J&T Private Equit y B.V
prostřednictvím 100% podílu.

J&T Investment Pool – I – CZK, a.s.
se sídlem:
Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Česká republika,
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 7815
IČ: 26714493
Tato společnost byla ovládána ovládající osobou J&T Private
Equit y B.V. prostřednictvím 37,60% podílu.

Elektrárny Opatovice, a.s.

Propojená osoba:

BLUESTORE, s.r.o.
se sídlem:
Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Česká republika
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 127247
IČ: 27930173
Tato společnost byla do 1. prosince 2009 ovládána ovládající J&T
Private Equit y B.V.
strana 53

ZPRÁVA
O VZTAZÍCH

Propojená osoba:

Propojená osoba:

Ingramm International, N .V.

J&T Management, a.s.
(dříve J&T Finance Management, a.s.)

se sídlem:
Oslo 24, Barendrecht, 2993LD, Holandsko
reg. pod č.: 24258319
Tato společnost byla ovládána ovládající J&T Private Equit y B.V
prostřednictvím 100% podílu.
Propojená osoba:

ASSET MANAGEMENT Bratislava, a.s.
v likvidaci
se sídlem:
Bratislava, Lamačská cesta 3, PSČ 841 04, Slovenská republika,
Zapsaná v obchodním registru Okresního soudu v Bratislavě I,
oddíl Sa, vložka 887/B
IČ: 24258319
Tato společnost byla ovládána ovládající J&T FINANCE
GROUP, a.s. prostřednictvím 100% podílu.

IČ: 28168305
se sídlem:
Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600, Česká republika,
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 12445.
IČ: 28168305
Tato společnost byla ovládána ovládající J&T FINANCE
GROUP, a.s. prostřednictvím 100% podílu.
Propojená osoba:

J&T FINANCE, LLC
se sídlem:
Rosolimo 17, Moskva, Ruská federace,
reg. pod.č.: 1067746577
Tato společnost byla ovládána ovládající J&T Management, a.s.
prostřednictvím 100% podílu.

Propojená osoba:

Elektrárny Opatovice, a.s.

Geodezie Brno, a.s.

Propojená osoba:

se sídlem:
Brno, Dornych 47, PSČ 656 16, Česká republika,
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 717.
IČ: 46345906
Tato společnost byla ovládána ovládající J&T FINANCE
GROUP, a.s. prostřednictvím 96,76% podílu.

J&T GLOBAL SERVICES LIMITED
(J&T FINANCIAL SERVICES LTD)

Propojená osoba:

Propojená osoba:

První zpravodajsk á a.s.

JTG Services Anstalt

se sídlem:
Praha 2, Blanická 1008/28, Česká republika,
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 9705.
IČ: 27204090
Tato společnost byla ovládána ovládající J&T FINANCE
GROUP, a.s. prostřednictvím 100% podílu.

se sídlem:
Industriestrasse 26, 9491 Ruggell, Liechtenstein
FL-0002.308.591-7
Tato společnost byla ovládána ovládající J&T GLOBAL SERVICES
LIMITED prostřednictvím 100% podílu.

se sídlem:
41-43 Klimentos Street, Klimentos Tower 1061 Nicosia, Cyprus
reg. pod. č.: 131634
Tato společnost byla ovládána ovládající J&T Management, a.s.
prostřednictvím 100% podílu.
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Propojená osoba:

Propojená osoba:

RIGOBERTO INVESTMENTS LIMITED

J&T BANKA , a.s.

se sídlem:
Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor,Flat/Of fice 102
P.C.2012, Nicosia, Cyprus
reg.pod č.: HE 234362
Tato společnost byla ovládána ovládající J&T FINANCE GROUP,
a.s. prostřednictvím 100% podílu.

se sídlem:
Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 1731.
IČ: 47115378
Tato společnost byla ovládána ovládající J&T FINANCE, a.s.
prostřednictvím 100% podílu.

Propojená osoba:

KOTRAB ENTERPRISES LIMITED.

Propojená osoba:

se sídlem:
Akropoleos, 59-61 SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Of fice 102
P.C.2012, Nicosia, Cyprus
reg. pod č.: HE 251765
Tato společnost byla ovládána ovládající J&T FINANCE
GROUP, a.s. prostřednictvím 100% podílu.

Bea Development, a.s.

Propojená osoba:

se sídlem:
Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 6163.
IČ: 26118106
Tato společnost byla ovládána ovládající J & T BANKA, a.s.
prostřednictvím 100% podílu.

KHASOMIA LIMITED
se sídlem:
Nicosia, Akropoleos,59-61, SAVVIDES CENTRE,
1st. floor, Flat/Of fice 102,P.C. 2012, Cyprus
reg.pod č.: HE 238546
Tato společnost byla ovládána ovládající J&T FINANCE
GROUP, a.s. prostřednictvím 100% podílu.
Propojená osoba:

Propojená osoba:

J&T Bank ZAO
(dříve Tre tij Rim ZAO)
se sídlem:
Moskva, Trubnikovskij pereulok 13-1, Ruská federace
reg. pod č.: 1027739121651
Tato společnost byla ovládána ovládající J&T FINANCE, a.s.
prostřednictvím 99% podílu.

J&T FINANCE, a.s.
se sídlem:
Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Česká republika
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 11058.
IČ: 27592502
Tato společnost byla ovládána ovládající J&T FINANCE
GROUP, a.s. prostřednictvím 100% podílu.

Elektrárny Opatovice, a.s.

Propojená osoba:

J&T Asse t Management, investiční
společnost, a.s.
se sídlem:
Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, Česká republika,
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 5850.
IČ: 47672684
Tato společnost byla ovládána ovládající J&T FINANCE, a.s.
prostřednictvím 100% podílu.
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Propojená osoba:

Propojená osoba:

J&T Bank Switzerland Ltd.
(dříve IBI Bank AG)

J&T Bank & Trust Barbados

se sídlem:
Talacker 50 12th floor 8001 Zürich, Švýcarská konfederace
reg. pod č.: CH02030069
Tato společnost byla ovládána ovládající J&T FINANCE, a.s.
prostřednictvím 100% podílu.

se sídlem:
Lauriston House, Lower Collymore Rock, St. Michael, Barbados
Tato společnost byla ovládána ovládající Bayshore Merchant
Ser vices Inc.prostřednictvím 100% podílu.
Propojená osoba:

Integris Funds Limited
Propojená osoba:

IBI FUND ADVISORY S.A .
se sídlem:
Aldrigen 11, 1118 Luxembourg, ovládána společností IBI Bank AG.
reg. pod č.: B65741
Tato společnost byla ovládána ovládající J&T Bank Switzerland
Ltd. (dříve IBI Bank AG) prostřednictvím 100% podílu.

se sídlem:
Walkers House, Mar y Street, George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands
Tato společnost byla ovládána ovládající Bayshore Merchant
Ser vices Inc.prostřednictvím 100% podílu.
Propojená osoba:

Private Counsel Trust Ltd.
Propojená osoba:

J&T Integris Group Ltd.
se sídlem:
Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER,
2nd floor, Flat/Of fice 21, Nicosia, CY – P.C. 1061
reg. pod č.: HE207436
Tato společnost byla ovládána ovládající J&T FINANCE, a.s.
prostřednictvím 100% podílu.
Propojená osoba:

J&T BFL Anstalt
se sídlem:
Industriestrasse 26, 9491 Ruggell, Liechtenstein
Tato společnost byla ovládána ovládající J & T Integris Group Ltd.
prostřednictvím 100% podílu.
Propojená osoba:

Bayshore Merchant Services Inc.
se sídlem:
TMF Place, Road Town, Tor tola, British Virgin Islands
Tato společnost byla ovládána ovládající J & T Integris Group Ltd.
prostřednictvím 90% podílu.

Elektrárny Opatovice, a.s.

se sídlem:
Times Square, Building 1, Providenciales, Turks & Caicos Islands
Tato společnost byla ovládána ovládající Bayshore Merchant
Ser vices Inc.prostřednictvím 100% podílu.
Propojená osoba:

INTEGRIS BANK AND TRUST
(TURKS & CAICOS ISL ANDS) LTD.
se sídlem:
Times Square, Building 1, Providenciales, Turks & Caicos Islands
Tato společnost byla ovládána ovládající J & T Integris Group Ltd.
prostřednictvím 100% podílu.
Propojená osoba:

J&T Concierge, s.r.o.
se sídlem:
Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Česká republika,
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 131 691.
IČ: 28189825
Tato společnost byla ovládána ovládající J&T FINANCE, a.s.
prostřednictvím 100% podílu.
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Smluvní vztahy mezi ovládanou osobou
a ovládajícími osobami
EBEH
(a) smlouvy uzavřené v období 13. listopadu 2009 až 31 . prosince 2009
1. Novace ze dne 13. listopadu 2009, dle které přešly veškerá
práva a povinnosti z úvěrové smlouvy ze dne 10. listopadu
2008 o poskytnutí úvěru v délce tr vání 9 měsíců, následně prodloužené do 11. čer vna 2010, z International Power Holdings
B.V. na EBEH. Dodatkem č. 1 ze dne 31. prosince 2009 bylo
tr vání úvěru prodlouženo do 30. čer vna 2011 a zároveň bylo
ujednáno, že úroky budou kapitalizovány.
2. Novace ze dne 13. listopadu 2009, dle které přešly veškerá práva
a povinnosti z úvěrové smlouvy ze dne 7. června 2007 o poskytnutí
úvěru trvání 2 roky z International Power Holdings B.V. na EBEH

následně prodloužené na 3 roky. Dodatkem č. 1 ze dne 31. prosince 2009 bylo trvání úvěru prodlouženo do 30. června 2011
a zároveň bylo ujednáno, že úroky budou kapitalizovány.
Úroky z poskytnutých úvěrů byly úroky obvyklými v místě
a době plnění. Rovněž ostatní podmínky obsažené v úvěrových smlouvách byly podmínkami v místě a čase obvyklými. Ovládané osobě z těchto smluvních vztahů se společností EBEH nevznikla újma.

(B) j
 iné smlouvy, na základě kterých se v období od 13. listopadu 2009
do 31 . prosince 2009 poskytovala plnění
V tomto období nebyly v platnosti žádné smlouvy, na základě kter ých by EOP poskytovala EBEH plnění.

(C) jiné právní úkony
EOP neučinila žádné jiné právní úkony ani opatření v zájmu nebo na popud této osoby.

Elektrárny Opatovice, a.s.
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Smluvní vztahy mezi propojenými osobami
EOP se žádnou z propojených osob neuzavřela v období od 13. listopadu 2009 do 31. prosince 2009 jakoukoli smlouvu ani
jim neposkytla žádné plnění a neučinila na jejich popud žádné opatření.

V Opatovicích nad Labem dne: 11. 3. 2010

Za představenstvo společnosti:

Ing. Jan Špringl
předseda představenstva

Mgr. Hana Krejčí Ph.D.
místopředseda představenstva

Elektrárny Opatovice, a.s.
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Významné
skutečnosti
po rozvahovém dni

Představenstvo společnosti přijalo dne 25. února 2010 záměr přeměny společnosti formou rozdělení odštěpením, kde byl rozhodným
dnem rozdělení odštěpením určen 1. leden 2010.
Záměrem rozdělení odštěpením je:
a) odštěpení 48,67% akciového podílu ve společnosti Pražská
teplárenská a.s. včetně vešker ých práv a závazků souvisejících
s akciemi společnosti Pražská teplárenská a.s.

Rozdělením společnosti formou rozdělení odštěpením tak vzniknou
dvě nové akciové společnosti. Realizace záměru je podmíněna úspěšným dokončením řady právních a administrativních kroků a dokončení celého procesu se předpokládá do konce července 2010.
Dne 15. dubna 2010 představenstvo společnosti schválilo návrh projektu rozdělení společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. odštěpením
a založením dvou nových akciových společností.

a
b) odštěpení části jmění společnosti Elektrárny Opatovice, a.s.
související s výkonem dosavadní podnikatelské činnosti společnosti Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s.
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