HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY
ČEPRO ZA ROK 2017
Růstový trend pokračuje, společnost investuje do rozvoje

Zisky blízko maximům
Hospodaření společnosti ČEPRO potvrzuje růstový trend. Oproti roku 2016 reportovala firma lepší výsledky jak na úrovni zisku, tak i tržeb.
Celkové tržby se vyšplhaly na téměř 48,2 mld. CZK a překonaly tak čísla z roku 2016 o více než 1,5 mld. CZK. Čistý zisk společnosti vzrostl
na 924 mil. CZK, a pokořil tak hodnoty z předloňského roku o téměř 44 mil. CZK. Přiblížil se tak historicky nejvyššímu hospodářskému
výsledku z roku 2015 – tehdy tento klíčový ukazatel dosáhl hodnoty téměř 981 mil. CZK. Faktor, který se v pozitivních výsledcích projevil
nejvíce byla efektivní koordinace prodejních aktivit a nákupu pohonných látek.

Obchodní aktivity společnosti
Do vyšších celkových tržeb promluvil zejména nárůst jednotkových cen fosilních paliv. Stejný faktor však zapříčinil i zvýšení nákladů
na prodané zboží na 42,4 mld. CZK z předloňských 41,5 mld. CZK. Stejný směr rovněž nabrala i spotřeba materiálu a energie, která se
meziročně zvýšila o 264 mil. CZK. Za hlavní důvod zvětšení této nákladové položky lze považovat vyšší ceny biosložek přimíchávaných
do pohonných hmot spolu s růstem jejich ceny.
Přeprava motorové nafty a benzinu prostřednictvím produktovodu vykázala přírůstek objemu ve výši 250 mil. litrů. Pokles zaznamenal
naopak objem přepravy motorové nafty a benzinu prostřednictvím železničních cisteren, který se meziročně snížil o 951 mil. litrů.
Rok 2016 z pohledu přepravy PHL prostřednictvím železničních cisteren byl extrémně vysoký z důvodu suplování výpadku výroby
domácích rafinérií. Havárie rafinérie v Kralupech, v roce 2016, vedla k zastavení zpracování ropy a významnému omezení dodávek
do systému ČEPRA. Na tento výpadek reagovala firma zajištěním dodávek železničními cisternami. Oproti běžnějšímu roku 2015 klesl
objem přepravy prostřednictvím železničních cisteren asi o 200 mil. litrů.
Maloobchodní segment přichází, po dlouhodobější etapě poklesu poptávky po automobilových benzínech, do období stabilizace
spotřeby. Problémy s emisemi naftových motorů zatím nevyvolaly akceleraci poptávky po benzínech. Naopak spotřeba nafty motorové
v posledních letech stabilně stoupá. K slušné dynamice růstu prodejů přispěla i akviziční činnost společnosti. Po zohlednění všech
okolnosti pak maloobchodní prodeje motorové nafty a benzinu vzrostly meziročně dohromady o 25 mil. litrů.
ČEPRO vygenerovalo celkové čisté cash-flow ve výši 1,35 mld. CZK. Díky tvorbě cash-flow vzrostla hodnota peněžních prostředků
v rozvaze firma na více než 6,1 mld. CZK. Tento robustní hotovostní polštář znamená, že společnost udržuje dostatečnou rezervu proti
nepříznivému vývoji, případně z ní může financovat budoucí investice.
ČEPRO vytvořilo takto silný peněžní tok i přes vyplacení významných dividend – jejich objem dosáhl v roce 2017 úrovně necelých 2 mld.
CZK, což představuje o 788 mil. CZK vyšší hodnotu než v roce 2016. Jelikož je jediným akcionářem firmy Česká republika, představují
tyto dividendy příjmy do státního rozpočtu.

Aktiva a pasiva
Celková netto-aktiva meziročně poklesla o 167 mil. CZK. Růst dlouhodobého majetku o 339 mil. CZK byl kompenzován snížením oběžných
aktiv o 500 mil. CZK. Pokud bychom chtěli provést detailnější rozpad změny dlouhodobého majetku, vidíme že plusové položky tvořily
zejména nové investice ve výši 321 mil. CZK a uložení 550 mil. CZK na termínovaný vklad se splatností jeden rok (dlouhodobý finanční
majetek). Do změn dlouhodobého hmotného majetku se negativně promítly odpisy v celkovém objemu 537 mil. CZK.
V rámci oběžných aktiv významně rostla hotovost (+1,35 mld. CZK.) Oproti tomu se o 330 milionů snížily zásoby. K nejvýznamnějšímu
poklesu došlo na straně pohledávek, jejichž úbytek činil 1 118 mil. CZK. K tomu přispěla i předčasná úhrada pohledávky v hodnotě
900 mil. CZK na konci roku 2017. Krátkodobý finanční majetek se snížil o 402 mil. CZK.
Vzhledem k vysokému objemu vyplacených dividend, který převýšil čistý zisk za rok 2017, meziročně poklesl vlastní kapitál.
Jeho výše se oproti předloňskému roku zmenšila o 748 milionů CZK. Společnost nevyužívá financování prostřednictvím bankovních
úvěrů – má sice otevřenou smlouvu o úvěru u Komerční banky, která dosahuje 760 mil. CZK. Ke konci let 2016 a 2017 však firma
bankovní úvěry nečerpala.

Investice firmy
Celkové investice dosáhly v roce 2017 hodnoty 321 mil. CZK, zatímco v předminulém roce činily výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
165 mil. CZK. Nejvýznamnější část připadla na realizaci obnovovacích investic (218 mil. CZK). Největší položku představuje program
rekonstrukce produktovodních tras, do kterého ČEPRO investovalo 76 mil. CZK. Důležitá je i investice do nové rekuperační jednotky na
benzínové páry (17 mil. CZK).
V segmentu rozvojových investic proinvestovala firma o 44 mil. CZK vyšší částku než předloni. Zde se projevila akviziční činnost
společnosti, která dosáhla úrovně 30 mil. CZK. Tyto akvizice se týkaly nových čerpacích stanic. Dalších 20 milionů v rozvojových
investicích směřovala firma do rozvoje informačních systémů.
ČEPRO operuje ve značně konkurenčním prostředí, kde se alternativní paliva nachází na vzestupné trajektorii. Strategie společnosti se
proto bude opírat zejména o garanci kvality pohonných hmot. Výzvu představuje rovněž hledání dalších zdrojů biopaliv druhé generace,
které více reflektují trend postupného snižování produkce CO2.

Hrozba žalob odezněla
Riziko možných závazků z právních sporů výrazně pokleslo. Soudy rozhodly, že insolvenční řízení zahájené JUDr. Vladimírem Bartošem,
jehož předmětem byla pohledávka ve výši 161,7 mil. CZK, je bezdůvodné a zároveň potvrdily jeho šikanózní charakter.

Závěr
Rok 2017 se pro ČEPRO nesl ve znamení úspěchu. Zisk firmy meziročně vzrostl a atakuje tak rekordní úrovně z roku 2015. Společnosti
se daří navyšovat objem přepravované motorové nafty prostřednictvím produktovodu. Přeprava prostřednictvím železničních cisteren
se po mimořádných událostech roku 2016 vrací zpět k normálu. Vzhledem k akviziční činnosti ČEPRA rostly i prodeje v maloobchodním
segmentu. Společnosti se daří generovat vysoké cash-flow, které jí umožňuje vyplácet vysoké dividendy – ty jsou příjmem státního
rozpočtu. Investice firmy sice rostou, vzhledem k vysoké tvorbě cash-flow však nepředstavují pro ČEPRO výraznější zátěž. K významně
vyšší stabilitě vede i fakt, že byla ukončena některá soudní řízení.
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Důležitá upozornění: Dokument byl zpracován společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále
jen „společnost“). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) – Deutsche Börse. Společnost
podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Dokument je určen pouze pro reklamní účely a nebyl vytvořen za účelem komplexního
průvodce investicemi. Poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních produktů v současné nabídce. Dokument nenahrazuje odborné
poradenství k finančním nástrojům v něm uvedeným, ani nenahrazuje komplexní poučení o rizicích. Dokument je určen výhradně pro počáteční
informační účely a společnost důrazně doporučuje investorům podstoupit investiční a/nebo právní a/nebo daňové poradenství před tím, než
učiní investiční rozhodnutí. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za radu k jednotlivé investici, ani za daňovou nebo právní
radu. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích,
že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani
výše zisku není, pokud v textu dokumentu není uvedeno jinak, zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje
před datem splatnosti nebo při splacení investičního nástroje částku nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na původně
investovanou částku. Informace jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Tento dokument obsahuje příklady vytvořené na základě
analýzy scénářů vývoje podkladových instrumentů. Očekávání a predikce analytiků a stratégů nejsou spolehlivým indikátorem budoucího
vývoje tržního kurzu dotčených investičních nástrojů. Příklady jsou založeny pouze na hypotetických předpokladech a neumožňují jakýkoli
závěr o budoucím vývoji ceny investičního nástroje.
Při nákupu jakéhokoli produktu popsaného v tomto dokumentu nakupují investoři investiční nástroj od společnosti CYRRUS. CYRRUS není
zástupcem emitenta, ručitele ani žádné z přidružených společností. Investor nebude v žádném smluvním vztahu s emitentem, ručitelem
a žádnou z přidružených společností. Za tento dokument nese odpovědnost výhradně společnost CYRRUS. Emitent, ručitel a jejich přidružené
společnosti nenesou žádnou odpovědnost za spolehlivost, přesnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu, ani za jakákoli zde uvedená vyjádření,
za výkonnost nástroje a za způsob propagace nástroje, zahrnující dodržování platných zákonů, předpisů a pravidel upravujících reklamu
a propagaci investičních nástrojů. Emitent, ručitel a jejich přidružené společnosti se výslovně vzdávají jakékoli odpovědnosti za jakékoli přímé,
nepřímé, následné nebo jiné škody, včetně ztráty zisku, která může investorovi nebo kterékoli třetí straně vzniknout na základě spoléhání se na
informace uvedené v tomto dokumentu.
Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů. Tento dokument byl
připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané,
o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací v tomto dokumentu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti.
Informace o společnosti a podrobné informace o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.CYRRUS.cz v sekci O nás. Tiskové chyby
vyhrazeny. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost zakazuje zveřejnění
a šíření dokumentu bez jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.
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