MND v roce 2014 vzrostly tržby o 36 %
Praha x. x. 2015 – Moravské naftové doly a.s. zveřejnily ekonomické výsledky za rok 2014. Zisk EBITDA
společnosti vzrostl z předloňské 1,84 miliardy na 1,86 miliardy korun. Její obrat se pak zvýšil o více jak
třetinu - zatímco v roce 2013 MND utržily 11 miliard, v loňském roce to bylo už 15 miliard korun.
„S hospodářskými výsledky jsme spokojeni. Tržby za prodej ropy a vytěženého plynu sice o něco málo
klesly na 2,77 miliardy, což bylo částečně ovlivněno také poklesem ceny ropy na světových trzích, ale
naopak tržby za prodej zboží se nám, díky obchodování se zemním plynem, podařilo meziročně navýšit o
50 % na 11,87 miliard korun,“ komentuje výsledky Radim Ciprys, finanční ředitel MND a.s. Čistý zisk MND
a.s. za rok 2014 mírně poklesl z 1,61 mld. Kč na 1,46 mld. Kč.
„V loňském roce se nám podařilo vytěžit 167 tisíc kubíků ropy a expedovat 86 milionů kubíků plynu, což je
až na pár procent srovnatelné s rokem předešlým,“ uvádí Radim Ciprys. „Neustále investujeme do
průzkumných a těžebních vrtů a do modernizace těžební středisek. Jen v roce 2014 to bylo bezmála 1,4
miliardy korun,“ dodává. Výsledkem průzkumného programu MND bylo v roce 2014 nalezení dvou nových
ložisek ropy a zemního plynu.
Kromě investic na území České republiky se společnost MND a.s. podílela na vyhledávání nových
investičních příležitostí v zahraničí a na vyhodnocení mnoha projektů v oblasti průzkum a těžby, a to
především v regionu střední a východní Evropy, v Německu a v Rusku. „Skupina MND pokračovala ve
spolupráci s partnery na již existujících projektech v Gruzii, v Ruské Federaci byla dokončena akvizice
ropného ložiska v Saratovské oblasti a uskutečnil se vstup skupiny MND do několika plynových licencí na
západní Ukrajině,“ upřesňuje Radim Ciprys.
V roce 2014 společnost pokračovala v rozvoji obchodování na trhu s plynem nejen v České republice, ale i
v okolních státech, a zobchodovala více než 17 TWh plynu.
Na přelomu let 2013 a 2014 Moravské naftové doly vstoupily na trh prodeje plynu a elektřiny
domácnostem. V těchto segmentech došlo v průběhu loňského roku k dalšímu růstu, který společnost
očekává i letos. Dařilo se také dceřiným společnostem Moravských naftových dolů. MND Drilling&Services
dosáhla zisku EBITDA 0,39 miliardy a tržeb 1,88 miliardy korun. Společnost MND Gas Storage pak v roce
2014 utržila 0,33 miliardy a její zisk EBITDA činil 0,24 miliardy korun.
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O skupině MND
Společnost MND a.s. zabezpečuje českým domácnostem dodávky plynu (pod značkou MND Plyn z první ruky) a elektřiny. Je
součástí skupiny MND, která je největší českou společností zaměřující se na aktivity spojené s průzkumem a těžbou ropy a
zemního plynu, vrtnou a servisní činností a také na skladování a obchodování se zemním plynem a elektřinou. Kromě České
republiky provádí průzkumnou a těžební činnost také na Ukrajině, v Německu, Gruzii či Rusku. V současnosti zaměstnává přes
400 zaměstnanců. Více na www.mnd.cz.

