Vybrané ukazatele společnosti MERO ČR, a.s.
(v tis. Kč)
Vybrané ukazatele Společnosti

2017

2016

Stálá aktiva

6 824 185

7 233 960

Oběžná aktiva

3 538 855

4 226 700

3 367 818

4 046 410

9 511 195

10 666 460

8 430 921

8 430 921

851 845

794 200

0

0

1 958 458

1 678 287

Zisk před zdaněním

575 377

406 392

Čistý zisk za účetní období

467 044

326 793

115

112

z toho Peněžní prostředky a ekvivalenty
a krátkodobá finanční aktiva
Vlastní kapitál
z toho Základní kapitál
Závazky celkem
z toho Úvěry

Tržby celkem

Průměrný počet zaměstnanců (v osobách)

Hodnoty uvedeny v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví.

Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a
stavu majetku
Ekonomika 2017
Situace v roce 2017 se po dvou letech, které byly u zákazníka poznamenány haváriemi
v kralupské i litvínovské rafinerii, stabilizovala. Množství ropy přepravené pro zákazníka bylo
v průběhu celého roku 2017 nadstandardní. Drobné provozní problémy na petrochemické
jednotce v rafinérii Litvínov znamenaly snížení zpracování ropy v listopadu a prosinci.
I přes tyto komplikace lze konstatovat, že Společnosti se opět podařilo dostát všem
požadavkům svého zákazníka a přepravit objednané množství ropy včas a v požadované
kvalitě. Zejména díky důsledné aplikaci smluvních ujednání, vysokému objemu přepravené
ropy a pokračující nákladové optimalizaci, bylo dosaženo, historicky nejvyššího
hospodářského výsledku za dobu existence Společnosti.
Rozhodující ekonomický ukazatel – čistý zisk meziročně narost o 42,9%, zisk před zdaněním
pak o 41,6%.
Přehled základních ekonomických ukazatelů dosažených Společností za rok 2017:

Ukazatele

rok 2017
(v tis. Kč)

rok 2016
(v tis. Kč)

v%

Tržby celkem

1 958 458

1 678 287

116,7%

Provozní zisk

565 734

390 678

144,8%

Zisk před zdaněním

575 377

406 392

141,6%

Zisk před zdaněním, úroky a odpisy

990 918

846 849

117,0%

Čistý zisk

467 044

326 793

142,9%

115

112

102,7%

Průměrný počet zaměstnanců
(v osobách)

Tržby z přepravy ropy tvoří 73% celkových tržeb Společnosti.
Po ukončení činnosti rafinérského zpracování ropy v pardubické společnosti PARAMO, a.s.,
tak zůstala jediným pravidelným odběratelem ropy společnost UNIPETROL RPA, s.r.o., která
ropu zpracovává ve svých rafinériích v Litvínově a Kralupech nad Vltavou.
Rozhodujícím kritériem úspěšnosti z hlediska posuzování základního poslání Společnosti je
skutečnost, že se podařilo, stejně jako v minulých letech, beze zbytku zabezpečit veškeré
množstevní i kvalitativní požadavky tuzemských rafinérií, které ropu dále zpracovávají
a zajišťují výrobu ropných produktů.
Tržby ze skladování a ochraňování státních hmotných rezerv ropy pro Správu státních
hmotných rezerv (ČR-SSHR) představují zbývajících 27% celkových tržeb Společnosti.
Celková vybudovaná skladovací kapacita pro potřeby ČR-SSHR na Centrálním tankovišti
ropy v Nelahozevsi (CTR) dokáže pokrýt zákonem předepsané množství nouzových zásob
ropy.
Z hlediska řízení finančních rizik je cílem Společnosti minimalizace možných negativních
dopadů pohybů měnových kurzů do hospodářského výsledku při zachování podnikatelského
potenciálu Společnosti. Za účelem minimalizace všech finančních rizik má Společnost
zpracovánu politiku jejich řízení. Pro jednotlivé typy a oblasti finančních rizik jsou stanoveny
limity, které jsou pravidelně monitorovány a vyhodnocovány.
Velmi důležitým aspektem k zajištění příznivého hospodářského výsledku je udržení
nákladové oblasti na úrovni požadovaných hodnot. Významnou roli zde hraje controlling,
který přiřazuje jednotlivé náklady dle místa a odpovědnosti jejich vzniku. Jejich pravidelným
rozborem je na vedoucí příslušných útvarů vyvíjen soustavný tlak na splnění nastavených
kritérií.
Společnost realizovala v roce 2017 zisk před zdaněním ve výši 575 377 tis. Kč.
Po zahrnutí daně z příjmů vykázala Společnost za rok 2017 čistý zisk ve výši 467 044 tis. Kč.

Hospodářský výsledek po zdanění dle IFRS v letech 2013 - 2017
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Na valné hromadě společnosti v červnu 2017 se jediný akcionář Společnosti rozhodl vyplatit
v rámci rozdělení čistého zisku za rok 2016 a také z nerozdělených zisků minulých let
dividendy v celkové výši 1 609 884 tis. Kč.
Celkem tak byly z rozdělení čistých zisků, dosažených Společností za roky 2002 až 2016,
vyplaceny jedinému akcionáři (Fondu národního majetku, následně Ministerstvu financí ČR)
dividendy přesahující v hrubém objemu 4,5 miliardy korun.

Údaje o činnosti
Hlavní činnosti MERO ČR, a.s., představují přeprava ropy ze zahraničí ropovody IKL
a Družba pro tuzemské rafinérie a skladování, resp. ochraňování státních hmotných rezerv
ropy pro ČR-SSHR.
Veškeré uvedené tržby jsou realizovány od obchodních partnerů v České republice.
Rozdělení tržeb dle hlavních činností:
Činnosti
přeprava ropy
skladování ropy
Celkem

(v tis. Kč)
2017

2016

1 437 093

1 144 264

521 365

534 023

1 958 458

1 678 287

MERO ČR, a.s., není závislá na využívání žádných patentů, licencí či průmyslových smluv,
které by zásadně ovlivňovaly její činnost.
MERO ČR, a.s., neprovádí aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, nemá zřízenu žádnou
zahraniční organizační složku.
Celkové náklady na odměny statutárním auditorům za rok 2017 jsou uvedeny
v konsolidované výroční zprávě Skupiny MERO za rok 2017.

Uzavřené obchodní smlouvy se zásadním významem pro podnikatelskou
činnost
Společnost uzavřela dne 5. ledna 2016 se společností ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. Smlouvu
o poskytování služeb úschovy a přepravy ropy ropovodem IKL a ropovodem Družba,
na jejímž základě jsou upraveny podmínky přepravy ropy do České republiky. V roce 2015
a 2016 pokračovala Společnost v jednání o cenových podmínkách přepravy ropy.
Tato jednání vyvrcholila dne 7. dubna 2016 podpisem dodatku k výše uvedené smlouvě,
který specifikuje cenové podmínky pro přepravu ropy. Dále byla uzavřena mezi oběma
společnostmi Smlouva o zprostředkování přepravy na ropovodu TAL.
Odstavená odbočka ropovodu DN 200 do PARAMA našla nové využití na základě Nájemní
smlouvy se společností ČEPRO, a.s., jejímž předmětem je pronájem ropovodu na trase
Pardubice – Potěhy pro přepravu ropných produktů.
V roce 2003 byla mezi Společností a Moravskými naftovými doly, a.s., uzavřena Smlouva
o napojení zařízení Moravských naftových dolů na ropovod Družba u obce Klobouky u Brna.
Nadále je v platnosti Smlouva o průtoku a financování, uzavřená v roce 1992 mezi
společnostmi TAL a CHEMOPETROL LITVÍNOV státní podnik, která však po dobu, co bude
Společnost společníkem a podílníkem v TAL, bude tzv. „uspána“ (je platná, avšak není
účinná).
V listopadu 2013 byla mezi MERO ČR, a.s., a slovenskou společností TRANSPETROL, a.s.,
uzavřena Prevádzkovo-technická zmluva 2013 o tranzitnom odovzdávaní a preberaní ropy
medzi spoločnosťami TRANPETROL, a.s., a MERO ČR, a.s., a o spolupráci zmluvných strán
pri prevádzkovaní ropovodu DRUŽBA.
Základním kontraktem pro druhou nejvýznamnější oblast podnikatelské činnosti Společnosti,
kterou je skladování a ochraňování nouzových zásob ropy, je Smlouva o ochraňování
státních hmotných rezerv, uzavřená v roce 1994. Společnost se na základě této smlouvy
zavazuje skladovat a ochraňovat ve prospěch Česká republika – Správa státních hmotných
rezerv ropu využitelnou ke zpracování ve všech rafineriích v České republice. Ke Smlouvě
byly následně uzavírány dodatky. ČR-SSHR platí Společnosti smluvně dohodnutou úhradu
za ochraňování. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2035.

Významnou obchodní smlouvou je rovněž Smlouva o všeobecných přepravních podmínkách
pro přepravu ropy a o souvisejících záležitostech, která byla uzavřena v prosinci 2009 mezi
mateřskou společností MERO ČR, a.s., a dceřinou společností MERO Germany AG.
Touto smlouvou se MERO Germany AG zavazuje přepravovat ropovodem IKL v rámci
přepravních pravidel ropu do České republiky. MERO ČR, a.s., se touto smlouvou zavazuje
hradit sjednanou cenu za poskytované služby, smlouva stanovuje i způsob výpočtu této
ceny. Tato smlouva byla ukončena k 31. 12. 2015 a nahrazena novým smluvním ujednáním
účinným od 1. 1. 2016.
Samostatnou oblast obchodních smluv tvoří komplex pojistných smluv, které zabezpečují
pojistnou ochranu Společnosti. Pojištění majetku zahrnuje zejména živelní pojištění
vybraných vlastních budov a staveb, pojištění ropy a věcí movitých.
Další pojistné smlouvy kryjí odpovědnost za škodu vzniklou jinému činností Společnosti.
Pojistné krytí je smluvně sjednáno i na odpovědnost za škody na životním prostředí
a za škody vzniklé v důsledku závažné havárie. Pojištěny jsou rovněž např. dopravní
prostředky a hasičská technika ve vlastnictví Společnosti.

Údaje o majetku a finanční situaci
Informace o předpokládaném vývoji činnosti a výhledu hospodářské situace
Představenstvo Společnosti sleduje a vyhodnocuje ekonomickou situaci ve všech odvětvích
hospodářství a průběžně přijímá opatření k maximálnímu zajištění plánovaných
hospodářských úkolů. Bez ohledu na aktuální vývoj hospodářské situace v České republice
však představenstvo považuje za svůj hlavní cíl plně zabezpečit potřeby tuzemských rafinérií
požadovaným množstvím ropy.
Současně je představenstvo Společnosti, spolu s kvalitním týmem zaměstnanců, připraveno
zajistit všechny případné nové úkoly v oblasti ochraňování nouzových zásob ropy a přispět
tak k zajištění maximální energetické bezpečnosti státu.
Dlouhodobým cílem Společnosti je trvale se udržovat na úrovni současných špičkových firem
v oboru. Společnost je plně vybavena a připravena reagovat na nové úkoly a výzvy
vycházející z hospodářské politiky státu i na požadavky tuzemských rafinerií a Správy
státních hmotných rezerv.
Společnost nemá ve své bilanci k 31. prosinci 2017 žádný nesplacený bankovní úvěr.

