PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Annex to Financial Statements
1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI

1 ABOUT THE COMPANY

1.1 Založení společnosti

1.1 Establishment of the Company

Plzeňská teplárenská, a. s. se sídlem v Plzni, Doubravecká 2578/1, PSČ 301 00,
byla založena 1. ledna 1994 jako akciová společnost a je zapsána do obchodního
rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 392.
Hlavní činností společnosti je výroba a rozvod tepelné energie, výroba elektřiny
a obchod s elektřinou.

Plzeňská teplárenská, a.s. with the registered office in Plzeň, Doubravecká 2578/1,
PSČ 201 00 (post code) was established on 1st January 1994 as a joint-stock
company and is incorporated in the Commercial Register administered by the Regional Court in Plzeň, Section B, Insert No. 392.
The main activity of the company is generation and distribution of heat energy,
generation of electricity and trade with electricity.

1.2 Hlavní akcionáři
Základní kapitál společnosti činí 1.092.957.000,- Kč a je tvořen 1 092 957 ks
kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Od 25. 4.
2008 je 100% akcionářem společnosti Statutární město Plzeň.

1.3 Změny v obchodním rejstříku
Na jednání Rady města Plzně v působnosti valné hromady dne 10. 3. 2011 byli
odvoláni všichni členové představenstva (pánové Roman Jurečko, Bc. Robert Houdek, MUDr. Pavel Boček, Ing. Milan Uhlík, Mgr. Tomáš Drápela) a do funkce člena
představenstva společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. byli zvoleni pánové Roman
Jurečko, Ing. Jiří Bis, Mgr. Tomáš Drápela, Ing. Petr Rund a Radislav Neubauer.
Na řádném jednání představenstva společnosti dne 15. 3. 2011 byl předsedou
představenstva společnosti zvolen pan Roman Jurečko a místopředsedou představenstva pan Ing. Jiří Bis. Všechny tyto změny byly do obchodního rejstříku zaneseny
dne 6. 4. 2011.
Na jednání Rady města Plzně v působnosti valné hromady dne 10. 3. 2011 byli odvoláni členové dozorčí rady, kteří jsou voleni akcionářem (pánové Jiří Fremr, Rudolf
Brousek, Ing. Jiří Bis, Mgr. Karel Syka, Mgr. Radek Mráz, Ing. Vladislav Krásný)
a do funkce členů dozorčí rady společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. byli zvoleni: Ing. Jan Sazama, Tomáš Jílek, Jaroslav Výborný, Bc. Simona Štruncová, Irena
Rottová, Mgr. Karel Syka.
Na řádném jednání dozorčí rady společnosti dne 23. 3. 2011 byl předsedou dozorčí
rady společnosti zvolen pan Ing. Jan Sazama a místopředsedou dozorčí rady pan
Tomáš Jílek. I v tomto případě byly změny do obchodního rejstříku zaneseny dne
6. 4. 2011.
Ke dni 6. 4. 2011 bylo rovněž do obchodního rejstříku zapsáno nové směrovací
číslo v adrese sídla společnosti: 301 00.

1.4 Organizační struktura společnosti
V roce 2011 byli v přímé podřízenosti generálního ředitele tři odborní ředitelé (výrobní ředitel – Ing. Zdeněk Dongres, finanční ředitelka - Ing. Helena Jahnová a obchodně-technický ředitel - Ing. Jiří Holoubek), kteří řídili tři hlavní úseky společnosti.
Generálním ředitelem společnosti je od 1. 1. 2002 jmenován Mgr. Tomáš Drápela.

1.2 Major shareholders
The registered capital of the company amounts to CZK 1,092,957,000 and comprises of 1,092,957 pieces of ordinary registered shares in documentary form, the
nominal value of each of which is CZK 1,000. As of 25th April 2008, the 100 %
shareholder of the company is the City of Plzeň.

1.5 Statutory bodies

Představenstvo – (stav k 31. 12. 2011)
Roman Jurečko – předseda
Ing. Jiří Bis – místopředseda
Mgr. Tomáš Drápela – člen
Radislav Neubauer – člen
Ing. Petr Rund - člen

Board of Directors – (as of 31st December 2011)
Roman Jurečko – Chairman
Ing. Jiří Bis – Vice-Chairman
Mgr. Tomáš Drápela – Member
Radislav Neubauer – Member
Ing. Petr Rund - Member

Dozorčí rada – (stav k 31. 12. 2011)
Ing. Jan Sazama – předseda
Tomáš Jílek – místopředseda
Irena Rottová – členka
Ing. Helena Jahnová – členka
Bc. Simona Štruncová – členka
Mgr. Karel Syka – člen
Jaroslav Výborný – člen
František Mach – člen
Tomáš Čihák – člen

Board of Supervisors – (as of 31st December 2011)
Ing. Jan Sazama - Chairman
Tomáš Jílek – Vice-Chairman
Irena Rottová – Member
Ing. Helena Jahnová - Member
Bc. Simona Štruncová - Member
Mgr. Karel Syka – Member
Jaroslav Výborný - Member
František Mach – Member
Tomáš Čihák - Member

1.6 Pracovníci, osobní náklady

1.6 Employees, personnel expenses

Celkové osobní náklady byly vyplaceny ve výši 177.384 tis. Kč, viz tabulka k bodu
3.3.2.
Generální ředitel, odborní ředitelé, vedoucí projektu a vedoucí provozu centrálního
zdroje používají pro služební a osobní účely osobní automobily společnosti.

Total personnel expenses were paid in the amount of TCZK 177,384, see the
Table for para. 3.3.2.
The General Manager, the professional managers, project manager and the manager in charge of the central source operation use the company cars for business
as well as personal purposes.

1.3 Changes in entry in the Commercial Register
At the meeting of the Council of the City of Plzeň having the competence of the
general meeting held on 10th March 2011, all members of the Board of Directors
were recalled (Messrs Roman Jurečko, Bc. Robert Houdek, MUDr. Pavel Boček,
Ing. Milan Uhlík, Mgr. Tomáš Drápela) and the following Messrs were elected as
new members of the Board of Directors of the Plzeňská teplárenská, a.s. Roman
Jurečko, Ing. Jiří Bis, Mgr. Tomáš Drápela, Ing. Petr Rund and Radislav Neubauer.
At the regular meeting of the company’s Board of Directors held on 15th March
2011, Roman Jurečko was elected the Chairman of the Board of Directors and Ing.
Jiří Bis was elected the Vice-Chairman of the Board of Directors. All the foregoing
changes were entered into the Commercial Register on 6th April 2011.
At the meeting of the Council of the City of Plzeň having the competence of the
general meeting held on 10th March 2011, the following members of the Board of
Supervisors, who are elected by the shareholder, (Messrs Jiří Fremr, Rudolf Brousek,
Ing. Jiří Bis, Mgr. Karel Syka, Mgr. Radek Mráz, Ing. Vladislav Krásný) were recalled
and the following persons were elected as new members of the Board of Supervisors of the Plzeňská teplárenská, a.s. company: Ing. Jan Sazama, Tomáš Jílek,
Jaroslav Výborný, Bc. Simona Štruncová, Irena Rottová, Mgr. Karel Syka.
At the regular meeting of the company’s Board of Supervisors held on 23rd March
2011, Ing. Jan Sazama was elected the Chairman of the Board of Supervisors and
Mr. Tomáš Jílek was elected the Vice-Chairman of the Board of Supervisors. Even
in this case, the changes were entered into the Commercial Register on 6th April
2011.
As at the date of 6th April 2011, the new post code in the address of the registered
office of the company was entered into the Commercial Register: 301 00.

1.4 Organizational structure of the company
In 2011, three managers - specialists were accountable directly to the General
Manager (Production Manager - Ing. Zdeněk Dongres, Financial Manager - Ing.
Helena Jahnová and the Sales and Technical Manager - Ing. Jiří Holoubek). These
managers were responsible for management of the three main sectors of the company. As of 1st January 2002, the General Manager of the company was appointed
Mgr. Tomáš Drápela.
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1.5 Statutární orgány

1.7 Uložení výroční zprávy
Výroční zpráva společnosti je k dispozici v sídle společnosti a k nahlédnutí ve sbírce
listin, která je součástí obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni,
oddíl B, vložka 392.

2 ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY
2.1 Základ účetnictví
Metodika účetnictví se řídí Zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a vyhláškou
č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších změn a dodatků.

1.7 Deposit of the Annual Report
The annual Report of the company is available in the registered office of the company and for inspection, in the collection of documents, which is included in the
Commercial Register administered by the Regional Court in Plzeň, Section B, Insert
No. 392.

2 ACCOUNTING METHODS
AND GENERAL ACCOUNTING PRINCIPLES
2.1 Fundamentals of the accounting methodology
The accounting methodology is governed by the Accounting Act No. 563/1991 Coll.
and Decree No. 500/2002 Coll. as amended.
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2.2 Způsoby ocenění

2.2 Methods of valuation

2.4 Přepočty cizích měn

2.4 Conversion of foreign currencies

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami. Movitý
majetek vložený do Plzeňské teplárenské, a.s. v roce 1997 je individuálně oceněn
dle znaleckého posudku. Nemovitý majetek vložený do Plzeňské teplárenské, a.s.
v roce 1998 je oceněn ve výši původní zůstatkové účetní ceny.
V roce 2011 byl jako hmotný dlouhodobý majetek klasifikován majetek se vstupní
cenou 40.000,- Kč a vyšší, s provozně-technickými funkcemi delšími než jeden rok,
jako nehmotný dlouhodobý majetek se vstupní cenou 60.000,- Kč a vyšší, s dobou
použitelnosti delší než jeden rok.

Tangible and intangible fixed assets
Tangible and intangible fixed assets are valued at purchase costs. Movables invested in the Plzeňská teplárenská, a.s. in 1997 are valued individually based on
an expert’s opinion. Immovable assets invested in the Plzeňská teplárenská, a.s. in
1998 are valued in the amount of the original net book value.
In 2011, tangible fixed assets referred to assets with the input price equal or exceeding CZK 40,000 with the operating and technical functions lasting longer than
one year; intangible fixed assets referred to assets with the input price equal or
exceeding CZK 60,000 with the period of service longer than one year.

Pro přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu byl používán platný denní
kurs ČNB v den uskutečnění účetního případu. V roce 2011 jsme účtovali
v cizích měnách pouze při nákupu materiálu a služeb a zahraniční služební cesty.
Žádný majetek v cizí měně Plzeňská teplárenská, a.s. nemá.

For the purpose of conversion of data expressed in foreign currencies to the Czech
currency, we use the applicable daily exchange rate published by ČNB on the date
of execution of the accounting transaction. In 2011, we placed to accounts in foreign currencies only in the case of purchase of materials and services and business
trips abroad. The Plzeňská teplárenská, a.s. has no assets in foreign currency.

Povolenky na emise
Povolenky na emise, přidělené podle zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách
obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, jsou oceněny reprodukční
pořizovací cenou. Tato cena byla zjištěna jako součin ceny v EUR jedné povolenky
na burze v den uskutečnění účetního případu (tj. v den připsání na účty vedené
Registrem OTE) a platného denního kurzu ČNB.
Nakoupené povolenky EUA i CER se oceňují pořizovací cenou.

Emission allowances
Emission allowances allocated pursuant to the Act No. 695/2004 Coll. to regulate
conditions for trade in allowances for emissions of greenhouse gases, are valued
at the replacement (repurchase) cost. This value was determined as a product
of the price in EUR of one allowance at the exchange on the day, on which the
accounting transaction was executed (which means on the date of putting to
accounts administered by the OTE Register), and the applicable daily rate of the
Czech National bank (ČNB, Česká národní banka in Czech).
The purchased emission allowances EUA and CER are valued at the purchase cost.

Cenné papíry
Dlouhodobé majetkové podíly jsou oceněny pořizovací cenou.
Najatý majetek
K zajištění dodávek tepelné energie ve městě Plzni má Plzeňská teplárenská, a.s.
pronajatý majetek města Plzně na základě Smlouvy o komplexním pronájmu,
provozování a údržbě výměníkových stanic, kolektorů a sekundárních rozvodů
ve znění pozdějších dodatků. Část tohoto majetku Plzeňská teplárenská, a.s.
v prosinci 2011 odkoupila. Majetek, který zůstal v pronájmu (převážně kolektory) je evidován v podrozvahové evidenci v pořizovacích cenách v celkové hodnotě
217.884 tis. Kč. Ke stejnému účelu má společnost pronajatý tepelný majetek
(primární přípojky) od společnosti Plzeňské služby, a.s., který je evidován v podrozvahové evidenci v pořizovacích cenách v hodnotě 5.275 tis. Kč.
K zajištění činností vyplývajících ze Smlouvy o podnájmu, provozování a údržbě
skládky odpadů Chotíkov má společnost v podnájmu od Dobrovolného svazku obcí
Skládka odpadů Chotíkov majetek, který je evidován v podrozvahové evidenci
v pořizovacích cenách v celkové hodnotě 58. 351 tis. Kč.
Zásoby
Nakupované zásoby oceňujeme pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu
pořízení materiálu, poštovné, dopravné apod.
Pro výdej zásob ze skladu (kromě paliva) se používá metoda FIFO, kdy pro ocenění
přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku. Palivo oceňujeme
průměrnými cenami.

2.3 Odpisové metody
Majetek společnosti je odepisován na základě odpisového plánu. Účetní odpisy
jsou uplatňovány podle plánované délky životnosti majetku. Odepisujeme měsíčně
pravidelně od doby uvedení do užívání.

Securities
Long-term capital participations are valued at the purchase cost.
Leased assets
In order to ensure heat energy supplies in the City of Plzeň, the Plzeňská teplárenská, a.s. leased assets from the City of Plzeň under the Agreement on Comprehensive Lease, Operation and Maintenance of Heat-Exchange Stations, Collectors
and Secondary Distribution Systems as amended. Part of the foregoing assets was
purchased by the Plzeňská teplárenská, a.s. in December 2011. The assets which
remained in the lease (mostly collectors), are recorded on sub-ledger accounts
at purchase costs in the total amount of TCZK 217,884. For the same purpose,
the company leased thermal assets (primary connection lines) from the Plzeňské
služby, a.s. company, which are recorded on sub-ledger accounts at purchase costs
in the amount of TCZK 5,275.
In order to ensure activities arising from the Agreement on Lease, Operation and
Maintenance of Chotíkov Communal Waste Dumping Site, the company leased
from the Voluntary Association of Municipalities (Dobrovolný svazek obcí in Czech)
the assets which are recorded on sub-ledger accounts at purchase costs in the
total amount of TCZK 58,351.
Inventories
We value purchased inventories at purchase costs. The purchase cost includes the
cost of acquisition of materials, postal fees, transport fees, etc.
For the purpose of distribution of inventories from the stock (with the exception of
fuel), the FIFO method is used when the cost of valuation of decrease is used as
the first cost for valuation of increase in inventories. We value fuel at average costs.

2.3 Methods of depreciation
The company’s assets are depreciated based on the plan of depreciation. Book
depreciation is applied according to the planned service life of the respective assets. We depreciate regularly, on a monthly basis, as of the date of putting into
operation.
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2.5 Stanovení opravných položek
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku byl vytvořen v roce 1998 k vloženému nemovitému majetku ve výši rozdílu mezi zůstatkovou účetní cenou a cenou určenou
znaleckým posudkem, když tato je zapsána v obchodním rejstříku. Oceňovací rozdíl
se odepisuje měsíčně do nákladů po dobu 15 let (7.612 tis. Kč ročně).
Opravná položka k pohledávkám
Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení jsou tvořeny
ve výši 100 %, k ostatním pohledávkám po 6 měsících po splatnosti ve výši 20 %
a dále dle § 8a zákona č. 593/1993 Sb., kromě pohledávek s rozvahovou hodnotou
do 30 tis. Kč, kdy podle zákona č. 593/1993 Sb., § 8c se tvoří opravné položky
ve výši 100 %, pokud uplynulo od splatnosti 12 měsíců. V roce 2011 byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám ve výši 762 tis. Kč, celkem vytvořené opravné
položky činí 1.288 tis. Kč.
Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku
Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku, která byla vytvořena v roce
2010 na majetek evidovaný na středisku Výtopna Doubravka ve výši 1.573 tis. Kč
byla v roce 2011 rozpuštěna. Výtopna byla zbourána, majetek vyřazen.
Opravná položka ke skladovým zásobám
Opravná položka na nepotřebné skladové zásoby ve výši 5.867 tis. Kč byla v roce
2011 rozpuštěna. Tyto zásoby byly zlikvidovány.

2.6 Změna účetních metod
V roce 2011 byl drobný nehmotný a hmotný majetek, který byl pořízený v období
od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2001 a vedený jako dlouhodobý, přeúčtován na podrozvahový účet jako „Drobný majetek v užívání“ v celkové výši 9.473 tis. Kč. Tento
majetek byl již zcela odepsán.

2.5 Determination of adjustments
Difference in valuation to acquired assets
The difference in valuation to acquired assets was created in 1998 to the invested
real estate in the amount of difference between the net book value and a value
determined by means of an expert’s opinion when the latter is entered into the
Commercial Register. Difference in valuation is depreciated on a monthly basis as
expenses for a period of 15 years (TCZK 7,612 annually).
Adjustment to receivables
The adjustments to receivables from debtors under insolvency proceedings are
created in the amount of 100 %; adjustments to other receivables are created if
overdue for 6 months in the amount of 20 % and in addition, pursuant to Section
8a of Act No. 593/1993 Coll., with the exception of receivables with the balancesheet value not exceeding TCZK 30 when adjustments to such receivables are
created in the amount of 100 % pursuant to Section 8c of Act No. 593/1993 Coll.
if the receivables are 12 months overdue. In 2011, adjustments to receivables
were created in the amount of TCZK 762, in total the created adjustments amount
to TCZK 1,288.
Adjustment to tangible fixed assets
The adjustment to tangible fixed assets, which was created in 2010 in relation to
assets recorded for the centre of Doubravka heating plant in the amount of TCZK
1,573, was dissolved in 2011. The heating plant was demolished, the assets
discarded.
Adjustment to inventories in stock
The adjustment to useless inventories in stock in the amount of TCZK 5,867 was
dissolved in 2011. These inventories were disposed.

2.6 Change in accounting methods

3 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE
A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
3.1 Pořízení majetku
Na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (převážně SW) bylo vynaloženo
3.127 tis. Kč.
Na pořízení dlouhodobého hmotného majetku bylo v roce 2011 zaúčtováno
694.105 tis. Kč, a to zejména:

In 2011, small tangible and intangible assets, which were acquired in the period
from 1st January 1994 to 31st December 2001 and which were placed to accounts as fixed assets, were transferred on sub-ledger account as “Small Assets
in Use” in the total amount of TCZK 9,473. These assets have been depreciated
completely.

3 ADDITIONAL INFORMATION TO THE BALANCE SHEET
AND THE PROFIT AND LOSS STATEMENT
3.1 Acquisition of assets
Acquisition of intangible fixed assets (mostly SW) amounted to TCZK 3,127.
With respect to purchase of tangible fixed assets in 2011, TCZK 694,105 was
placed to accounts, namely in particular as follows:
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3.2.2 Drobný hmotný a nehmotný majetek
Jedná se o hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok oceněný při pořízení cenou nižší než 40 tis. Kč a nehmotný nižší než 60 tis. Kč. Při výdeji
do spotřeby se odepisuje jednorázově do nákladů a sleduje se v podrozvahové evidenci. Pořízení mimořádného množství drobného majetku se promítne do nákladů
dvou účetních období.
V roce 2011 bylo pořízeno tohoto majetku za 12.242 tis. Kč, z toho 7.948 tis. Kč
je vedeno v nákladech příštích období (jedná se o zařízení nové administrativní
budovy a měřiče tepla koupená od města Plzně). Celkem se eviduje drobný majetek
za 42.819 tis. Kč.
3.2.3 Povolenky na emise
Povolenky na emise držené Plzeňskou teplárenskou, a.s. jsou vedeny v souladu
s vyhláškou č.500/2002 Sb. v aktivech na ř. B.I.6. – Jiný dlouhodobý nehmotný
majetek (252.447 tis. Kč). Odhad spotřeby povolenek za rok 2011 je uveden
v dohadných účtech pasivních na ř. B.III.10. (252.493 tis. Kč). Vyřazení emisních
povolenek z nehmotného majetku ve skutečné výši spotřeby bude provedeno
na základě ověření autorizovanou osobou dle vyhl. č. 696/2004 Sb. a odevzdaného
počtu povolenek v roce 2012.
3.2.4 Vlastní kapitál
Vlastní kapitál se zvýšil o 90.722 tis. Kč z 3.863.661 tis. Kč k 31. 12. 2010
na 3.954.383 tis. Kč k 31. 12. 2011.
Změny vlastního kapitálu rozebírá následující tabulka (v tis. Kč):

3.2 Rozvaha

3.2 Balance Sheet

3.2.1 Podíly v ovládaných a řízených osobách a účetních jednotkách
pod podstatným vlivem, cenné papíry ve vlastnictví společnosti
Plzeňská teplárenská, a.s. vlastní 100 % akcí společnosti Plzeňské služby, a.s.,
IČ 25205960, se sídlem v Plzni, Edvarda Beneše 430/23, 301 00 Plzeň. Vlastní
kapitál společnosti činí 73.301 tis. Kč, výsledek hospodaření za rok 2011 je zisk
2.268 Kč. V roce 2012 se předpokládá fúze s mateřskou společností.
V dubnu 2006 byla založena firma Plzeňská teplárenská, AUTODOPRAVA s.r.o.,
Doubravecká 2578/1, 304 10 Plzeň, IČ 26410460, kde vlastní Plzeňská teplárenská, a.s. 100% podíl. Vlastní kapitál společnosti činí k 31. 12. 2011 16.064 tis.
Kč. V roce 2011 hospodařila tato společnost se ziskem 2.747 tis. Kč.
V dubnu 2011 byla založena společnost MISCANTHUS s.r.o., IČ 28136667, se sídlem Drhovle – Brloh 12, PSČ 397 01, ve které má Plzeňská teplárenská, a.s. 35%
podíl. Vlastní kapitál této společnosti k 31. 12. 2011 činí -1.282 tis. Kč, výsledek
hospodaření k tomuto datu je ztráta 1.482 tis. Kč. Ztráta vznikla vlivem úroků
z půjček, které poskytly mateřské společnosti. Zlepšení hospodaření se očekává
koncem roku 2012 a výrazně od roku 2013, kdy již bude sklizena a prodávána
surovina miscanthus.

3.2.1 Shares in controlled and managed entities and in accounting entities under substantial influence, securities owned by the company
The Plzeňská teplárenská, a.s. owns 100 % of shares of the Plzeňské služby, a.s.
company, Company ID No. 25205960, with the registered office in Plzeň, Edvarda
Beneše 430/23, 301 00 Plzeň. The company’s equity amounts to TCZK 73,301,
the income from operations for 2011 is profit in the amount of CZK 2,268. In
2012, merger with the parent company is expected.
In April 2006, the company titled Plzeňská teplárenská, AUTODOPRAVA s.r.o., Doubravecká 2578/1, 304 10 Plzeň, Company ID No.: 26410460 was established, in
which the Plzeňská teplárenská, a.s. holds 100% share. The equity capital of the
company as of 31st Dec 2011, amounts to TCZK 16,064. In 2011, the company
generated profit in the amount of TCZK 2,747.
In April 2011, the company titled MISCANTHUS s.r.o., Company ID No. 28136667,
with the registered office in Drhovle – Brloh 12, Postal Code 397 01 was established, in which the Plzeňská teplárenská, a.s. holds 35% share. The equity capital
of this company as of 31st December 2011 amounts to TCZK -1,282; the income
from operations as of this date is loss in the amount of TCZK 1,482. The loss was
generated due to interest on loans provided by the parent companies. Improvement of economic results is expected at the end of the year of 2012 and significant
improvement is expected as from 2013 after the miscanthus raw material has been
harvested and sold.
3.2.2 Small tangible and intangible assets
These concern tangible assets with the service life longer than 1 year valued upon
acquisition at a value not exceeding TCZK 40 and intangible assets, the value of
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Základní kapitál společnosti je rozdělen na 1 092 957 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.

which upon acquisition does not exceed TCZK 60. Upon distribution for consumption, the assets are depreciated on a one-off basis as expenses and they are
recorded on the sub-ledger accounts. Acquisition of extraordinary quantity of small
assets is reflected in expenses of two accounting periods.
In 2011, acquisition of such assets amounted to TCZK 12,242, of which TCZK
7,948 is placed to deferred expenses accounts (these concern furnishings of the
new administrative building and heat consumption meters purchased from the City
of Plzeň). In total, small assets in the amount of TCZK 42,819 are recorded.
3.2.3 Emission allowances
Emission allowances held by the Plzeňská teplárenská, a.s. are placed in accordance with the Decree No. 500/2002 Coll. to asset accounts on line B.I.6. - Other
intangible fixed assets (TCZK 252,447). Estimate of emission allowances consumption for 2011 is placed to estimated expenses or losses accounts on line B.III.10.
(TCZK 252,493). Displacement of emission allowances from intangible assets in
the amount of actual consumption will be executed based on verification performed
by an authorized person pursuant to the Decree No. 696/2004 Coll. and the
number of emission allowances handed over in 2012.
3.2.4 Equity capital
The equity capital increased by TCZK 90,722 from TCZK 3,863,661 as of 31st
December 2010 to TCZK 3,954,383 as of 31st December 2011.
Changes in the equity capital are analysed in the following table
(in thousands of CZK):

The registered capital of the company is divided into 1,092,957 pieces of ordinary
registered shares in documentary form, the nominal value of each of which is CZK
1,000.

Valná hromada rozhodla dne 23. 6. 2011 o rozdělení zisku roku 2010 takto:
Příděl do statutárního fondu:
5.372 tis. Kč
Výplata dividend		
235.294 tis. Kč
Nerozdělený zisk		
254.457 tis. Kč

The General Meeting decided on 23rd June 2011 on distribution of profit generated
in 2010 as follows:
Allocation for the statutory fund:
Payment of dividends		
Retained profit			

TCZK 5,372
TCZK 235,294
TCZK 254,457
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3.2.5 Dlouhodobé pohledávky

3.2.5 Long-term receivables

3.2.7 Dlouhodobé závazky

3.2.7 Long-term liabilities

Jako dlouhodobá je vedena pohledávka z titulu prodeje tepelného majetku ve výši
22 tis. Kč, splatná do 5/2015.

Long-term receivable refers to receivable placed to accounts on the grounds of sale
of thermal assets in the amount of TCZK 22 payable within 5/2015.

Odložená daň

Deferred tax

3.2.6 Pohledávky a závazky z obchodních vztahů

3.2.6 Trade receivables and payables

Pohledávky k 31. 12. v tis. Kč (krátkodobé)

Receivables as of 31st December in thousands of CZK (on a short-term basis)

Závazky z obchodních vztahů
Společnost eviduje jako dlouhodobý závazek z obchodních vztahů ve výši
155.999 tis. Kč závazek z titulu odkoupení tepelného majetku města Plzně
(splatnost červen 2013).

Trade payables
The company records a long-term trade payable in the amount of TCZK 155,999,
payable due to purchase of thermal assets from the City of Plzeň (due in June
2013).

3.2.8 Rezervy

3.2.8 Reserves

Rezervy na rekultivaci - rezerva na rekultivaci odkaliště Božkov byla čerpána
na biologickou rekultivaci. V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhláškou
č. 383/2001 Sb. je dále tvořena rezerva na rekultivaci skládky Chotíkov - Kazeta
K2.
Rezervy na opravy:
a) Oprava turbíny TG 1 - rezerva je tvořena v celkové výši 15.000 tis. Kč
(3.750 tis. Kč/rok). Předpokládaná realizace v roce 2013.
b) Oprava turbíny TG 2 - rezerva je tvořena v celkové výši 45.000 tis. Kč
(7.500 tis. Kč/rok). Předpokládaná realizace v roce 2015.

Reserves for recultivation - reserve for recultivation of Božkov sludgesettling lagoon was drawn for biological recultivation. Pursuant to the Act No.
185/2001 Coll. and the Decree No. 383/2001 Coll., reserve is created also in relation to recultivation of Chotíkov communal waste dumping site - Cassette K2.
Reserves for repairs:
a) Repair of turbine TG 1 - reserve is created in the total amount
of TCZK 15,000 (TCZK 3,750/ year). Expected implementation in 2013.
b) Repair of turbine TG 2 - reserve is created in the total amount
of TCZK 45,000 (TCZK 7,500/ year). Expected implementation in 2015.

3.2.9 Úvěry

3.2.9 Loans

Aktivní zůstatek krátkodobých závazků v hodnotě 1.577 tis. Kč (přeplatek ze záloh
na energie) je vykazován rozvahově na řádce C.III.1. – pohledávky z obchodního
styku.

Credit balance of short-term payables in the amount of TCZK 1,577 (overpayment
from advance payment for energies) is placed to the in-balance sheet accounts on
line C.III.1. - trade receivables.

Závazky k 31. 12. v tis. Kč (krátkodobé)

Payables as of 31st December in thousands of CZK (on a short-term basis)

Jako krátkodobé závazky společnost eviduje též smluvní zádržné v celkové výši
443 tis. Kč.
Pasivní zůstatek krátkodobých pohledávek v hodnotě 13.185 tis. Kč (přeplatky
za dodávky tepla) je vykazován rozvahově na řádce B.III.1. – závazky z obchodního
styku.

The company also records a contractual retained amount of total TCZK 443 among
short-term payables.
Debit balance of short-term receivables in the amount of TCZK 13,185 (overpayment for heat supplies) is placed to the in-balance sheet accounts on line B.III.1.
- trade payables.

Plzeňská teplárenská, a.s. využila k financování své činnosti v průběhu roku 2011
investiční úvěr od Komerční banky na financování výstavby kotle K7 na biomasu a
turbosoustrojí TG3 založený smlouvou z května 2008. Úvěr je čerpán od roku 2009.
V roce 2010 nedošlo k čerpání finančních prostředků, výše načerpaného úvěru
odpovídala stavu k 31. 12. 2009, který činil 271.744 tis. Kč. Během března 2011
byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 407.616 tis. Kč, čímž došlo
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For the purpose of financing its activities in 2011, the Plzeňská teplárenská, a.s.
drew a loan for fixed assets from Komerční banka for financing of the construction
of the K7 boiler for biomass and the TG3 turbine-generator unit under agreement
concluded in May 2008. The loan has been drawn since 2009. In 2010, no drawing of funds occurred; the amount of drawn loan corresponded with the state as of
31st December 2009, when the loan amounted to TCZK 271,744. In the course of
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k navýšení celkové hodnoty načerpaného úvěru na 679.360 tis. Kč. Stav úvěru
k 31. 12. 2011 je 628.408 tis. Kč. Úvěr je splatný do 31. 3. 2021.
K 30. 6. 2011 došlo k zajištění (zafixování) úrokové sazby pro objem 450 mil. Kč
ve výši 2,69 % + 0,19 %, zbytek načerpaného úvěru je úročen pohyblivou sazbou
3M PRIBOR + 0,19 %.
Zajištění úvěru
Úvěr byl zajištěn dvěma instrumenty, a to smlouvou o zastavení pohledávek ve
prospěch Komerční banky, a.s. a vlastní směnkou k zajištění pohledávek Komerční
banky, a.s.
Od června roku 2007 byl Plzeňské teplárenské, a. s. zpřístupněn kontokorentní úvěr
s možností čerpat jej podle aktuálních potřeb až do výše 200.000 tis. Kč, tento
příslib byl v roce 2011 prodloužen až do 31. 8. 2012.
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March 2011, funds in the total amount of TCZK 407,616 were drawn, by means of
which the total value of the drawn loan amounted to TCZK 679,360. The loan as of
31st December 2011, amounts to TCZK 628,408. The loan is payable until 31st
March 2021.
On 30th June 2011, interest rate was secured (fixed) for the capacity of CZK 450
mill. in the amount of 2.69 % + 0.19 %; the remaining portion of the drawn loan is
subject to floating interest rate 3M PRIBOR + 0.19 %.
Loan securing
The loan was secured by two instruments, namely by the agreement on pledging
of receivables for the benefit of Komerční banka, a.s. and by a promissory note to
secure receivables for Komerční banka, a.s.
Since June 2007, the Plzeňská teplárenská, a.s. has had bank overdraft at its disposal with the possibility to use it according to the current needs up to the amount
of TCZK 200,000; this promise was extended in 2011 up to 31st August 2012.

3.2.10 Dlouhodobý majetek

3.2.10 Fixed assets

Strukturu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku zobrazuje následující
tabulka.

The structure of intangible and tangible fixed assets is provided in the following
table.
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3.3.2 Osobní náklady

3.3.2 Personnel expenses

Komentář:
management = generální ředitel a 3 odborní ředitelé
odměny členů představenstva a dozorčí rady = včetně zaměstnanců společnosti

Comments:
management = General Manager and 3 professional managers
remuneration to members of the Board of Directors and the Board of Supervisors
= including employees of the company

3.3.3 Ostatní náklady

3.3 Výkaz zisku a ztrát

3.3 Profit and Loss Statement

3.3.1 Výnosy

3.3.1 Revenues

Výnosy z běžné činnosti se týkaly pouze tuzemska a činily v tis. Kč:

Revenues from ordinary operations concerned only the domestic territory and
amounted to in thousands of CZK:

Celkové náklady na povinný audit účetní závěrky činily 600 tis. Kč.

3.3.3 Other expenses

3.3.4 Povolenky na emise

Total expenses relating to the mandatory auditing of the Financial Statements
amounted to TCZK 600.

Odhad spotřeby povolenek na emise za rok 2011 podle neverifikovaného výpočtu
vypuštěných emisí je účtován dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. v „Ostatních provozních
nákladech“ na ř. H (252.493 tis. Kč) a současně do „Ostatních provozních výnosů“
na ř. IV. Odhad spotřeby povolenek je pokryt z části alokovanými povolenkami EUA
(225.040 tis. Kč) a částečně nakoupenými kredity CER (27.453 tis. Kč).
Tržby z prodeje emisních povolenek jsou uvedeny jako tržby z prodeje dlouhodobého
majetku na ř. III.1 (101.960 tis. Kč), vyřazení prodaných povolenek na emise pak
na ř. F.1. (109.682 tis. Kč).

3.4 Pojištění majetku

Ostatní tržby představují tržby za pitnou vodu, chlad, tržby za pronájem nebytových
prostor, za ukládání odpadů na skládku Chotíkov, tržby z prodeje hmotného majetku
a povolenek na emise a tržby za prodanou vodu v rámci dodávky TUV v sekundární
síti.
Ostatní provozní výnosy zahrnují též spotřebu a prodej povolenek na emise
(204.398 tis. Kč a 109.682 tis. Kč) v cenách podle alokace.
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Other revenues are represented by earnings from sale of potable water, cold, earnings from lease of non-residential premises, for depositing waste on the Chotíkov
communal waste dumping site, earnings from sale of tangible assets and emission
allowances and earnings from sale of water within the framework of hot service
water (TUV - Teplá Užitková Voda in Czech) supplied in the secondary network.
Other operating revenues also include consumption and sale of emission allowances (TCZK 204,398 and TCZK 109,682) at prices depending on allocation.

Společnost má uzavřeny pojistné smlouvy na:
živelní pojištění v rozsahu „sdružený živel“ na budovy, stavby, soubor vlastních
movitých věcí (včetně strojů a zařízení), zásoby, vlastní cennosti
pojištění pro případ odcizení a vandalismu
pojištění odpovědnosti za škodu
pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
pojištění pro případ požárního přerušení nebo omezení provozu
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem
cestovní pojištění
pojištění pronajatého majetku
pojištění vlastních vozidel

3.3.4 Emission allowances
The estimate of consumption of emission allowances for 2011 according to a nonverified calculation of released emissions is according to the Decree No. 500/2002
Coll. in “Other operating expenses” placed on line H (TCZK 252,493) and at the
same time to accounts of “Other operating revenues” on line IV. The estimate
of consumption of emission allowances is covered party by the allocated emission allowances EUA (TCZK 225,040) and partly by purchased credits CER (TCZK
27,453).
Earnings from sale of emission allowances are placed to accounts as earnings from
sale of fixed assets on line III.1 (TCZK 101,960); displacement of emission allowances sold are placed on line F.1. (TCZK 109,682).

3.4 Property insurance
The company has concluded insurance policies to cover the following:
insurance against natural hazards within the scope of “comprehensive natural
hazards” for buildings, structures, set of own movable objects (including machines
and equipment), inventories, own valuables
insurance against theft and vandalism
third party indemnity insurance
employee’s liability insurance for damage caused to the employer
insurance in case of interruption or operational constraints due to fire
product liability insurance
travel insurance
insurance of leased property
fleet insurance
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3.5 Významné události mezi rozvahovým dnem
a okamžikem sestavení účetní závěrky
V období mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky
(6. 3. 2012, 13:00 hod.) nenastaly žádné významné skutečnosti.

Zpracovala:
Jana Spěváčková
hlavní účetní
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3.5 Significant events occurring between the Balance
Sheet date and the date of composition of the Financial
Statements
In the period between the Balance Sheet date and the date of composition of the
Financial Statements (6th March 2012, 01:00 PM) no significant events occurred.

Composed by:
Jana Spěváčková
Senior Accountant
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