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Konsolidovaný výkaz o finanční pozici 
Bod 

přílohy 

 
30. června 2021 

 
31. prosince 2020 

 
     

Aktiva      

      

Podzemní zásobníky plynu    2 170  2 193 

Pozemky   193  175 

Budovy a stavby   894  826 

Sondy   1 375  1 386 

Ropná a plynová aktiva   751  795 

Stroje, přístroje, zařízení   1 668  1 713 

Nedokončený a ostatní hmotný majetek   285  342 

Dlouhodobý hmotný majetek 4  7 336  7 430 
      

Dlouhodobý nehmotný majetek 5  28  34 

 
     

Investice vykazované ekvivalenční metodou 6  500  443 

Dlouhodobé obchodní a jiné pohledávky 8  49  65 

Dlouhodobé pohledávky z derivátových finančních 
nástrojů 

18 
 

942  565 

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 7  39  36 

Dlouhodobý finanční majetek   1 530  1 109 

 
     

Pohledávka z titulu odložené daně 27  232  182 
      

Dlouhodobá aktiva celkem 
  9 126  8 755 

      

Zásoby 10  3 091  2 586 

Krátkodobé obchodní a jiné pohledávky 8  3 477  2 346 

Pohledávka z titulu splatné daně z příjmů   10  2 

Krátkodobé pohledávky z derivátových finančních 
nástrojů 

18 
 

3 330  1 863 

Ostatní krátkodobý finanční majetek 9  238  61 

Peníze a peněžní ekvivalenty 11  1 946  3 134 

Krátkodobá aktiva celkem   12 092  9 992 
      

Aktiva celkem 
  21 218  18 747 

 
 
Příloha na stranách 10 až 36 tvoří nedílnou součást této konsolidované účetní závěrky. 
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Konsolidovaný výkaz o finanční pozici 
(pokračování) 

Bod 

přílohy 

 
30. června 2021 

 
31. prosince 2020 

      

Pasiva      

      

Vlastní kapitál      

Základní kapitál 13  1 000  1 000 

Kapitálové a ostatní fondy   655  724 

Výsledek hospodaření minulých let a běžného 
období 

 
 

4 306  4 218 

Vlastní kapitál připadající akcionáři celkem  
 

5 961  5 942 

Nekontrolní podíly 14  198  179 

Vlastní kapitál celkem   6 159  6 121 
      

Závazky      

Úvěry, vydané dluhopisy – dlouhodobá část 15  2 413  2 451 

Dlouhodobé závazky z leasingu 16  290  78 

Dlouhodobé obchodní a jiné závazky 17  400  396 

Dlouhodobé závazky z derivátových finančních 
nástrojů 

18 
 

1 021  446 

Dlouhodobé rezervy 19  1 247  1 235 

Závazek z titulu odložené daně 27  415  457 

Dlouhodobé závazky celkem   5 786  5 063 
      

Úvěry, vydané dluhopisy – krátkodobá část 15  1 417  1 751 

Krátkodobé závazky z leasingu 16  37  20 

Krátkodobé obchodní a jiné závazky 17  2 990  4 139 

Závazek z titulu splatné daně z příjmů   46  13 

Krátkodobé závazky z derivátových finančních 
nástrojů 

18 
 

4 753  1 610 

Krátkodobé rezervy 19  30  30 

Krátkodobé závazky celkem   9 273  7 563 
      

Závazky celkem   15 059  12 626 
      

Vlastní kapitál a závazky celkem   21 218  18 747 

 

 
Příloha na stranách 10 až 36 tvoří nedílnou součást této konsolidované účetní závěrky. 

 

 
 
  



MND a.s. 
Konsolidovaná mezitímní účetní závěrka ve zkrácené podobě za období končící 30. června 2021  

(v milionech Kč) 
 

4 
 

 
 

 
Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku 
hospodaření 

Bod 
přílohy 

 

30. června 2021 

 

30. června 2020 

      

Tržby 20  39 732  20 995 

Ostatní provozní výnosy 21  52  19 

Výnosy celkem   39 784  21 014 
      

Spotřeba materiálu a zboží  22  -38 487  -18 703 

Spotřebované služby 22  -238  -1 214 

Osobní náklady 23  -327  -369 

Odpisy, amortizace a snížení hodnoty  24  -470  -307 

Ostatní provozní náklady 25  -157  -285 

Provozní výsledek hospodaření   105  136 
      
Výnosové úroky 26  1  2 

Ostatní finanční výnosy 26  10  39 

Finanční náklady 26  -83  -170 

Finanční výsledek hospodaření   -72  -129 
      
Podíl na zisku (+)/ ztrátě (-) investic 
vykazovaných ekvivalenční metodou, po 
zdanění 

6 
 

55  -49 

Výsledek hospodaření před zdaněním   88  -42 
      

Daň z příjmů 27  11  -19 
      

Výsledek hospodaření za účetní období   99  -61 

      

Položky, které jsou nebo mohou být později 

překlasifikovány do zisku nebo ztráty: 
 

 
 

 
 

Kurzové rozdíly vzniklé z přepočtu zahraničních 
jednotek 

 
 

41  -- 

Změna reálné hodnoty zajišťovacích nástrojů, 
po zdanění 

  
-103  -71 

Změna reálné hodnoty zajišťovacích nástrojů 

převedených do výsledku hospodaření, po 
zdanění 

  

1  -15 

      

Ostatní úplný výsledek hospodaření za 
účetní období (po zdanění) 

28 
 

-61  -86 

      

Úplný výsledek hospodaření za účetní 
období 

 
 

38  -147 

      
Příloha na stranách 10 až 36 tvoří nedílnou součást této konsolidované účetní závěrky. 
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Výsledek hospodaření připadající:      

Akcionáři společnosti   88  -61 

Nekontrolní podíly   11  -- 

Výsledek hospodaření za účetní období 
celkem 

 
 

99  -61 

      

Úplný výsledek hospodaření připadající:      

Akcionáři společnosti   19  -147 

Nekontrolní podíly   19  -- 

Úplný výsledek hospodaření za účetní 
období 

 
 

38  -147 

      

Zisk/ztráta (-) na akcii: 13     

Základní zisk / ztráta (-) na akcii (v tisících Kč)   1,8  -1,2 

Zředěný zisk / ztráta (-) na akcii (v tisících Kč)   1,8  -1,2 

 

Příloha na stranách 10 až 36 tvoří nedílnou součást této konsolidované účetní závěrky. 
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Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu 

    

Za období končící 30. června 
2021 

Základní 
kapitál 

Ostatní 
fondy 

Fond 
z přepočtu 

na cizí 
měnu 

Rezerva/ (-) 
deficit ze 
zajištění 

peněžních 
toků 

Podíl na 
fondech 
investic 

vykazovaných 
ekvivalenční 

metodou 

Nerozdělené 
zisky 

Zisk (+)  
za účetní 

období 

Vlastní 
kapitál 
celkem 

Nekontrolní 
podíly 

Vlastní 
kapitál 
celkem 

Zůstatek k 1. lednu 2021 1 000 826 -- -67 -35 4 211 7 5 942 179 6 121 

Výsledek hospodaření za období 
leden – červen 2021 

-- -- -- -- -- -- 88 88 11 99 

Ostatní úplný výsledek 
hospodaření 

-- -- 33 -102 -- -- -- -69 8 -61 

Úplný výsledek hospodaření 
celkem 

-- -- 33 -102 -- -- 88 19 19 38 

Transakce s vlastníky 
účtované přímo do vlastního 
kapitálu: 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Rozdělení výsledku hospodaření 
za rok 2020 

-- -- -- -- -- 7 -7 -- -- -- 

Transakce s vlastníky 
účtované přímo do vlastního 
kapitálu celkem 

-- -- -- -- -- 7 -7 -- -- -- 

Zůstatek k 30. červnu 2021 1 000 826 33 -169 -35 4 218 88 5 961 198 6 159 

 
Příloha na stranách 10 až 36 tvoří nedílnou součást této konsolidované účetní závěrky. 
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Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu 

 

Za období končící 30. června 2020 Základní kapitál Ostatní fondy 

Rezerva/ (-) 
deficit ze 
zajištění 

peněžních toků 

Podíl na fondech 
investic 

vykazovaných 
ekvivalenční 

metodou 

Nerozdělené 
zisky 

Ztráta (-)  
za účetní období 

Vlastní kapitál 
celkem 

Zůstatek k 1. lednu 2020 1 000 110 26 -32 4 467 -256 5 315 

Výsledek hospodaření za období leden – 
červen 2020 

-- -- -- -- -- -61 -61 

Ostatní úplný výsledek hospodaření -- -- -86 -- -- -- -86 

Úplný výsledek hospodaření celkem -- -- -86 -- -- -61 -147 

Transakce s vlastníky účtované přímo do 
vlastního kapitálu: 

       

Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019 -- -- -- -- -256 256 -- 

Transakce s vlastníky účtované přímo do 
vlastního kapitálu celkem 

-- -- -- -- -256 256 -- 

Zůstatek k 30. červnu 2020 1 000 110 -60 -32 4 211 -61 5 168 

 

 
Příloha na stranách 10 až 36 tvoří nedílnou součást této konsolidované účetní závěrky. 
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Konsolidovaný výkaz o peněžních tocích 
Body 

přílohy 

 30. června 

2021 

 30. června 

2020  

Provozní činnost        

Čistý zisk (+) / ztráta (-) za účetní období   99  -61 

Úpravy o:      

Podíl na zisku (-) / ztrátě (+) v ekvivalenci   -55  49 

Úrokové náklady (netto, po odečtení úrokových výnosů) 26  68  75 

Daňové náklady (+) / výnosy (-) 27  -11  19 

Vliv přepočtu cizích měn (zisky - / ztráty +) 26  -9  33 

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 24  358  282 

Amortizace dlouhodobého nehmotného majetku 24  11  14 

Odpisy práva k užívání 24  19  15 

Snížení (+) / zrušení snížení (-) hodnoty dlouh. 
hmotného majetku 

24 
 

82  -4 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 26  -1  -4 

Nepeněžní změny finančních derivátů   1 749  1 223 

Nepeněžní změny v zásobách   16  -- 

Zisk (-) / ztráta (+) z prodeje dlouhodobého majetku 21  -1  -1 

Peněžní tok z provozní činnosti před změnami 
pracovního kapitálu a rezerv 

 
 

2 325  1 640 

      

Zvýšení (+) / snížení (-) stavu rezerv    1  -48 

Snížení (+) stavu zásob   -530  826 

Snížení (+) stavu pohledávek    -975  140 

Snížení (-) stavu provozních závazků   -1 153  -1 018 

Peněžní tok z provozní činnosti   -332  1 540 

      

Zaplacené úroky   -61  -71 

Zaplacená daň z příjmů   -37  -9 
      

Čistý peněžní tok z provozní činnosti   -430  1 460 

 
Investiční činnost 

 
 

   

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku   42  4 

Příjmy z krátkodobého finančního majetku 26  1  4 

Přijaté úroky   1  2 

Nabytí dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku   -266  -98 

Zvýšení (-) / snížení (+) stavu krátkodobého finančního 
majetku 

  
-180  -74 

Peněžní tok z investiční činnosti   -402  -162 

Finanční činnost      

Čerpání úvěrů a půjček 15  4 866  8 637 

Splátky úvěrů a půjček  15  -5 209  -9 985 

Platby závazků z leasingu 15  -13  -14 

Peněžní tok z finanční činnosti   -356  -1 362 

Čisté zvýšení (+) / snížení (-) stavu peněžních 
prostředků a peněžních ekvivalentů 

  
-1 188  -64 

Peníze a peněžní ekvivalenty na počátku účetního 
období 

  
3 134  1 772 

Peníze a peněžní ekvivalenty na konci účetního 
období 

11 
 

1 946  1 708 

Příloha na stranách 10 až 36 tvoří nedílnou součást této konsolidované účetní závěrky.  
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Příloha ke konsolidované účetní závěrce 
  

1. Obecné informace o skupině 

 

1.1. Charakteristika 

 

Společnost MND a.s. (dále též jen „Společnost”) byla založena jediným zakladatelem dne 30. září 2008 
pod původní obchodní firmou ORTOKLAS a.s., vznikla zápisem do obchodního rejstříku ke dni 3. listopadu 
2008, a je vedena v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. značkou oddíl B, vložka 6209. 
Sídlo společnosti je Úprkova 807/6, Hodonín, PSČ 695 01, IČ 284 83 006. 

V červnu 2021 došlo k mimořádné události, kdy byl Technologický areál Lužice zasažen tornádem. Část 

budov v areálu, kde působí především dceřiná společnost MND Drilling & Services a.s. a částečně i 
Společnost, byla tornádem zničena a poškozena. Výši škod způsobených tornádem odhadujeme na 249 

mil. Kč.  V této částce byly vytvořeny opravné položky, z toho k hmotnému majetku ve výši 225 mil. Kč a 
k zásobám ve výši 24 mil. Kč. Skupina odhaduje, že pojistné plnění k tomuto majetku bude činit 149 mil. 
Kč. V této výši byla zaúčtována pohledávka za pojišťovnou, která byla ve výkazu zisku a ztrát započtena 
proti opravné položce. 

 

1.2. Předmět činnosti 

 

Skupina MND provádí podnikatelskou činnost v rámci svých hlavních aktivit, kterými jsou: 

 vyhledávání, průzkum a těžba ropy a zemního plynu; 

 obchodování s plynem a elektřinou, které zahrnuje obchodování s plynem s využitím podzemních 
zásobníků plynu, prodeje zemního plynu a elektřiny koncovým zákazníkům a obchodování 
s elektřinou a zemním plynem k dosažení zisku z pohybu cen; 

 provozování podzemních zásobníků plynu a poskytování služeb uskladňování plynu;  

 činnost vrtného kontraktora pro vrtání a vystrojování průzkumných a těžebních vrtů na ropu a 
zemní plyn, vrtů pro podzemní zásobníky plynu a hydro a geotermálních vrtů, podzemní i nadzemní 
opravy sond a také likvidace sond. 

 

1.3. Společnosti ve Skupině 

 

Následující tabulka uvádí dceřiné společnosti, které vstupují do konsolidačního celku MND a.s., a společný 
podnik. V tabulce jsou uvedeny podíly mateřské společnosti na vlastním kapitálu těchto společností. 

Pro tento konsolidační celek a společný podnik se dále používá název „Skupina“ nebo „Skupina MND“. 
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Vlastnictví na úrovni MND a.s.  

 
 

Jméno a sídlo společnosti 
Vlastnický podíl 

k 30. červnu 2021 
Vlastnický podíl 

k 31. prosinci 2020 
Metoda 

konsolidace 

Mateřská společnost: 

-- -- plná 
MND a.s. 
Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín,  
Česká republika 

Dceřiná společnost: 

100 % 100 % plná 
MND Drilling & Services a.s. 
Velkomoravská 900/405, 696 18 Lužice,  
Česká republika  

Dceřiná společnost: 

100 % 100 % plná 
MND Gas Storage a.s. 
Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín,  
Česká republika 

Dceřiná společnost: 

100 % 100 % plná 
MND Energie a.s. (dříve MND Energy Trading 
a.s.)* 
Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10, 
Česká republika  

Dceřiná společnost: 

MND Ukraine a.s. 
Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín,  
Česká republika 

80 % 80 % plná 

Dceřiná společnost: 
Horyzonty LLC 
Lvivska Oblast, Lviv, 79005, Akademika 
Pavlova 6C, Office 7, Ukrajina 

80 % 80 % plná 

Dceřiná společnost: 
Geologichne byreau Lviv LLC 
Lvivska Oblast, Lviv, 79011, ul. Kubiyovicha 
18, Office 6, Ukrajina 

80 % 80 % plná 

Dceřiná společnost: 
Precarpathian energy company LLC 
Ivano-Frankovska Oblast, Bogorodchany, 
77701, ul. Shevchenka 62, Ukrajina 

80 % 80 % plná 

Společný podnik: 

50 % 50 % ekvivalence 
Moravia Gas Storage a.s. 
Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín,  
Česká republika 

*) Společnost MND Energy Trading a.s. byla přejmenována na MND Energie a.s. se zápisem do obchodního rejstříku 
k 27. srpnu 2021. 

 
  



MND a.s. 
Konsolidovaná mezitímní účetní závěrka ve zkrácené podobě za období končící 30. června 2021  

(v milionech Kč) 
 

12 
 

1.4. Statutární orgán a dozorčí rada Společnosti 

 

Složení představenstva k 30. červnu 2021: 

předseda představenstva:   Karel Komárek 

místopředseda představenstva:   Helmut Langanger 

člen představenstva:    Ing. Jiří Ječmen 

člen představenstva:    Dr. Ulrich Schöler 

člen představenstva:    Ing. Miroslav Jestřabík 

 

Složení dozorčí rady k 30. červnu 2021: 

předseda dozorčí rady:    Ing. Robert Kolář 

člen dozorčí rady:    Ing. Pavel Šaroch 

člen dozorčí rady:    JUDr. Josef Novotný 

 

 

1.5. Jediný akcionář Společnosti k 30. červnu 2021 
 

MND Group AG      100 % 

Sídlo společnosti: 

Kapellgasse 21 

6004 Lucern 

Švýcarsko   

 

Skupina MND společně se svou mateřskou společností jsou součástí konsolidačního celku společnosti KKCG 

AG se sídlem ve Švýcarsku. Ultimátní ovládající osobou dle IFRS je VALEA FOUNDATION. 
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2. Východiska pro sestavení konsolidované účetní závěrky 

 

(a) Prohlášení o shodě 

Tato zkrácená konsolidovaná mezitímní účetní závěrka byla sestavena v souladu s Mezinárodními 

standardy účetního výkaznictví (International Financial Reporting Standards, IFRS) ve znění 
přijatém Evropskou Unií, konkrétně se standardem IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví, který vydala 
Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) a který byl přijat Evropskou unií. Tato účetní závěrka 
neobsahuje všechny údaje vyžadované v případě úplné účetní závěrky sestavené v souladu 
s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) a měla by být čtena a posuzována ve spojení 
s konsolidovanou účetní závěrkou Skupiny MND a.s. pro účetní období končící 31. prosincem 2020. 

 

(b) Způsob oceňování 

Zkrácená konsolidovaná mezitímní účetní závěrka je sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání 
účetní jednotky („going concern“) s použitím metody historických cen, pokud tomu není v účetních 
postupech uvedeno jinak. 

Skupina aplikuje v této konsolidované mezitímní účetní závěrce ve zkrácené podobě stejné účetní 
postupy, jaké byly aplikovány v poslední roční konsolidované účetní závěrce za rok končící 
31. prosincem 2020. 

 

(c) Funkční a prezentační měna 

Funkční měnou Společnosti a jejích dceřiných společností se sídlem v České republice je česká 
koruna (Kč), funkční měnou dceřiných společností se sídlem na Ukrajině je ukrajinská hřivna. 

Prezentační měnou Skupiny v této konsolidované účetní závěrce je česká koruna („Kč“). Všechny 
finanční informace vykázané v konsolidované účetní závěrce byly zaokrouhleny na celé miliony 

(„mil. Kč“), není-li uvedeno jinak. Případné rozdíly mezi částkami ve finančních výkazech 
a relevantními částkami v příloze vyplývají ze zaokrouhlení a nemají žádný kvalitativní vliv na údaje, 

vykázané v této konsolidované účetní závěrce. 

 

(d) Používání odhadů a předpokladů 

Sestavení zkrácené konsolidované mezitímní účetní závěrky v souladu s IFRS vyžaduje používání 
určitých kritických účetních odhadů, které ovlivňují vykazované položky aktiv, závazků, výnosů 

a nákladů. Vyžaduje také, aby vedení skupiny při aplikaci účetních postupů uplatnilo předpoklady 
založené na vlastním úsudku. Výsledné účetní odhady se mohou od skutečných hodnot lišit. 

Odhady a předpoklady se průběžně revidují. Revize účetních odhadů jsou zohledněny v období, 
ve kterém je daný odhad revidován (týká-li se revize odhadu pouze tohoto období), nebo v období 
revize a v příštích obdobích (týká-li se revize běžného období i příštích období). 

Při sestavování této zkrácené konsolidované mezitímní účetní závěrky byly významné předpoklady 
použité vedením Skupiny při aplikaci skupinových účetních postupů a klíčových zdrojů nejistoty při 

odhadech stejné jako ty, které byly použity při sestavování konsolidované účetní závěrky za účetní 
období končící 31. prosincem 2020. 
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(e) Významné účetní postupy 

Skupina aplikuje v této konsolidované mezitímní účetní závěrce ve zkrácené podobě stejné účetní 
postupy, jaké byly aplikovány v poslední roční konsolidované účetní závěrce za rok končící 
31. prosincem 2020. 

 

(f) Nové standardy účinné od 1. ledna 2021 

Při sestavení této mezitímní konsolidované účetní závěrky ve zkrácené podobě byly použity nové či 
novelizované standardy a interpretace, které musejí být poprvé povinně aplikovány pro účetní 
období začínající 1. ledna 2021. 

U následujících novel, standardů a interpretací Skupina nepředpokládá významný dopad na 
konsolidovanou mezitímní účetní závěrku. 

Datum účinnosti IASB k 1. lednu 2021: 

 Dodatek k IFRS 7, 4 a 16: Reforma referenčních úrokových sazeb, fáze 2  

 Dodatek k IFRS 4: Pojistné smlouvy – Prodloužení přechodné výjimky z IFRS 9 

(g) Standardy, interpretace a novely vydané před 30. červnem 2021, ale dosud 

neschválené Evropskou unií 

Následující nové standardy, dodatky a interpretace byly vydány, ale nebyly účinné pro období končící 

30. června 2021 a nebyly aplikovány při sestavování této konsolidované mezitímní účetní závěrky. 

Jiné, níže neuvedené standardy, interpretace a novely vydaných standardů, které byly přijaty do 
30. června 2021 a které dosud nejsou účinné, Skupina nepovažuje za relevantní. 

 Dodatek k IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky: Klasifikace závazků jako 
krátkodobé a dlouhodobé (IASB účinný od 1. ledna 2022) a Zveřejňování účetních pravidel 
(IASB účinný od 1. ledna 2023) 

 IFRS 17 Pojistné smlouvy (IASB účinný od 1. ledna 2023) 

 Dodatek k IFRS 16 Leasingy: Úlevy od nájemného v souvislosti s COVID-19 (IASB účinný 
od 1. dubna 2021). Úpravy poskytují nájemcům výjimku při posuzování úlev od nájemného, 
které vznikají v přímém důsledku pandemie Covid-19 (IASB účinný od 1. dubna 2021) 

 Dodatek k IFRS 3 Podnikové kombinace a k IAS 37 Rezervy, podmíněna aktiva a 
podmíněné závazky: Nevýhodné smlouvy – náklady na splnění smlouvy (IASB účinný od 1. 
ledna 2022) 

 Roční zdokonalení IFRS – cyklus 2018-2020 - Úpravy IFRS 1 První přijetí Mezinárodních 
standardů účetního výkaznictví, IFRS 9 Finanční nástroje, IFRS 16 Leasingy a IAS 41 
Zemědělství (IASB účinný od 1. ledna 2022) 

 Dodatek k IAS 8: Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby – Definice účetních 
odhadů (IASB účinný od 1. ledna 2023) 

 Dodatek k IAS 12: Daně ze zisku – Odložená daň související s aktivy a závazky 
vyplývajícími z jediné transakce 

 Úpravy IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení — Příjmy před zamýšleným použitím 
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3. Provozní segmenty 

 

Provozní segmenty byly stanoveny na základě hlavních výrobků a služeb, které Skupina poskytuje. Jedná se o tři segmenty: 

- Průzkum a těžba ropy a plynu; 

- Obchodování s plynem a elektřinou, skladování plynu; 

- Vrtné práce. 

Ostatní nepřiřazené činnosti představují společné náklady, které nejsou přiřaditelné k žádnému segmentu. 

Skupina účtuje o výnosech a transakcích mezi segmenty za stejných podmínek jako o výnosech a transakcích se třetími stranami.  
 

Informace o segmentech za období končící 
30. června 2021 

Průzkum a 
těžba ropy a 

plynu 

Obchodování 
s plynem a 
elektřinou, 

skladování plynu  

Vrtné práce 
Ostatní 

nepřiřazené 
činnosti 

Celkem 
Mezisegmentové 

eliminace 
Konsolidace 

celkem 

Pokračující činnosti        

Tržby celkem 709 38 841 280 -- 39 830 -98 39 732 

Z toho: Tržby externí 699 38 832 201 -- 39 732 -- 39 732 

            Tržby mezisegmentové 10 9 79 -- 98 -98 -- 

Ostatní výnosy 6 45 4 -- 55 -3 52 

Spotřeba materiálu, zboží a služeb -133 -38 551 -112 -3 -38 799 74 -38 725 

Ostatní provozní náklady vč. osobních nákladů  -253 -120 -135 -3 -511 27 -484 

Odpisy -267 -72 -49 -- -388 -- -388 

Snížení hodnoty dlouh. hmotného majetku 2 -- -84 -- -82 -- -82 

Provozní výsledek hospodaření 64 143 -96 -6 105 -- 105 

Podíl na výsledku hospodaření investic 
vykazovaných ekvivalenční metodou 

-- 55 -- -- 55 -- 55 

Provozní výsledek hospodaření, vč. podílu 
na výsledku hospodaření investic 
vykazovaných ekvivalenční metodou  

64 198 -96 -6 160 -- 160 

Úrokové výnosy -- -- 1 -- 1 -- 1 

Úrokové náklady -10 -10 -3 -46 -69 -- -69 

Ostatní finanční výnosy (+) / náklady (-) 1 -12 6 1 -4 -- -4 

Finanční výsledek hospodaření -9 -22 4 -45 -72 -- -72 

 



MND a.s. 
Konsolidovaná mezitímní účetní závěrka ve zkrácené podobě za období končící 30. června 2021  

(v milionech Kč) 
 

16 
 

 

Informace o segmentech za období končící 
30. června 2020 

Průzkum a 
těžba ropy a 

plynu 

Obchodování 
s plynem a 
elektřinou, 

skladování plynu  

Vrtné práce 
Ostatní 

nepřiřazené 
činnosti 

Celkem 
Mezisegmentové 

eliminace 
Konsolidace 

celkem 

Pokračující činnosti        

Tržby celkem 496 20 283 404 -- 21 183 -188 20 995 

Z toho: Tržby externí 488 20 280 227 -- 20 995 -- 20 995 

            Tržby mezisegmentové 8 3 177 -- 188 -188 -- 

Ostatní výnosy 5 9 9 -- 23 -4 19 

Spotřeba materiálu, zboží a služeb -171 -19 685 -213 -6 -20 075 158 -19 917 

Ostatní provozní náklady vč. osobních nákladů  -234 -273 -179 -2 -688 34 -654 

Odpisy -187 -71 -53 -- -311 -- -311 

Zrušení snížení hodnoty dlouh. hmotného 
majetku 

4 -- -- -- 4 -- 4 

Provozní výsledek hospodaření -87 263 -32 -8 136 -- 136 

Podíl na výsledku hospodaření investic 
vykazovaných ekvivalenční metodou 

-- -49 -- -- -49 -- -49 

Provozní výsledek hospodaření, vč. podílu 
na výsledku hospodaření investic 
vykazovaných ekvivalenční metodou  

-87 214 -32 -8 87 -- 87 

Úrokové výnosy 1 -- 1 -- 2 -- 2 

Úrokové náklady -9 -18 -4 -46 -77 -- -77 

Ostatní finanční výnosy (+) / náklady (-) -18 -26 -14 4 -54 -- -54 

Finanční výsledek hospodaření -26 -44 -17 -42 -129 -- -129 
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4. Dlouhodobý hmotný majetek 

 

Za období končící  
30. června 2021 

Podzemní 
zásobníky 

plynu 
Sondy Pozemky 

Právo 
k užívání 
pozemků 

Budovy a 
stavby 

 

Právo 
k užívání 
budov a 

staveb 

Ropná a 
plynová 

aktiva 

Stroje, 
přístroje, 

zařízení 

Právo 
k užívání 

strojů, 
přístrojů a 

zařízení 

Nedokončený 
dlouhodobý 

hmotný 
majetek 

Ostatní 
hmotný 
majetek 

Celkem 

Pořizovací hodnota             

Stav ke dni 1. ledna 2021 3 650 4 615 118 109 1 521 25 795 3 450 32 325 20 14 660 

Přírůstky 32 67 -- 24 8 250 -- 1 4 108 -- 494 

Úbytky -3 -100 -- -16 -6 -18 -- -8 -- -- -- -151 

Přeúčtování -- 50 -- -- 54 -- -- 59 -- -155 -8 -- 

Změna ocenění -- -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- 2 

Vliv kurzových přepočtů -- 12 -- -- 2 -- 37 -- -- 1 -- 52 

Stav ke dni 30. června 2021 3 679 4 644 118 119 1 579 257 832 3 502 36 279 12 15 057 

Oprávky             

Stav ke dni 1. ledna 2021 1 457 3 229 17 35 706 14 -- 1 750 19 -- 3 7 230 

Odpisy běžného roku 53 108 -- 8 30 8 79 87 3 1 -- 377 

Oprávky k úbytkům -1 -65 -- -16 -5 -15 -- -8 -- -- -- -110 

Vliv kurzových přepočtů -- -- -- -- -- -- 2 -- -- -- -- 2 

Snížení hodnoty aktiv*) -- -3 -- -- 204 -- -- 19 -- 2 -- 222 

Stav ke dni 30. června 2021 1 509 3 269 17 27 935 7 81 1 848 22 3 3 7 721 

Zůstatková hodnota             

1. ledna 2021 2 193 1 386 101 74 815 11 795 1 700 13 325 17 7 430 

30. června 2021 2 170 1 375 101 92 644 250 751 1 654 14 276 9 7 336 

 

Z důvodu nevýznamnosti nebyly v období končícím 30. června 2021 kapitalizovány žádné výpůjční náklady.  

*) více informací o snížení hodnoty dlouhodobých aktiv je uvedeno v bodě 24. 
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Za období končící  
31. prosincem 2020 

Podzemní 
zásobníky 

plynu 
Sondy Pozemky 

Právo 
k užívání 
pozemků 

Budovy a 
stavby 

 

Právo 
k užívání 
budov a 

staveb 

Ropná a 
plynová 

aktiva 

Stroje, 
přístroje, 

zařízení 

Právo 
k užívání 

strojů, 
přístrojů a 

zařízení 

Nedokončený 
dlouhodobý 

hmotný 
majetek 

Ostatní 
hmotný 
majetek 

Celkem 

Pořizovací hodnota             

Stav ke dni 1. ledna 2020 3 647 4 464 118 99 1 333 24 -- 3 317 40 468 17 13 527 

Vliv nových akvizic*) -- 221 -- -- 56 2 795 5 -- 24 -- 1 103 

Přírůstky 4 4 -- 8 -- -- -- 21 2 124 4 167 

Úbytky -3 -109 -- -- -1 -1 -- -17 -- -7 -- -138 

Přeúčtování 2 36 -- -- 133 -- -- 124 -10 -284 -1 -- 

Změna ocenění -- -1 -- 2 -- -- -- -- -- -- -- 1 

Stav ke dni 31. prosince 2020 3 650 4 615 118 109 1 521 25 795 3 450 32 325 20 14 660 

Oprávky a snížení hodnoty             

Stav ke dni 1. ledna 2020 1 353 3 124 3 16 645 7 -- 1 582 24 -- 3 6 757 

Odpisy běžného roku 107 220 -- 19 58 7 -- 174 5 1 -- 591 

Oprávky k úbytkům -3 -109 -- -- -1 -- -- -16 -- -1 -- -130 

Oprávky k přeúčtování -- -- -- -- -- -- -- 10 -10 -- -- -- 

Zrušení snížení hodnoty aktiv -- -6 14 -- 4 -- -- -- -- -- -- 12 

Stav ke dni 31. prosince 2020 1 457 3 229 17 35 706 14 -- 1 750 19 -- 3 7 230 

Zůstatková hodnota             

1. ledna 2020 2 294 1 340 115 83 688 17 -- 1 735 16 468 14 6 770 

31. prosince 2020 2 193 1 386 101 74 815 11 795 1 700 13 325 17 7 430 

 

Mezi nejvýznamnější přírůstky hmotného majetku v roce 2020 patří přírůstky nedokončeného hmotného majetku tvořené nedokončenými stavbami a vrty 

nezařazenými do užívání. 

Z důvodu nevýznamnosti nebyly v roce 2020 kapitalizovány žádné výpůjční náklady. 

* více informací k pohybům majetku vlivem nových akvizic uvedeno v bodě 12 Nové akvizice 
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5. Dlouhodobý nehmotný majetek 

 

Za období končící 30. června 2021 
Ocenitelná 

práva 
Software 

Nedokončený 
dlouhodobý 

nehmotný 
majetek 

Ostatní Celkem 

Pořizovací hodnota      

Stav ke dni 1. ledna 2021 31 233 1 2 267 

Přírůstky -- 2 4 1 7 

Úbytky -- -- -- -2 -2 

Stav ke dni 30. června 2021 31 235 5 1 272 

Oprávky      

Stav ke dni 1. ledna 2021 22 210 -- 1 233 

Amortizace běžného roku -- 11 -- -- 11 

Oprávky k úbytkům -- -- -- -- -- 

Stav ke dni 30. června 2021 22 221 -- 1 244 

Zůstatková hodnota      

1. ledna 2021 9 23 1 1 34 

30. června 2021 9 14 5 -- 28 

 

 

 

Za období končící 31. prosincem 2020 
Ocenitelná 

práva 
Software 

Nedokončený 
dlouhodobý 

nehmotný 
majetek 

Ostatní Celkem 

Pořizovací hodnota      

Stav ke dni 1. ledna 2020 438 225 1 1 665 

Vliv nových akvizic 5 -- -- -- 5 

Přírůstky -- 11 1 2 14 

Přeúčtování -- 1 -1 -- -- 

Úbytky -412 -4 -- -1 -417 

Stav ke dni 31. prosince 2020 31 233 1 2 267 

Oprávky      

Stav ke dni 1. ledna 2020 433 191 -- 1 625 

Amortizace běžného roku 1 23 -- -- 24 

Oprávky k úbytkům -412 -4 -- -- -416 

Stav ke dni 31. prosince 2020 22 210 -- 1 233 

Zůstatková hodnota           

1. ledna 2020 5 34 1 -- 40 

31. prosince 2020 9 23 1 1 34 
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6. Investice vykazované ekvivalenční metodou 

 

 Vlastnický podíl 30. června 2021 31. prosince 2020 

Moravia Gas Storage a.s. 50% 500 443 

Investice vykazované ekvivalenční metodou  500 443 

 

Investice do společných podniků jsou vykazovány ekvivalenční metodou. 

Investice vykazovaná ekvivalenční metodou není veřejně obchodovanou společností, a proto není k dispozici 
veřejně kótovaná cena jejích akcií. 

Společnost Moravia Gas Storage a.s. provozuje podzemní zásobník plynu a poskytuje služby uskladňování 

plynu na základě energetické licence. 

Následující tabulka poskytuje finanční informace o společném podniku: 

Moravia Gas Storage a.s. 30. června 2021 31. prosince 2020 

Dlouhodobá aktiva 3 691 3 678 

Krátkodobá aktiva 181 215 

   z toho: peníze a peněžní ekvivalenty 105 149 

Dlouhodobé závazky -2 940 -3 036 

   z toho: finanční závazky, s výjimkou obchodních a ostatních závazků a rezerv -2 869 -3 024 

Krátkodobé závazky -214 -253 

   z toho: finanční závazky, s výjimkou obchodních a ostatních závazků a rezerv -195 -194 

Čistá aktiva (100%) 718 604 

Podíl skupiny na čistých aktivech (50%) 359 302 

Úprava na reálnou hodnotu 141 141 

Účetní hodnota podílu ve společném podniku 500 443 

 30. června 2021 30. června 2020 

Tržby 259 203 

Odpisy -92 -92 

Nákladové úroky -65 -42 

Daň z příjmů (splatná i odložená) -7 8 

Zisk (+) / Ztráta (-) z pokračujících činností (100%) 110 -99 

Podíl Skupiny na celkové ztrátě společnosti (50%) 55 -49 

   

Společnost nesestavuje účetní závěrku podle IFRS. Pro účely konsolidace a konsolidované přílohy byly 
statutární výkazy upraveny, aby odpovídaly IFRS. 

Změna hodnoty investice vykazované ekvivalenční metodou v období končícím 30. června 2021 v celkové 
výši 57 mil. Kč je tvořena podílem na výsledku hospodaření v ekvivalenci ve výši 55 mil. Kč (30. června 
2020: -49 mil. Kč) a vkladem do vlastního kapitálu ve výši 2 mil. Kč (30. června 2020: 0 mil. Kč). 

Skupina neobdržela v období končícím 30. června 2021 ani v roce 2020 žádnou dividendu od společného 
podniku.   
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Skupina měla následující pohledávky a závazky a realizovala následující výnosy a náklady vůči společnému 
podniku ve sledovaných obdobích: 

 30. června 2021 31. prosince 2020 

Krátkodobé pohledávky 2 3 

Krátkodobé závazky 13 4 

 30. června 2021 30. června 2020 

Tržby a ostatní provozní výnosy 10 7 

Spotřeba materiálu a energie, služby a ostatní provozní náklady 8 6 

7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 

 
 30. června 2021 31. prosince 2020 

Dlouhodobá vázaná hotovost 39 36 

Ostatní dlouhodobý finanční majetek celkem 39 36 

 

Dlouhodobou vázanou hotovost představují finanční prostředky na bankovním účtu ke krytí zákonných rezerv 
na sanace a rekultivace. 

 

 

8. Obchodní a jiné pohledávky  

 

Dlouhodobé obchodní a jiné pohledávky 30. června 2021 31. prosince 2020 

Dlouhodobé obchodní pohledávky a poskytnuté zálohy 7 34 

Dlouhodobé náklady smlouvy 31 21 

Dlouhodobé náklady příštích období 11 10 

Dlouhodobé obchodní a jiné pohledávky celkem 49 65 

 

 

Krátkodobé obchodní a jiné pohledávky 30. června 2021 31. prosince 2020 

Pohledávky z obchodních vztahů a poskytnuté zálohy 1 817 1 992 

Krátkodobé poskytnuté půjčky 25 25 

Krátkodobá smluvní aktiva 256 130 

Ostatní krátkodobé pohledávky 1 313 111 

Náklady příštích období 46 57 

Krátkodobé pohledávky z titulu ostatních daní 7 22 

Krátkodobé náklady smlouvy 13 9 

Krátkodobé obchodní a jiné pohledávky celkem 3 477 2 346 

 

V ostatních krátkodobých pohledávkách je k 30. červnu 2021 zahrnuta pohledávka za členem vypořádacího 
systému ve výši 1 300 mil. Kč (k 31. prosinci 2020: 103 mil. Kč). 

Odpisy nákladů smlouvy jsou uvedeny v bodě 22. 
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9. Ostatní krátkodobý finanční majetek 

 
 30. června 2021 31. prosince 2020 

Ostatní krátkodobý finanční majetek 238 61 

Ostatní krátkodobý finanční majetek celkem 238 61 

 

Ostatní krátkodobý finanční majetek představuje pohledávka z titulu smluv o cashpoolingu se 
společností KKCG Structured Finance AG.  

Tato položka není považovaná za peněžní ekvivalent a v cash flow je prezentovaná v rámci investiční činnosti. 

 

10. Zásoby 
 30. června 2021 31. prosince 2020 

Materiál 188 234 

Zboží (nakoupený plyn) 2 785 2 319 

Vlastní výrobky (ropa)  22 24 

Nedokončená výroba a polotovary 88 7 

Poskytnuté zálohy na zásoby 8 2 

Zásoby celkem 3 091 2 586 

 

K 30. červnu 2021 byla vykázána opravná položka k materiálu ve výši 39 mil. Kč (k 31. prosinci 2020: 
15 mil. Kč). 

 
 

11. Peníze a peněžní ekvivalenty 

 
 30. června 2021 31. prosince 2020 

Peníze 1 1 

Bankovní účty 1 915 2 850 

Peněžní ekvivalenty -- 265 

Termínované vklady (do 90 dní) 30 18 

Peníze a peněžní ekvivalenty celkem 1 946 3 134 

 

Peněžní ekvivalenty představují volné finanční prostředky na účtech u členů vypořádacího systému. 

 

 

12. Nové akvizice 

V období končícím 30. června 2021 nedošlo v rámci skupiny k žádným novým akvizicím. 
 

Dne 31. prosince 2020 Skupina pořídila 80% podíl ve společnosti MND Ukraine a.s. formou nepeněžního 
vkladu akcií mimo základní kapitál od mateřské společnosti MND Group AG. V rámci této akvizice byly 
pořízeny společnosti, jejichž 100% vlastníkem je společnost MND Ukraine a.s. - dceřiné společnosti 

„Horyzonty“ LLC, Geologichne byreau “Lviv” LLC a Precarpathian energy company LLC se sídlem na Ukrajině. 
Jedná se o podnikovou kombinaci pod společnou kontrolou, při které Skupina zvolila aplikaci akvizičního 
principu účtování dle IFRS 3, v souladu s účetní politikou, popsanou v bodu 2a)iii konsolidované účetní 
závěrky za rok 2020. 

Dlouhodobý hmotný majetek obsahuje významnou položku Ropná a plynová aktiva v hodnotě 795 mil. Kč, 
která představuje hodnotu zásob plynu na ložiskách dílčí skupiny MND Ukraine a.s. 
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Akvizice dílčí skupiny MND Ukraine a.s. měla v roce následující dopad na konsolidované finanční výkazy 
Skupiny: 
 

2020 Dílčí skupina MND Ukraine a.s.  

 Dlouhodobý hmotný majetek  1 100 

 Dlouhodobý nehmotný majetek  7 

 Ostatní dlouhodobá aktiva  1 

 Krátkodobé pohledávky  27 

 Peníze a peněžní ekvivalenty  62 

 Ostatní krátkodobá aktiva  2 

Dlouhodobé závazky -156 

 Krátkodobé závazky  -148 

 Čistá aktiva   895 

 Nabyté nekontrolní podíly (20 %)  -179 

 Převedené protiplnění  716 

 Protiplnění vypořádané penězi  -- 

 Nepeněžní vklad do vlastního kapitálu  716 

 Nabyté peníze a peněžní ekvivalenty  62 

 Čistý přírůstek peněz a peněžních ekvivalentů  62 

 

 
Vzhledem k tomu, že k akvizici došlo 31. prosince 2020, pořízení nových společností neovlivnilo výsledek 
hospodaření Skupiny za vykazované období 2020.  

Více detailní zobrazení položek dlouhodobého hmotného majetku je vyčísleno v tabulce dlouhodobého 
majetku v bodě 4. 
 

 

13. Vlastní kapitál 

 

 
30. června 2021 31. prosince 2020 

Základní kapitál 1 000 1 000 

 

Základní kapitál mateřské společnosti je tvořen 50 000 ks kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité 
hodnotě 20 tis. Kč za akcii. Základní kapitál byl plně splacen.  

Ke dni 15. srpna 2018 byla do obchodního rejstříku zapsána skutečnost, že byl zřízen zákaz zcizení nebo 
zatížení akcií společnosti. 

Ostatní fondy vznikly peněžitými vklady akcionáře za účelem posílení vlastního kapitálu Skupiny a 
nepeněžním vkladem popsaným níže. 

K 31. prosinci 2020 byly zvýšeny ostatní fondy Společnosti o 716 mil. Kč nepeněžitým vkladem 80% podílu 
ve společnosti MND Ukraine a.s. od mateřské společnosti MND Group AG. 
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Zisk na akcii 

 

Zisk (+) / ztráta (-) připadající držitelům kmenových akcií  
    30. června 

2021 
30. června 

2020 

Čistý zisk (+) / ztráta (-) připadající držitelům kmenových akcií     88 -61 

Čistý zisk (+) / ztráta (-) připadající držitelům kmenových akcií     88 -61 

 
   

  

Vážený průměr počtu kmenových akcií 
Počet 
kusů 

Váha 
30. června 

2021 
30. června 

2020 

Kmenové akcie vydané k 1. lednu 50 000 1 50 000 50 000 

Nově vydané akcie  --   -- -- 

Kmenové akcie vydané k 30. červnu 50 000 1 50 000 50 000 

Vážený průměr počtu kmenových akcií k 30. červnu 50 000 1 50 000 50 000 

Základní zisk (+) / ztráta (-) na akcii za období (v tis. Kč)     1,8 -1,2 

Zředěný zisk (+) / ztráta (-) na akcii za období (v tis. Kč)     1,8 -1,2 

 

14. Nekontrolní podíly 

 

Nekontrolní podíly Skupiny k 30. červnu 2021 se vztahují k 20% podílu na podskupině MND Ukraine a.s. 

Položky výkazu o finančních pozici k 30. červnu 
2021 

MND Ukraine a.s. 
podskupina 

Celkem 

Aktiva 1 245  

Závazky 253  

Čistá aktiva  992  

Procento nekontrolních podílů 20.00%   

Hodnota nekontrolních podílů k 30. červnu 2021 198 198 

Položky výkazu úplného výsledku hospodaření 
za období končící 30. června 2021 

  

Tržby 260  

Zisk/(ztráta) za období 57  

Ostatní souhrnný výsledek hospodaření 41  

Celkový souhrnný výsledek hospodaření za období 98   

Procento nekontrolních podílů 20.00%   

Zisk připadající nekontrolním podílům 11 11 

Ostatní souhrnný výsledek hospodaření 
připadající nekontrolním podílům 

8 8 

Celkový souhrnný výsledek hospodaření 
připadající nekontrolním podílům 

19 19 
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15. Bankovní úvěry a vydané dluhopisy 

 
Tento bod poskytuje přehled smluvních podmínek upravujících úročené úvěry a půjčky Skupiny. 

 

Úvěry, vydané dluhopisy – dlouhodobá část  30. června 2021 31. prosince 2020 

Dlouhodobé bankovní úvěry 172 205 

Dlouhodobé půjčky od podniků mimo skupinu 40 46 

Vydané dluhopisy – dlouhodobá část 2 201 2 200 

Úvěry, vydané dluhopisy – dlouhodobá část celkem 2 413 2 451 

   

Úvěry, vydané dluhopisy – krátkodobá část 30. června 2021 31. prosince 2020 

Krátkodobé bankovní úvěry 1 274 1 470 

Krátkodobá část dlouhodobých bankovních úvěrů 66 100 

Ostatní krátkodobé půjčky  68 172 

Vydané dluhopisy – krátkodobá část 9 9 

Úvěry, vydané dluhopisy – krátkodobá část celkem 1 417 1 751 

 

Dlouhodobé půjčky od podniků mimo skupinu reprezentují dlouhodobý úvěr od nebankovního subjektu. Úvěr 

byl čerpán za účelem financování pořízení vrtné soupravy. 

K 30. červnu 2021 ostatní krátkodobé půjčky zahrnují specifické krátkodobé financování zásob plynu ve výši 
0 mil. Kč (k 31. prosinci 2020: 161 mil. Kč) od bankovního subjektu a závazek za členem vypořádacího 
systému ve výši 57 mil. Kč (k 31. prosinci 2020: 0 mil. Kč). 

K 30. červnu 2021 krátkodobé bankovní úvěry zahrnují krátkodobý bankovní úvěr pro účely financování 
zásob plynu ve výši 1 274 mil. Kč (k 31. prosinci 2020: 1 470 mil. Kč). 

 

Úvěry přijaté Skupinou k 30. červnu 2021 jsou zajištěny pozemky, budovami a zařízeními v celkové výši 

516 mil. Kč (k 31. prosinci 2020: 1 059 mil. Kč) a dále zástavním právem k zásobám ve výši 1 468 mil. Kč 
(k 31.  prosinci 2020: 1 192 mil. Kč), zástavním právem k pohledávkám ve výši 238 mil. Kč (k 31.  prosinci 
2020: 525 mil. Kč) a zástavním právem k pohledávkám z běžných účtů ve výši 1 473 mil. Kč (k 31. prosinci 
2020: 1 196 mil. Kč).  

Na základě smluvních podmínek musí společnosti Skupiny splnit dané finanční indikátory zadluženosti. 
K 30. červnu 2021 a k 31. prosinci 2020 společnosti Skupiny splnily tyto ukazatele. 

 

Vydané dluhopisy 

Dne 13. listopadu 2017 vydala Skupina nezajištěné dluhopisy ve formě „na doručitele“ v zaknihované 
podobě, které byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. pod ISIN 
CZ0003517708. Jde o dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem ve výši 6M PRIBOR + 2,48% p. a. splatné 
13. listopadu 2022. Kupóny dluhopisu jsou vypláceny pololetně zpětně, vždy v květnu a v listopadu. 

Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu činí 3 mil. Kč, celková nominální hodnota činí 2 202 mil. Kč. Emise je 
vydána podle českého práva a na území České republiky. Náklady ve výši 13 mil. Kč, spojené s vydáním 
dluhopisů, jsou časově rozlišeny po dobu splatnosti dluhopisu. 
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Odsouhlasení pohybů dlouhodobých a krátkodobých úvěrů, vydaných dluhopisů na peněžní toky: 

 k 30. červnu 2021 k 30. červnu 2020 

Zůstatek na počátku období 4 202 5 526 

Peněžní toky   

Čerpání úvěrů a půjček 4 866 8 637 

Splátky úvěrů a půjček -5 209 -9 985 

Nepeněžní změny   

Kurzové rozdíly vykázané v zisku nebo ztrátě -31 86 

Nepeněžní transakce 2 7 

Zůstatek na konci období 3 830 4 271 

 

 

16. Závazky z leasingu 

 
Závazky z leasingu 

 30. června 2021 31. prosince 2020 

Závazky z leasingu - dlouhodobé 290 78 

Závazky z leasingu - krátkodobé 37 20 

Závazky z leasingu celkem 327 98 

 

Odsouhlasení pohybů závazků z leasingu na peněžní toky: 

 k 30. červnu 2021 k 30. červnu 2020 

Zůstatek na počátku období 98 113 

Peněžní toky   

Platby závazků z leasingu -13 -14 

Nepeněžní změny   

Rozpoznání závazků z leasingu, modifikace leasingu 242 -- 

Nepeněžní transakce -- 9 

Zůstatek na konci období 327 108 
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17. Obchodní a jiné závazky 

 

Dlouhodobé obchodní a jiné závazky 30. června 2021 31. prosince 2020 

Ostatní dlouhodobé závazky 400 396 

Dlouhodobé obchodní a jiné závazky celkem 400 396 

 

K 30. červnu 2021 ostatní dlouhodobé závazky zahrnují závazky ze smluv o skladování zemního plynu ve 

výši 393 mil. Kč (k 31. prosinci 2020: 387 mil. Kč). 

 

 

Krátkodobé obchodní a jiné závazky 30. června 2021 31. prosince 2020 

Závazky z obchodních vztahů 2 440 3 052 

Ostatní krátkodobé závazky 43 10 

Krátkodobé smluvní závazky 344 885 

Krátkodobé závazky vůči státu 94 93 

Krátkodobé závazky vůči zaměstnancům 67 88 

Krátkodobé výnosy příštích období 2 11 

Krátkodobé obchodní a jiné závazky celkem 2 990 4 139 

 

K 30. červnu 2021 krátkodobé závazky z obchodních vztahů zahrnují závazky ze smluv o skladování zemního 
plynu ve výši 424 mil. Kč (k 31. prosinci 2020: 507 mil. Kč). 

Obchodní závazky představují položky vyplývající z běžného provozu Skupiny, splatné dle daných platebních 
podmínek. 

 

 

18. Derivátové finanční nástroje 

 

Skupina používá derivátové finanční nástroje pro obchodování s elektřinou, zemním plynem a emisními 
povolenkami a k zajištění měnových, úrokových a komoditních rizik. Deriváty, u kterých jsou splněny 
podmínky pro zajišťovací účetnictví, jsou vykázány na pozici „Zajišťovací deriváty“. 
Následující tabulka zobrazuje hodnoty derivátových finančních nástrojů: 
 

 
30. června 2021 31. prosince 2020 

 

Zajišťovací 
deriváty 

Deriváty k 
obchodování 

Celkem 
Zajišťovací 
deriváty 

Deriváty k 
obchodování 

Celkem 

Dlouhodobé pohledávky -- 942 942 -- 565 565 

Krátkodobé pohledávky 11 3 319 3 330 21 1 842 1 863 

Pohledávky z derivátových 
finančních nástrojů celkem 

11 4 261 4 272 21 2 407 2 428 

Dlouhodobé závazky -2 -1 019 -1 021 -19 -427 -446 

Krátkodobé závazky -217 -4 536 -4 753 -84 -1 526 -1 610 

Závazky z derivátových 
finančních nástrojů celkem 

-219 -5 555 -5 774 -103 -1 953 -2 056 

 

Všechny deriváty jsou uvedeny v reálné hodnotě k 30. červnu 2021 (resp. 31. prosinci 2020) a zařazeny do 
kategorie úrovně 2 v hierarchii reálné hodnoty. 
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Zajišťovací deriváty 

Skupina držela následující zajišťovací deriváty: 

k 30. červnu 2021 
Rok 

splatnosti 
Jmenovitá 

hodnota 
Průměrná 

zajištěná sazba 
Reálná 

hodnota 

Měnové forwardy 2022 421 25,878 CZK/EUR 6 

Měnové forwardy 2022 190 22,710 CZK/USD 4 

Komoditní swapy 2022 74 69,25 USD/bbl  1 

Pohledávky ze zajišťovacích derivátů 
celkem 

   11 

Úrokové swapy 2025 225 0,48% -3 

Úrokové swapy 2022 2 202 1,56% -14 

Měnové forwardy 2022 378 21,430 CZK/USD -1 

Měnové forwardy 2022 996 26,251 CZK/EUR -31 

Komoditní swapy 2021 561 50,578 USD/bbl  -168 

Úrokové swapy 2021 13 1,3% -- 

Měnové forwardy 2021 64 26,311 CZK/USD -2 

Závazky ze zajišťovacích derivátů celkem    -219 

Zajišťovací deriváty celkem    -208 

 

k 31. prosinci 2020 
Rok 

splatnosti 
Jmenovitá 

hodnota 
Průměrná 

zajištěná sazba 
Reálná 

hodnota 

Měnové forwardy 2021 303 22,954 CZK/USD 15 

Měnové forwardy 2021 643 26,241 CZK/EUR 6 

Pohledávky ze zajišťovacích derivátů 
celkem    

21 

Úrokové swapy 2025 247 0,48% -6 

Úrokové swapy 2022 2 202 1,56% -37 

Měnové forwardy 2022 367 26,785 CZK/EUR -5 

Úrokové swapy 2021 39 1,31% -- 

Komoditní swapy 2021 314 43,95 USD/bbl -46 

Měnové swapy 2021 184 26,096 CZK/EUR -1 

Měnové forwardy 2021 659 26,593 CZK/EUR -8 

Závazky ze zajišťovacích derivátů celkem    -103 

Zajišťovací deriváty celkem    -82 

 

Zajištěné vztahy jsou účinné po celé účetní období (viz účetní politiky v bodě 2(e). 

U všech uvedených derivátů zajišťujících úrokové, měnové a komoditní riziko byla k 30. červnu 2021 (resp. 
31. prosinci 2020) splněna kritéria pro zajišťovací účetnictví a tyto deriváty byly klasifikovány jako 
„Zajišťovací deriváty“. Jejich změny v reálné hodnotě jsou zahrnuty v ostatním výsledku hospodaření. 

Neefektivní část zajištění těchto swapů a forwardů není Skupinou rozeznána a není zahrnuta 
v konsolidovaném Výkazu o výsledku hospodaření. 

Reálné hodnoty zajišťovacích derivátových nástrojů uvedených v tabulce výše odpovídají hodnotám 
potvrzeným finančními institucemi, které deriváty Skupině poskytují. 
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Deriváty k obchodování 

Vedle zajišťovacích derivátů Skupina držela také deriváty, které nesplňují podmínky zajišťovacího účetnictví 
k 30. červnu 2021 (resp. K 31. prosinci 2020). Tyto finanční deriváty jsou klasifikovány jako „Deriváty 
k obchodování“ a oceněny v reálné hodnotě. 

Skupina měla následující finanční deriváty k obchodování: 

k 30. červnu 2021 Rok splatnosti Reálná hodnota  

Komoditní forward 2025 3 921 

Komoditní futures 2025 307 

Komoditní forward 2021 33 

Pohledávky z derivátů k obchodování celkem  4 261 

Komoditní forward 2025 -4 724 

Komoditní futures 2025 -813 

Měnový forward 2023 -16 

Měnový forward 2021 -2 

Závazky z derivátů k obchodování celkem  -5 555 

Finanční deriváty k obchodování celkem  -1 294 

 

k 31. prosinci 2020 Rok splatnosti Reálná hodnota  

Komoditní forward 2023 1 264 

Komoditní forward 2022 867 

Komoditní futures 2022 275 

Měnový forward 2021 1 

Pohledávky z derivátů k obchodování celkem  2 407 

Komoditní forward 2023 -1 733 

Měnový forward 2021 -13 

Komoditní forward 2021 -207 

Závazky z derivátů k obchodování celkem  -1 953 

Finanční deriváty k obchodování celkem  454 

 

Skupina drží deriváty k obchodování ve formě měnových forwardů, měnových swapů a komoditní forwardů 
a futures. Pro stanovení reálné hodnoty byla použita technika srovnání cen na trhu derivátů stejné úrovně 
v hierarchii reálné hodnoty. 
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19. Rezervy 

 

K 30. červnu 2021 
Rezerva na likvidace, 
sanace a rekultivace 

Ostatní rezervy Celkem 

Stav ke dni 1. ledna 2021 1 264 1 1 265 

Přírůstky 5 -- 5 

Rozpuštění  -3 -- -3 

Diskontování 9 -- 9 

Vliv přepočtu měn 1 -- 1 

Stav ke dni 30. června 2021 1 276 1 1 277 

Z toho:    

Dlouhodobé rezervy 1 247 -- 1 247 

Krátkodobé rezervy 29 1 30 

 

 

K 30. červnu 2020 
Rezerva na likvidace, 
sanace a rekultivace 

Ostatní rezervy Celkem 

Stav ke dni 1. ledna 2020 1 313 1 1 314 

Použití  -39 -- -39 

Rozpuštění -8 -- -8 

Diskontování 6 -- 6 

Stav ke dni 30. června 2020 1 272 1 1 273 

Z toho:    

Dlouhodobé rezervy 1 236 -- 1 236 

Krátkodobé rezervy 36 1 37 

 

 

20. Tržby 

 

Následující tabulky uvádějí rozdělení celkových tržeb pro každý segment podle hlavního typu zboží, výrobků 

nebo služeb a podle rozpoznání tržeb dle časového rozvržení: 

 

Za období končící 30. června 2021 
Průzkum a těžba 

ropy a plynu 

Obchodování s 
plynem a elektřinou, 

skladování plynu 
Vrtné práce Tržby celkem Tržby podle hlavního typu zboží, 

výrobků nebo služeb 

Tržby z obchodování s plynem -- 32 387  -- 32 387 

Tržby z obchodování s elektřinou  -- 3 435 -- 3 435 

Tržby z prodeje plynu koncovým 
zákazníkům 

-- 1 521 -- 1 521 

Tržby z prodeje elektřiny koncovým 
zákazníkům 

-- 1 298 -- 1 298 

Tržby z prodeje zboží  7 -- -- 7 

Tržby z prodeje vytěžené ropy 253 -- -- 253 

Tržby z prodeje vytěženého plynu 426 -- -- 426 

Tržby z poskytování služeb 13 21 9 43 

Tržby z vrtných prací -- -- 183 183 

Tržby za skladování plynu  -- 170 -- 170 

Tržby z prodeje výrobků -- -- 9 9 

Tržby celkem 699 38 832 201 39 732 
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Za období končící  30. června 2020 
Průzkum a těžba 

ropy a plynu 

Obchodování s 
plynem a elektřinou, 

skladování plynu 
Vrtné práce Tržby celkem Tržby podle hlavního typu zboží, 

výrobků nebo služeb 

Tržby z obchodování s plynem -- 15 536 -- 15 536 

Tržby z obchodování s elektřinou  -- 1 939 -- 1 939 

Tržby z prodeje plynu koncovým 
zákazníkům 

-- 1 432 -- 1 432 

Tržby z prodeje elektřiny koncovým 
zákazníkům 

-- 1 183 -- 1 183 

Tržby z prodeje zboží (nakoupené ropy) 1 -- 2 3 

Tržby z prodeje vytěžené ropy 261 -- -- 261 

Tržby z prodeje vytěženého plynu 213 -- -- 213 

Tržby z poskytování služeb 13 25 30 68 

Tržby z vrtných prací -- -- 193 193 

Tržby za skladování plynu  -- 165 -- 165 

Tržby z prodeje výrobků -- -- 2 2 

Tržby celkem 488 20 280 227 20 995 

 

 

Za období končící  30. června 2021 Průzkum a 
těžba ropy a 

plynu 

Obchodování s 
plynem a 

elektřinou, 
skladování plynu 

Vrtné práce Tržby celkem 
Tržby podle časového rozvržení 

Tržby rozpoznané k danému okamžiku 260 -- 18 278 

Tržby rozpoznané v průběhu období 439 3 010 183 3 632 

Mezisoučet 699 3 010 201 3 910 

Tržby ze spekulativních obchodů -- 35 822 -- 35 822 

Tržby celkem 699 38 832 201 39 732 

 

 

Za období končící  30. června 2020 Průzkum a 
těžba ropy a 

plynu 

Obchodování s 
plynem a 

elektřinou, 
skladování plynu 

Vrtné práce Tržby celkem 
Tržby podle časového rozvržení 

Tržby rozpoznané k danému okamžiku -- -- 10 10 

Tržby rozpoznané v průběhu období 488 2 805 217 3 510 

Mezisoučet 488 2 805 227 3 520 

Tržby ze spekulativních obchodů -- 17 475 -- 17 475 

Tržby celkem 488 20 280 227 20 995 
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21. Ostatní provozní výnosy 

  30. června 2021 30. června 2020 

Příjmy z dotací 2 3 

Zisk z prodeje dlouhodobého majetku 1 1 

Výnosy z pronájmu 1 2 

Pokuty a úroky z prodlení -- 2 

Zbylé provozní výnosy 48 11 

Ostatní provozní výnosy celkem 52 19 

 

 

22. Spotřeba materiálu a zboží, spotřebované služby 

 

  30. června 2021 30. června 2020 

Náklady na prodané zboží  1 3 

Náklady na prodej plynu a elektřiny koncovým zákazníkům 2 475 1 497 

Náklady na obchodování s plynem a elektřinou  35 851 17 080 

Spotřeba materiálu a energie 160 123 

Spotřeba materiálu a zboží celkem 38 487 18 703 

   

Spotřebované služby vztahující se k tržbám 129 1 044 

Náklady na pronájem 33 61 

Ostatní služby 150 143 

Odpisy nákladů smlouvy 5 7 

Změna stavu zásob výrobků a nedokončené výroby -79 -41 

Spotřebované služby celkem 238 1 214 

   

Spotřeba materiálu a zboží, spotřebované služby celkem 38 725 19 917 

 

Náklady na pronájem za období končící 30. června 2021 a 2020 představují náklady na krátkodobý pronájem. 
 

23. Osobní náklady 

  30. června 2021 30. června 2020 

Mzdové náklady 232 273 

Sociální a zdravotní pojištění 76 85 

Ostatní sociální náklady 19 11 

Osobní náklady celkem 327 369 
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24. Odpisy, amortizace a snížení hodnoty 
 30. června 2021 30. června 2020 

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku (bod 4) 358 282 

Snížení hodnoty dlouhodobého hmotného majetku (bod 4) 82 -4 

Amortizace dlouhodobého nehmotného majetku (bod 5) 11 14 

Odpisy práva k užívání (bod 4) 19 15 

Odpisy, amortizace a snížení hodnoty celkem 470 307 

 

Snížení hodnoty dlouhodobého hmotného majetku (bod 4) ve výši 222 mil. Kč z titulu živelné události bylo 
kompenzováno nárokem na plnění od pojišťovny ve výši 140 mil. Kč. 

 

25. Ostatní provozní náklady 
 30. června 2021 30. června 2020 

Opravy a udržování 12 13 

Cestovné 9 10 

Poplatky 96 60 

Ostatní daně 2 3 

Pojistné 13 11 

Ztráta z obchodování s komoditními kontrakty 4 155 

Tvorba a rozpuštění opravné položky k pohledávkám 9 18 

Odpis pohledávek 5 4 

Zbylé provozní náklady 7 11 

Ostatní provozní náklady 157 285 

 

Nejvýznamnější část poplatků tvoří úhrady za vydobytou ropu a plyn ve výši 75 mil. Kč (30. června 2020: 
38 mil. Kč) a úhrady z dobývacích prostorů a poplatky za průzkumná území ve výši 19 mil. Kč (30. června 
2020: 21 mil. Kč). 

 

26. Finanční výnosy a náklady 
 30. června 2021 30. června 2020    

Výnosové úroky 1 2 

Výnosové úroky celkem  1 2 

   

Zisk z kurzových operací 9 -- 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 1 4 

Ostatní finanční výnosy -- 35 

Finanční výnosy celkem  10 39 

   

Nákladové úroky -66 -75 

Úrokové náklady z leasingu -3 -2 

Ztráta z kurzových operací -- -33 

Ostatní finanční náklady -14 -60 

Finanční náklady celkem -83 -170 

   

Čistý finanční výsledek hospodaření -72 -129 
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27. Daně 

 
Daň z příjmů 
 

 
30. června 2021 30. června 2020    

Splatná daň z příjmů   

Běžné období 63 13 

Změny v odhadech vztahujících se k předchozímu roku -- -2 

Splatná daň z příjmů celkem 63 11 

Odložená daň z příjmů -74 8 

Daň z příjmů celkem (náklad + / výnos -) -11 19 

 

Odložená daň 

 
30. června 2021 31. prosince 2020 

Pohledávka z titulu odložené daně 232 182 

Závazek z titulu odložené daně -415 -457 

Čistá hodnota odložené daně -183 -275 

 

Pro účely konsolidace jsou pohledávky a závazky z titulu odložené daně, které jsou evidovány vůči jednomu 
finančnímu úřadu, započteny proti sobě na úrovni jednotlivých společností Skupiny. 

Pro výpočet odložené daně byly použity platné daňové sazby zemí, ve kterých jednotlivé společnosti Skupiny 
působí. Pro společnosti Skupiny působící v České republice byla použita sazba 19% a pro společnosti působící 
na Ukrajině sazba 18%. 

Celkové snížení výsledného odloženého daňového závazku za období ve výši 92 mil. Kč bylo způsobeno 
následujícími změnami: 

- dopadem odložené daně do výsledku hospodaření ve výši 74 mil. Kč; 

- dopadem odložené daně ze zajišťovacích derivátů, účtované přímo do vlastního kapitálu 
prostřednictvím ostatního úplného výsledku hospodaření ve výši 24 mil. Kč; 

- kurzovým rozdílem ve výši -6 mil. Kč. 

 

28. Ostatní úplný výsledek hospodaření 

 30. června 2021 30. června 2020    

Kurzové rozdíly z přepočtu do prezentační měny 41 -- 

Kurzové rozdíly z přepočtu zahraničních jednotek do prezentační 
měny skupiny celkem 

41 -- 

Změna reálné hodnoty zajišťovacích nástrojů, před zdaněním -127 -88 

Změna reálné hodnoty zajišťovacích nástrojů - odložená daň 24 17 

Změna reálné hodnoty zajišťovacích nástrojů po zdanění -103 -71 

   

Změna reálné hodnoty zajišťovacích nástrojů převedená do výsledku 

hospodaření, před zdaněním 
1 -19 

Změna reálné hodnoty zajišťovacích nástrojů převedená do výsledku 
hospodaření - odložená daň 

-- 4 

Změna reálné hodnoty zajišťovacích nástrojů převedená do 
výsledku hospodaření po zdanění 

1 -15 

   

Ostatní úplný výsledek hospodaření celkem -61 -86 
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29. Výnosy z pronájmu 

 
Skupina pronajímá nerezidenční prostory a movitý majetek. Nájemní smlouvy byly uzavřeny buď na dobu 
určitou, nebo na dobu neurčitou s možností výpovědi. K 30. červnu 2021 byla ve výkazu o úplném výsledku 

hospodaření vykázána částka ve výši 1 mil. Kč (k 30. červnu 2020: 2 mil. Kč) jako výnos z pronájmu (bod 
20).  

 

30. Spřízněné osoby 

 
Vztahy Skupiny se spřízněnými osobami zahrnují vztahy s akcionáři a dalšími osobami, jak je uvádí 
následující tabulka. Jsou to: 

(1) – Akcionáři a jimi ovládané společnosti; 

(2) – Klíčoví členové vedení daného subjektu nebo jeho mateřské společnosti. 

Všechny transakce, zahrnuté v zůstatcích níže, byly realizovány vůči osobám, které jsou propojené se 
společnostmi Skupiny vlivem svých vztahů uvnitř skupiny KKCG AG, a byly realizovány za běžných tržních 
podmínek. 

 
(a) Přehled zůstatků se spřízněnými osobami k 30. červnu 2021 a k 31. prosinci 2020: 

  30. června 2021 31. prosince 2020 

Pohledávky 312 124 

Závazky 26 7 

 
Součástí pohledávek je pohledávka ke společnosti KKCG Structured Finance AG, kterou Skupina vykazuje 
z titulu smlouvy o cashpoolingu v hodnotě 238 mil. Kč (viz bod 9).  
 

(b) Přehled transakcí se spřízněnými osobami za období končící 30. června 2021 a 30. června 
2020: 

  30. června 2021 30. června 2020 

Výnosy 75 21 

Náklady 59 136 

 
Pohledávky, závazky, výnosy a náklady vůči společnému podniku jsou uvedeny v bodě 6. 

 
 

(c) Transakce se členy orgánů konsolidovaných společností za období končící 30. června 2021 
a 30. června 2020: 

Mzdové náklady, bonusy a ostatní osobní náklady členů představenstva, dozorčí rady a výkonného 
managementu společností Skupiny jsou uvedeny v následující tabulce: 

 30. června 2021 30. června 2020 

 Představenstvo 
a dozorčí rada 

Výkonný 
management 

Představenstvo 
a dozorčí rada 

Výkonný 
management 

Mzdové náklady -- 21 -- 17 

Sociální a zdravotní pojištění 2 6 2 5 

Odměny členům orgánů společnosti 5 -- 5 -- 

Celkem 7 27 7 22 

 
 
 

  



MND a.s. 
Konsolidovaná mezitímní účetní závěrka ve zkrácené podobě za období končící 30. června 2021  
(v milionech Kč) 
 

36 
 

31. Položky nevykázané v rozvaze 

 

Skupina eviduje vystavené nebankovní záruky za závazky spřízněné společnosti ve výši 578 mil. Kč 

(k 31. prosinci 2020: 592 mil. Kč). Z toho 128 mil. Kč (k 31. prosinci 2020 129 mil. Kč) bylo vystaveno ve 
prospěch německé spolkové země Hesensko v souvislosti s poskytováním služeb skladování zemního plynu 
společností MND Gas Storage Germany GmbH v Německu. Tento závazek je v plné výši kompenzován 
finanční garancí vystavenou společností MND Group AG ve prospěch skupiny. 

Skupina eviduje bankovní záruky ve výši 868 mil. Kč (k 31. prosinci 2020: 1 406 mil. Kč) a záruky od 
spřízněné společnosti ve výši 153 mil. Kč (k 31. prosinci 2021: 160 mil. Kč) vystavené ve prospěch 

obchodních protistran a zákazníků Skupiny, které se vztahují k nezaplaceným závazkům a závazkům za 
správné provedení smluv Skupiny. 

 

32. Následné události 

 

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na zkrácenou 
konsolidovanou mezitímní účetní závěrku k 30. červnu 2021. 

 

 

 

Datum:  

 

Podpis statutárního orgánu: 
 

27. září 2021         
         
         
           

  Ing. Miroslav Jestřabík  Ing. Jiří Ječmen    

    

Člen představenstva 
 

 

Člen představenstva 

 


