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Obchodní činnosti a finanční výsledky za 1. pololetí 2018
Hlavní finanční a nefinanční data
v milionech Kč
Tržby
Hrubý zisk

6M 2017

6M 2018

61 031

58 309

6 664

3 712

10 160

3 831

134

(903)

10 026

4 734

EBIT LIFO

8 807

2 243

EBIT

8 673

3 146

9 514

3 048

1,2

EBITDA LIFO
LIFO efekt
EBITDA

1
1,3

Downstream segment
EBITDA LIFO
LIFO efekt

134

(903)

EBITDA

9 380

3 951

EBIT LIFO

8 358

1 704

EBIT

8 224

2 607

681

771

-

-

EBITDA

681

771

EBIT LIFO

517

573

EBIT

517

573

EBITDA

(35)

12

EBIT

(68)

(34)

Čisté finanční výnosy / (náklady)

(734)

665

Zisk před zdaněním

7 939

3 811

Maloobchodní segment
EBITDA LIFO
LIFO efekt

Korporátní funkce

Daň z příjmů

(1 540)

(603)

Čistý zisk

6 399

3 208

Zisk na akcii (Kč)

35,30

17,70

Peněžní tok z provozní činnosti

8 315

2 586

(9 637)

(2 581)

3 029

3 577

(1 322)

5

6 804

12 354

Peněžní tok z investiční činnosti
CAPEX

1
1

Volný peněžní tok (FCF)
Čistý pracovní kapitál

1

Čistý dluh / (čistá hotovost)

1

(1 413)

(2 236)

1

(3,0 %)

(4,3 %)

1

(0,1)

(0,3)

Míra finančního zadlužení
Čistý dluh / EBITDA LIFO
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tis. tun
Rafinérské prodeje, včetně maloobchodu
Petrochemické prodeje

6M 2017

6M 2018

3 374

2 869

956

1 042

1

Viz definice na straně 9.

2

EBITDA LIFO = Downstream segment EBITDA LIFO + Maloobchodní segment EBITDA LIFO + Korporátní funkce EBITDA

3

EBIT LIFO = Downstream segment EBIT LIFO + Maloobchodní segment EBIT LIFO + Korporátní funkce EBIT

Úvod1
Podle zveřejněných dat OECD, HDP České republiky i eurozóny v 1. čtvrtletí roku 2018 nadále
rostly o 4,2 %, resp. 1,3 % meziročně. Data za 2. čtvrtletí ještě nebyla před datem publikování k
dispozici, nicméně v druhém pololetí roku 2018 se očekává mírné zpomalení růstu HDP. Co se
týče makroprostředí segmentu downstream, cena ropy Brent (Brent Dated) vzrostla meziročně o
48 % z 54 USD/barel v 1. pololetí 2017 na 74 USD/barel v 1. pololetí 2018. V porovnání se stejným
obdobím v loňském roce modelová rafinérská marže klesla z hodnoty 3,9 USD/barel v 1. pololetí
2017 na hodnotu 2,6 USD/barel v 1. pololetí 2018. Modelová kombinovaná petrochemická marže
poklesla z úrovně 834 EUR/tunu v 1. pololetí 2017 na 691 EUR/tunu v 1. pololetí roku 2018.
Tržby v prvním pololetí 2018 dosáhly hodnoty 58,3 mld. Kč, tedy nižší úrovně než v první polovině
roku 2017, kdy dosáhly hodnoty 61,0 mld. Kč, což způsobila zejména plánovaná zarážka
kralupské rafinérie, avšak částečně to kompenzovaly vyšší ceny ropy.
Provozní zisk EBITDA LIFO klesl z úrovně 10 160 mil. Kč v 1. pololetí 2017 na úroveň 3 831 mil.
Kč v 1. pololetí 2018. Ukazatel EBITDA zaznamenal pokles z 10 026 mil. Kč na 4 734 mil. Kč a
ukazatele EBIT z 8 673 mil. Kč na 3 146 mil. Kč. Čistý zisk klesl z 6 399 mil. Kč v 1. pololetí 2017
na 3 208 mil. Kč v 1. pololetí 2018. Finanční ukazatele za 1. pololetí 2017 obsahují platbu za
pojistnou událost související s mimořádnou událostí na etylenové jednotce v částce 2 754 mil. Kč a
také platbu za pojistnou událost související s událostí na jednotce FCC v kralupské rafinerii ve výši
1 320 mil. Kč, obě zaúčtované v ostatních provozních výnosech. Ukazatele za 1. pololetí 2018
zahrnují konečné vypořádání pojistné události související s mimořádnou událostí na etylenové
jednotce v částce 1 585 mil. Kč, zaúčtované taktéž v ostatních provozních výnosech.
Skupina plánuje pokračovat v investicích do nových technologií. Klíčovou investicí je dokončení
výstavby nové polyetylenové jednotky PE3 v litvínovském chemickém komplexu.
V maloobchodním segmentu se Unipetrol i nadále zaměřuje na upevnění vedoucí pozice sítě
čerpacích stanic Benzina na českém trhu, kde Benzina navýšila svůj podíl na 22,2 % k 30. dubnu
2018.

1

Zdroje makro indikátorů: HDP – Bloomberg/OECD; Ropa a rafinérské produkty – PLATTS; Petchem – ICIS
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Downstream segment
Modelová rafinérská marže klesla meziročně o 34 % z 3,9 USD/barel v 1. pololetí 2017
na 2,6 USD/barel v 1. pololetí 2018. Hlavním faktorem nižší modelové rafinérské marže byl
výrazný pokles spreadu těžkých topných olejů vůči ropě. V meziročním srovnání oslabil o 59 %.
Dalším faktorem poklesu byl negativní vývoj kurzu CZK/USD. Rozdíl mezi cenami ropy Brent a
Ural měl na výkonnost rafinérského segmentu mírně pozitivní dopad, neboť v meziročním srovnání
vzrostl o 6 %.
Modelová kombinovaná petrochemická marže klesla o 17 % z 834 EUR/tunu v 1. pololetí 2017 na
691 EUR/tunu v 1. pololetí 2018. Ke zhoršení došlo zejména na straně polyolefinů (-25 %
meziročně) vlivem nižších spreadů polyetylen-etylen a polypropylen-propylen.
Z pohledu provozní výkonnosti pokleslo v první polovině roku 2018 využití rafinerií hlavně z důvodu
provedené zarážky kralupské rafinerie. Celkové náklady na údržbu a modernizaci rafinerie
přesáhly 1 miliardu Kč. Druhou událostí, jež ovlivnila výroba, bylo odstavení jednotky POX v
litvínovském chemickém komplexu z důvodu preventivní údržby. Využití etylenové jednotky se
meziročně zvýšilo díky zlepšení provozu.
Prodejní objemy rafinérských produktů, včetně maloobchodu, meziročně klesly o 13 % ze 4 003
tis. tun v 1. pololetí 2017 na 3 482 tis. tun v 1. pololetí 2018 vlivem plánované zarážky kralupské
rafinerie.
Prodejní objemy petrochemických produktů dosáhly úrovně 1 042 tis. tun v 1. pololetí 2018, což je
o 9 % více než v 1. polovině 2017, kdy prodeje dosahovaly 956 tis. tun. Tento meziroční nárůst
prodejních objemů petrochemických produktů byl způsobem vyššími prodejními objemy polymerů,
podpořený spolehlivým provozem petrochemických výrobních jednotek.
Vedení společnosti dosáhlo dohody o konečném vypořádání pojistné události související
s incidentem na etylenové jednotce. Společnost obdržela potvrzení závěrečné pojistné platby ve
výši 1,6 mld. Kč, což znamená, že společnost obdrží celkem 12,2 mld. Kč v souvislosti
s vypořádáním této pojistné události. Z této částky bylo již 10,6 mld. Kč vykázáno v ostatních
provozních výnosech v letech 2016 a 2017.
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Maloobchodní segment
Maloobchodní segment zaznamenal výrazné meziroční zlepšení ziskovosti o 16 %. Indikátor
EBITDA LIFO vzrostl z 681 mil. Kč v 1. pololetí 2017 na 771 mil. Kč v 1. pololetí 2018, a to díky
vyšším palivovým i nepalivovým prodejům Benziny. Vyšších prodejů paliv bylo dosaženo díky řadě
aktivit v oblasti prodeje, marketingu a zvyšování standardů, dobré dynamice české ekonomiky a
dokončenému převzetí čerpacích stanic od OMV. Lepší výkonnost nepalivového segmentu byla
podpořena lepší nabídkou v oblasti občerstvení a obchodu. Tržní podíl Benziny meziročně vzrostl
o zhruba 2,9 procentního bodu z 19,3 % v 1. pololetí 2017 na 22,2 % v 1. pololetí 2018 (hodnota
za 1. pololetí 2018 je na základě posledních dostupných oficiálních statistických dat z konce dubna
2018).
Benzina v 1. pololetí roku 2018 zrekonstruovala 31 čerpacích stanic do nového gastronomického
konceptu Stop Cafe. V červnu 2018 Benzina oslavila 60 let od svého založení.

CAPEX, peněžní toky a finanční zadluženost
Investiční výdaje (CAPEX) v 1. pololetí 2018 dosáhly výše 3 577 mil. Kč ve srovnání s 3 029 mil.
Kč v 1. pololetí 2017. Hlavní část investic v první polovině roku 2018 směřovala do segmentu
downstream. V oblasti petrochemie se zejména pokračovalo ve výstavbě nové polyetylenové
jednotky a výstavbě nové kotelny pro etylenovou jednotku. V rafinérské oblasti se jednalo zejména
o uskutečnění velké zarážky rafinerie v Kralupech nad Vltavou. Klíčovými projekty ve společnosti
Spolana byla výstavba nového energetického centra a optimalizace výroby stlačeného vzduchu. V
rámci maloobchodního segmentu bylo nejvíce investičních výdajů (CAPEX) vynaloženo na
realizaci projektu Stop Cafe 2.0.
Peněžní tok z provozní činnosti klesl z 8 315 mil. Kč za 1. pololetí 2017 na 2 586 mil. Kč za
1. pololetí 2018. Peněžní tok z investiční činnosti byl za 1. pololetí 2018 na úrovni -2 581 mil. Kč v
porovnání s úrovní -9 637 mil. Kč za 1. pololetí 2017. Volný peněžní tok, definovaný jako součet
provozního a investičního peněžního toku, se meziročně zvýšil z -1 322 mil. Kč v 1. pololetí 2017
na 5 mil. Kč v 1. pololetí 2018.
Čistý dluh byl ke dni 30. června 2018 na negativní úrovni -2 236 mil. Kč, ve srovnání s pozicí
-1,413 mil. Kč (záporná částka představuje čistou peněžní hotovost). V důsledku toho byla míra
finančního zadlužení ke dni 30. června 2018 rovněž na negativní úrovni -4,3 %, ve srovnání
s negativní úrovní -3,0 % k 30. červnu 2017.
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Očekávaný vývoj obchodních aktivit ve 2. pololetí 2018
Očekává se, že si HDP jak v České republice, tak v eurozóně, udrží solidní dynamiku i v průběhu
2. pololetí 2018 s tím, že za celý rok 2018 se v současnosti odhaduje meziroční růst zhruba
o 3,5 %. Údaje Českého statistického úřadu potvrzují i nadále rostoucí důvěru spotřebitelů a
podnikatelů v českou ekonomiku v červnu 2018, když došlo k meziročnímu růstu všech
sledovaných indikátorů důvěry, což naznačuje také mírně optimistický výhled do druhé poloviny
roku 2018.
Pokud jde o cenu ropy Brent, lze očekávat její úroveň kolem 72 USD/barel (Bloomberg), nicméně
je důležité neopomenout, že ceny ropy závisí také na geopolitických rizicích.
Co se týče investičních výdajů v druhé polovině roku 2018, petrochemická část segmentu
downstream zůstane hlavní oblastí investic s pokračováním nejvýznamnějšího projektu – nové
polyetylenové jednotky (PE3) jako klíčové aktivity. Společnost Spolana se bude soustředit na
dokončení projektu granulace síranu amonného. V rámci maloobchodního segmentu bude
Benzina pokračovat v rekonstrukci svých čerpacích stanic.
Vedení společnosti se bude i nadále zaměřovat na plnění cílů stanovených ve zveřejněné Strategii
skupiny Unipetrol a dále pak na pokračování interních iniciativ vedoucích k efektivitě (Provozní
dokonalosti) napříč všemi segmenty.

7

UNIPETROL, a.s. │ Pololetní zpráva 2018

Informace o osobách odpovědných za Pololetní zprávu 2018
Krzysztof Zdziarski, předseda představenstva společnosti Unipetrol, a Mirosław Kastelik,
místopředseda představenstva společnosti Unipetrol, prohlašují, že podle jejich nejlepšího vědomí
podávají Pololetní zpráva a Konsolidované a Individuální finanční výkazy sestavené k 30. červnu
2018 ve všech aspektech věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti
a výsledcích hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku za 1. pololetí 2018 a o vyhlídkách
budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření.

Krzysztof Zdziarski
Předseda představenstva
Datum: 19. července 2018

Mirosław Kastelik
Místopředseda představenstva
Datum: 19. července 2018
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Vysvětlení používání alternativních výkonnostních ukazatelů
Indikátor

Definice

EBITDA

Provozní hospodářský
zisk/(ztráta) + odpisy a
amortizace

EBITDA LIFO

Provozní hospodářský
zisk/(ztráta) + odpisy a
amortizace + LIFO efekt

Účel

Sesouhlasení

Indikátor ukazuje provozní výkonnost společnosti.
Umožňuje porovnání s jinými společnostmi, protože
nesouvisí s metodou účetního odpisování, kapitálovou
strukturou ani daňovým režimem.
Indikátor ukazuje provozní výkonnost společnosti a navíc
zachycuje vliv změny ceny ropy. S využitím metodiky LIFO
pro oceňování zásob (Last-In-First-Out).

viz bod 3. Provozní segmenty Přílohy ke konsolidované účetní závěrce

v mil. Kč

6M17

6M18

EBITDA

10 026

4 734

134

(903)

10 160

3 831

LIFO efekt
EBITDA LIFO

EBIT

Provozní hospodářský
zisk/(ztráta)

EBIT LIFO

Provozní hospodářský
zisk/(ztráta) + LIFO efekt

Volný peněžní Čistý peněžní tok z
tok (FCF)
provozní činnosti + čistý
peněžní tok z investiční
činnosti
Čistý
Zásoby + pohledávky z
pracovní
obchodních vztahů a
kapitál (NWC) ostatní pohledávky závazky z obchodních
vztahů a jiné závazky

Indikátor měří provozní výkonnost společnosti bez vlivu
kapitálové struktury společnosti a zdanění. Umožňuje
sledovat tržby a náklady na provozní úrovni.
Indikátor měří provozní výkonnost společnosti bez vlivu
kapitálové struktury společnosti a zdanění a navíc
zachycuje vliv změny ceny ropy. S využitím metodiky LIFO
pro oceňování zásob (Last-In-First-Out).

viz bod 3. Provozní segmenty Přílohy ke konsolidované účetní závěrce

v mil. Kč

6M17

6M18

EBIT

8 673

3 146

LIFO efekt

134

(903)

EBIT LIFO

8 807

2 243

Indikátor měří finanční výkonnost společnosti. Ukazuje,
jakou hotovost je společnost schopna vygenerovat po
odečtení investičních výdajů.

viz Konsolidovaný přehled o peněžních tocích

Indikátor ukazuje, kolik provozních prostředků zůstane
společnosti k dispozici, když uhradí všechny své
krátkodobé závazky. Umožňuje měřit krátkodobé finanční
zdraví společnosti.

viz Konsolidovaný výkaz o finanční pozici
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Indikátor
Čistý dluh /
(čistá
hotovost)

Míra
finančního
zadlužení

Čistý dluh /
EBITDA LIFO
(upravená
EBITDA LIFO
za 4 předchozí
čtvrtletí)

Definice
Dlouhodobé úvěry a jiné
zdroje financování +
krátkodobé úvěry a jiné
zdroje financování +
závazky z cash poolu peníze a peněžní
ekvivalenty

Čistý dluh / (vlastní kapitál
celkem – fond zajištění) x
100 %

Čistý dluh / EBITDA LIFO,
kde indikátor EBITDA LIFO
je EBITDA LIFO za 4
předchozí čtvrtletí upraven
o mimořádné (jednorázové)
položky, které nesouvisejí s
běžnou hospodářskou
činností společnosti.

Účel
Indikátor ukazuje stav finančního dluhu společnosti
snížený o peníze a peněžní ekvivalenty. Umožňuje
posouzení celkového zadlužení společnosti, tj. schopnost
společnosti splatit všechny své dluhy, pokud by byly
splatné současně za použití pouze disponibilních peníze a
peněžních ekvivalentů.

Sesouhlasení
6M17

6M18

0

0

0

16

327

511

Peníze a peněžní ekvivalenty

1 740

2 763

Čistý dluh / (čistá hotovost)

(1 413)

(2 236)

v mil. Kč
Dlouhodobé úvěry a jiné zdroje
financování
Krátkodobé úvěry a jiné zdroje
financování
Závazky z cash poolu

Indikátor ukazuje stav finančního dluhu společnosti v
poměru k vlastnímu kapitálu upraveného o fond zajištění
(výše fondu je výsledkem změny reálné hodnoty derivátů
splňujících požadavky cash flow zajišťovacího účetnictví).
Umožňuje monitorovat, jak je společnost zatížená dluhem.

Vlastní kapitál
viz Konsolidovaný výkaz o finanční pozici

Indikátor měří schopnost společnosti splatit své dluhy.
Indikátor přibližně vyjadřuje, za jak dlouhou dobu je
společnost schopná splatit všechny své dluhy za použití
svého běžného zdroje provozního peněžního toku.

v mil. Kč
EBITDA LIFO
(za 4 předchozí čtvrtletí)

Fond zajištění
viz Konsolidovaný výkaz o finanční pozici
6M17

6M18

17 265

8 488

rozpuštění opravné položky k aktivům
segmentu downstream

(1 919)

-

EBITDA LIFO

15 346

8 488

(1 413)

(2 236)

(0,1)

(0,3)

indikátor upraven o:

(za 4 předchozí čtvrtletí)

Čistý dluh
Čistý dluh / EBITDA LIFO
CAPEX

Pořízení pozemků, budov a
zařízení a nehmotných
aktiv.

Indikátor ukazuje přírůstky dlouhodobého majetku
společnosti za období. Umožňuje sledovat investiční
činnost společnosti.

viz bod 3. Provozní segmenty Přílohy ke konsolidované účetní závěrce
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NEAUDITOVANÉ MEZITÍMNÍ
KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY
VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU

ZA 6 A 3 MĚSÍČNÍ OBDOBÍ KONČÍCÍ 30. ČERVNA
SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH
STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ
PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

2018

UNIPETROL, a.s.
MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU

(v mil. Kč)

MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE
MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ
Konsolidovaný výkaz zisku nebo ztráty a ostatního úplného výsledku
6 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2018
(neauditováno)

3 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2018
(neauditováno)

6 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2017
(neauditováno)

3 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2017
(neauditováno)

4.1.
4.2.

58 309
(54 597)

31 137
(29 243)

61 031
(54 367)

31 181
(27 823)

3 712

1 894

6 664

3 358

4.5.
4.5.

(1 246)
(836)
1 750
(234)

(506)
(374)
1 652
(107)

(1 375)
(776)
4 225
(65)

(698)
(373)
3 095
(37)

3 146

2 559

8 673

5 345

850
(185)

941
(5)

186
(920)

92
(793)

Bod

Výkaz zisků nebo ztráty
Výnosy
Náklady na prodej
Hrubý zisk
Distribuční náklady
Administrativní náklady
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Provozní hospodářský výsledek
Finanční výnosy
Finanční náklady
Čisté finanční výnosy/(náklady)

4.6.
4.6.

Zisk před zdaněním
Daň z příjmů

4.7.

Čistý zisk

665

936

(734)

(701)

3 811

3 495

7 939

4 644

(603)

(609)

(1 540)

(1 071)

3 208

2 886

6 399

3 573

(592)

(675)

934

582

(731)

(835)

1 156

721

139

1
159

(2)
(220)

(2)
(137)

Ostatní úplný výsledek
položky, které budou reklasifikované do výkazu zisku nebo
ztráty při splnění určitých podmínek
Efektivní část změn reálné hodnoty nástrojů zajištění
peněžních toků
Kurzové rozdíly z konsolidace zahraničních společností
Odložená daň

(592)

(675)

934

582

Úplný výsledek celkem

2 616

2 211

7 333

4 155

Zisk připadající na

3 208

2 886

6 399

3 573

3 209
(1)

2 887
(1)

6 401
(2)

3 575
(2)

2 616

2 211

7 333

4 155

2 617
(1)

2 212
(1)

7 335
(2)

4 157
(2)

17,70

15,92

35,30

19,72

-

vlastníky mateřské společnosti
nekontrolní podíly

-

Úplný výsledek celkem připadající na
vlastníky mateřské společnosti
nekontrolní podíly
Základní a zředěný zisk na akcii náležící vlastníkům mateřské
společnosti (v Kč na akcii)

Nedílnou součástí konsolidované účetní závěrky je příloha na stranách 8-20.
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UNIPETROL, a.s.
MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU

(v mil. Kč)

Konsolidovaný výkaz o finanční pozici
30/06/2018
(neauditováno)

31/12/2017
(auditováno)

36 580
448
1 324
1
48
107
111

34 583
448
1 626
1
48
700
96

38 619

37 502

16 932
18 997
430
4 039
132
2 763

14 983
14 432
666
5 686
117
2 459

43 293

38 343

81 912

75 845

VLASTNÍ KAPITÁL
Základní kapitál
Fondy tvořené ze zisku
Fond zajištění
Fond změny reálné hodnoty
Fond rozdílů z konsolidace zahraničních společností
Nerozdělený zisk

18 133
33
238
10
11
34 054

18 133
33
830
10
11
30 856

Vlastní kapitál náležející vlastníkům mateřské společnosti

52 479

49 873

Bod

AKTIVA
Dlouhodobá aktiva
Pozemky, budovy a zařízení
Investice do nemovitostí
Nehmotný majetek
Finanční majetek držený k prodeji
Odložená daňová pohledávka
Deriváty
Ostatní dlouhodobá aktiva

4.8.

4.9.
4.9.

Krátkodobá aktiva
Zásoby
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky
Deriváty
Ostatní krátkodobá finanční aktiva
Pohledávka z titulu daně z příjmů
Peníze a peněžní ekvivalenty

4.9.
4.9.

Aktiva celkem
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY

Nekontrolní podíly
Vlastní kapitál celkem
ZÁVAZKY
Dlouhodobé závazky
Rezervy
Odložený daňový závazek
Ostatní dlouhodobé závazky

4.10.
4.9.

Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky
Úvěry a jiné zdroje financování
Daňové závazky
Rezervy
Výnosy příštích období
Deriváty
Ostatní finanční závazky

4.10.
4.9.
4.9.

(10)

(9)

52 469

49 864

814
1 408
227

798
1 383
238

2 449

2 419

23 575
16
1 178
865
386
251
723

20 733
1
1 072
942
16
398
400

26 994

23 562

Závazky celkem

29 443

25 981

Vlastní kapitál a závazky celkem

81 912

75 845

Nedílnou součástí konsolidované účetní závěrky je příloha na stranách 8-20.
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UNIPETROL, a.s.
MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU

(v mil. Kč)

Konsolidovaný přehled pohybů ve vlastním kapitálu
Vlastní kapitál připadající na vlastníky společnosti
Základní
kapitál

Fondy
tvořené ze
zisku

Fond
zajištění

Fond rozdílů
z konsolidace
zahraničních
společností

Fond
změny
reálné
hodnoty

Nerozdělený
zisk

Celkem

Nekontrolní
podíly

Vlastní
kapitál
celkem

18 133

33

830

11

10

30 856

49 873

(9)

49 864

-

-

-

-

-

(11)

(11)

-

(11)

18 133

33

830

11

10

30 845

49 862

(9)

49 853

Čistý zisk/(ztráta)

-

-

-

-

-

3 209

3 209

(1)

3 208

Položky ostatního úplného výsledku

-

-

(592)

-

-

-

(592)

-

(592)

Úplný výsledek celkem

-

-

(592)

-

-

3 209

2 617

(1)

2 616

18 133

33

238

11

10

34 054

52 479

(10)

52 469

(neauditováno)
01/01/2018 (dříve prezentováno)
Dopad implementace IFRS 9
01/01/2018 (po úpravách)

30/06/2018
(neauditováno)
01/01/2017

18 133

33

(263)

16

10

23 701

41 630

(9)

41 621

Čistý zisk/(ztráta)

-

-

-

-

-

6 401

6 401

(2)

6 399

Položky ostatního úplného výsledku

-

-

936

(2)

-

-

934

-

934

Úplný výsledek celkem

-

-

936

(2)

-

6 401

7 335

(2)

7 333

Dividendy

30/06/2017

-

-

-

-

-

(1 505)

(1 505)

-

(1 505)

18 133

33

673

14

10

28 597

47 460

(11)

47 449

Nedílnou součástí konsolidované účetní závěrky je příloha na stranách 8-20.
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UNIPETROL, a.s.
MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU

(v mil. Kč)

Konsolidovaný přehled o peněžních tocích
6 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2018
(neauditováno)

3 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2018
(neauditováno)

6 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2017
(neauditováno)

3 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2017
(neauditováno)

3 811

3 495

7 939

4 644

1 588

809

1 353

710

(1)

(4)

20

16

(25)

(16)

(12)

(10)

(185)

(300)

716

618

736

346

219

108

(1 585)

(1 585)

(1 696)

(2 962)

(148)

123

(476)

22

Provozní činnost
Zisk před zdaněním
Úpravy:
Odpisy a amortizace
Kurzové (zisky)/ztráty
Úroky a dividendy netto
(Zisk)/Ztráta z investiční činnosti
Změna stavu rezerv
Změna stavu pohledávek z pojištění
Ostatní úpravy včetně změny z finančních nástrojů a změny
výnosů příštích období
Změna stavu pracovního kapitálu
zásoby
pohledávky
závazky
Zaplacená daň z příjmů

(1 255)

531

570

3 311

(1 953)

(1 700)

1 384

1 948

(2 699)

(3 275)

(268)

199

3 397

5 506

(546)

1 164

(350)

(173)

(318)

(151)

2 586

3 226

8 315

6 306

Pořízení pozemků, budov a zařízení a nehmotných aktiv
Příjmy z prodeje pozemků, budov a zařízení a nehmotných aktiv
Vypořádání finančních derivátů
Změny stavu v cash poolových aktivech
Ostatní

(4 432)

(2 271)

(3 403)

(2 152)

5

1

10

9

93

271

(629)

(516)

1 723

(521)

(5 611)

(6 725)

30

20

(4)

(6)

Čistý peněžní tok z investiční činnosti

(2 581)

(2 500)

(9 637)

(9 390)

Čistý peněžní tok z provozní činnosti
Investiční činnost

Finanční činnost
Změna stavu půjček a úvěrů
Změny stavu cash poolových závazcích
Zaplacené úroky
Zaplacené dividendy
Ostatní

15

15

-

-

288

211

153

38

-

-

(1)

-

(4)

(1)

(3)

(3)

(3)

(1)

(3)

-

Čistý peněžní tok z finanční činnosti

296

224

146

35

Čisté zvýšení/(snížení) peněz a peněžních ekvivalentů

301

950

(1 176)

(3 049)

Efekt změn kurzových sazeb na penězích a peněžních ekvivalentech
Peníze a peněžní ekvivalenty na začátku období

2

5

(17)

(13)

2 459

1 807

2 933

4 802

Peníze a peněžní ekvivalenty na konci období

2 762

2 762

1 740

1 740

Nedílnou součástí konsolidované účetní závěrky je příloha na stranách 8-20.
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UNIPETROL, a.s.
MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU

(v mil. Kč)

PŘÍLOHA K MEZITÍMNÍM KONSOLIDOVANÝM FINANČNÍM VÝKAZŮM VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU
1. CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ SPOLEČNOSTI
Založení a vznik mateřské společnosti
UNIPETROL, a.s. (“Společnost”, “Matka”, “Mateřská společnost”) je akciová společnost, která byla založena Fondem
národního majetku České republiky zakladatelskou listinou ze dne 27. prosince 1994 a vznikla dne 17. února 1995
zápisem do Obchodního rejstříku u Krajského obchodního soudu v Praze. Společnost je kótována a registrována na
Burze cenných papírů Praha.
Identifikační číslo Společnosti
616 72 190
Sídlo Společnosti
UNIPETROL, a.s.
Na Pankráci 127
140 00 Praha 4
Česká republika
Hlavní aktivity
Společnost působí jako holdingová společnost zastřešující a spravující skupinu společností (“Skupina”). Hlavními
aktivitami společností konsolidačního celku jsou zpracování ropy a ropných produktů, výroba komoditních
petrochemických produktů, polymerních materiálů, minerálních mazacích olejů, plastických maziv, silničních a
izolačních bitumenů, speciálních rafinérských a petrochemických výrobků. Dále se Skupina zabývá distribucí
pohonných hmot a provozováním čerpacích stanic.
Mimo uvedené hlavní činnosti se Skupina zabývá činnostmi, které svou povahou vycházejí ze zabezpečování nebo
realizace hlavních výrobních činností, jako je výroba, rozvod a prodej tepla a elektrické energie, provozování dráhy a
drážní dopravy, poradenské služby v oblasti výzkumu a vývoje, ochrana životního prostředí, poradenské služby v
oblasti hardwaru a softwaru a ostatní služby.
Vlastníci Společnosti
Akcionáři Společnosti k 30. červnu 2018 jsou:
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
Investiční fondy a ostatní menšinoví akcionáři

Počet akcií

Nominální hodnota podílu (v Kč)

Podíl na základním kapitálu

170 507 091
10 827 673

17 050 709 100
1 082 767 300

94,03 %
5,97 %

181 334 764

18 133 476 400

100 %

Dne 12. prosince 2017 PKN ORLEN S.A. informoval o záměru učinit dobrovolný veřejný návrh na koupi akcií
společnosti UNIPETROL, a.s. Dle předloženého nabídkového dokumentu byl návrh činěn vůči všem akciím
společnosti UNIPETROL, a.s. kromě těch, které společnost PKN ORLEN S.A. již vlastnila. Nabídková cena byla
380 Kč za akcii a období pro přijetí začalo 28. prosince 2017 a skončilo 30. ledna 2018. Transakce byla vypořádána
23. února 2018, společnost PKN ORLEN S.A. koupila 56 280 592 akcií společnosti UNIPETROL, a.s., které
představují cca 31,04 % základního kapitálu.
Struktura konsolidované skupiny
Společnosti pod rozhodujícím a podstatným vlivem a společné podniky tvořící skupinu UNIPETROL, a.s. a podíl
mateřské společnosti na jejich základním kapitálu držený buď přímo, nebo nepřímo prostřednictvím dceřiných
společností jsou prezentovány v konsolidovaných finančních výkazech Skupiny za rok končící 31. prosince 2017.
Likvidace společnosti Paramo Oil s.r.o.
Likvidace společnosti Paramo Oil s.r.o. byla ukončena a společnost byla dne 29. Května 2018 vymazána
z Obchodního rejstříku.
Během 6 měsíčního období končícího 30. června 2018 nedošlo k žádným jiným změnám ve složení Skupiny.
Statutární a dozorčí orgány
Členové představenstva a dozorčí rady k 30. červnu 2018 byli následující:
Představenstvo

Dozorčí rada

Pozice

Jméno

Předseda
Místopředseda
Místopředseda
Člen
Člen
Členka
Členka
Člen
Člen
Člen
Člen
Členka
Člen
Člen
Členka

Krzysztof Zdziarski
Mirosław Kastelik
Tomasz Wiatrak
Tomáš Herink
Maciej Andrzej Libiszewski
Katarzyna Woś
Izabela Antos
Adam Wojciech Burak
Zdeněk Černý
Robert Harasimiuk
Robert Jasiński
Wioletta Kandziak
Ivan Kočárník
Janusz Jakub Szurski
Edyta Wątor
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UNIPETROL, a.s.
MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU

(v mil. Kč)

1. CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ SPOLEČNOSTI (POKRAČOVÁNÍ)
Změny v představenstvu za 6 měsíční období končící 30. června 2018 byly následující:
Pozice

Jméno

Změna

Datum změny

Člen
Předseda
Člen
Předseda
Místopředseda
Člen
Členka

Tomasz Wiatrak
Andrzej Mikolaj Modrzejewski
Robert Dominik Małłek
Krzysztof Zdziarski
Tomasz Wiatrak
Maciej Andrzej Libiszewski
Katarzyna Woś

Zvolen do funkce
Odvolán z funkce
Odvolán z funkce
Zvolen jako předseda
Zvolen jako místopředseda
Zvolen do funkce
Zvolena do funkce

s účinností od 1. března 2018
s účinností k 9. březnu 2018
s účinností k 9. březnu 2018
s účinností od 10. března 2018
s účinností od 10. března 2018
s účinností od 14. března 2018
s účinností od 14. března 2018

Změny v dozorčí radě za 6 měsíční období končící 30. června 2018 byly následující:
Pozice

Jméno

Změna

Datum změny

Předseda
Předseda
Členka
Členka
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Členka
Člen
Člen
Člen
Členka
Člen
Člen
Členka

Wojciech Jasiński
Zbigniew Leszczyński
Grażyna Baka
Wioletta Kandziak
Rafał Pasieka
Janusz Szurski
Wojciech Jasiński
Robert Harasimiuk
Krystian Pater
Zbigniew Leszczyński
Jacek Marek Kosuniak
Rafał Warpechowski
Izabela Antos
Adam Wojciech Burak
Robert Harasimiuk
Robert Jasiński
Wioletta Kandziak
Ivan Kočárník
Janusz Jakub Szurski
Edyta Wątor

Odvolán z pozice předsedy
Zvolen jako předseda
Odstoupila z funkce
Jmenována do funkce jako náhradní členka
Odstoupil z funkce
Jmenován do funkce jako náhradní člen
Odstoupil z funkce
Jmenován do funkce jako náhradní člen
Odstoupil z funkce
Odstoupil z funkce
Odstoupil z funkce
Uplynulo funkční období náhradního člena
Zvolena do funkce
Zvolen do funkce
Zvolen do funkce
Zvolen do funkce
Zvolena do funkce
Zvolen do funkce
Zvolen do funkce
Zvolena do funkce

s účinností k 21. únoru 2018
s účinností od 22. února 2018
s účinností k 6. březnu 2018
s účinností od 7. března 2018
s účinností k 7. březnu 2018
s účinností od 8. března 2018
s účinností k 8. březnu 2018
s účinností od 9. března 2018
s účinností k 6. dubnu 2018
s účinností k 28. červnu 2018
s účinností k 28. červnu 2018
s účinností k 28. červnu 2018
zvolena valnou hromadou konanou dne 28. června 2018
zvolen valnou hromadou konanou dne 28. června 2018
zvolen valnou hromadou konanou dne 28. června 2018
zvolen valnou hromadou konanou dne 28. června 2018
zvolena valnou hromadou konanou dne 28. června 2018
zvolen valnou hromadou konanou dne 28. června 2018
zvolen valnou hromadou konanou dne 28. června 2018
zvolena valnou hromadou konanou dne 28. června 2018

2.

PRAVIDLA PRO SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

2.1. Prohlášení o shodě a hlavní účetní postupy
Konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za období končící 30. června 2018 zahrnuje Společnost a její dceřiné
společnosti (společně dále jen “Skupina”) a Skupinou spoluovládané jednotky.
Tato konsolidovaná mezitímní účetní závěrka ve zkráceném rozsahu byla sestavena v souladu s Mezinárodním
standardem účetního výkaznictví (IFRS) IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví. Neobsahuje veškeré informace
vyžadované pro úplnou roční účetní závěrku a měla by proto být čtena společně s konsolidovanou účetní závěrkou
Skupiny pro rok končící 31. prosince 2017.
Tato konsolidovaná mezitímní účetní závěrka ve zkráceném rozsahu byla sestavena na základě předpokladu časově
neomezeného trvání podniku. Ke dni schválení tohoto prohlášení neexistuje žádná nejistota, že Skupina nebude
moci pokračovat ve své činnosti v dohledné budoucnosti.
Finanční výkazy, s výjimkou přehledu o peněžních tocích, jsou připraveny na akruální bázi účetnictví.
2.2. Informace o sezónnosti a cykličnosti činnosti Skupiny v uvedeném období
Skupina nemá žádné významné sezónní nebo opakující se činnosti.
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3. PROVOZNÍ SEGMENTY
Provozní činnost Skupiny se dělí na následující segmenty:
 downstream segment, který zahrnuje integrovanou výrobu rafinérské a petrochemické produkce a výrobu
energií,
 maloobchodní segment zahrnující prodej na čerpacích stanicích,
a korporátní funkce, které jsou sjednocující a zahrnují činnosti spojené se správou, administrativou a dalšími
podpůrnými činnostmi, stejně jako činnosti nezařazené v žádném jiném segmentu.
Rozdělení společností do provozních činností je uvedeno v konsolidované účetní závěrce Skupiny za rok končící
31. prosince 2017. Během 6 měsíčního období končícího 30. června 2018 nedošlo k žádným změnám v rozdělení
společností do provozních segmentů.
Finanční výsledky a investiční výdaje dle provozních segmentů
za 6 měsíční období končící 30. června 2018
Celkové externí výnosy
Výnosy v rámci segmentů
Celkové segmentové výnosy
Provozní náklady
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Provozní hospodářský zisk/(ztráta)
Čisté finanční výnosy
Zisk před zdaněním
Daň z příjmů
Zisk za období
Odpisy
EBITDA*
CAPEX**

Downstream

Maloobchodní
segment

Korporátní funkce

Úpravy

Celkem

50 876
6 063
56 939
(55 833)
1 713
(212)

7 363
34
7 397
(6 833)
22
(13)

70
550
620
(660)
15
(9)

(6 647)
(6 647)
6 647
-

58 309
58 309
(56 679)
1 750
(234)

2 607

573

(34)

-

3 146
665
3 811
(603)

(1 344)
3 951
2 920

(198)
771
555

(46)
12
102

-

3 208
(1 588)
4 734
3 577

za 3 měsíční období končící 30. června 2018
Downstream

Maloobchodní
segment

Korporátní funkce

Úpravy

Celkem

27 011
3 413
30 424
(29 682)
1 629
(99)

4 092
18
4 110
(3 814)
8
(3)

34
278
312
(336)
15
(5)

(3 709)
(3 709)
3 709
-

31 137
31 137
(30 123)
1 652
(107)

2 272

301

(14)

-

2 559

Celkové externí výnosy
Výnosy v rámci segmentů
Celkové segmentové výnosy
Provozní náklady
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Provozní hospodářský zisk/(ztráta)
Čisté finanční výnosy
Zisk před zdaněním
Daň z příjmů
Zisk za období
Odpisy
EBITDA*
CAPEX**

936
3 495
(609)
2 886

(682)
2 954
1 899

(103)
404
316

(24)
10
80

-

(809)
3 368
2 295

za 6 měsíční období končící 30. června 2017

Celkové externí výnosy
Výnosy v rámci segmentů
Celkové segmentové výnosy
Provozní náklady
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Provozní hospodářský zisk/(ztráta)
Čisté finanční náklady
Zisk před zdaněním
Daň z příjmů
Zisk za období
Odpisy
EBITDA*
CAPEX**

Downstream

Maloobchodní
segment

Korporátní funkce

Úpravy

Celkem

54 893
4 886
59 779
(55 725)
4 213
(43)

6 070
33
6 103
(5 593)
8
(1)

68
448
516
(567)
4
(21)

(5 367)
(5 367)
5 367
-

61 031
61 031
(56 518)
4 225
(65)

8 224

517

(68)

-

8 673
(734)
7 939
(1 540)
6 399

(1 156)
9 380
2 571

(164)
681
360

(33)
(35)
98

-

(1 353)
10 026
3 029
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3. PROVOZNÍ SEGMENTY (POKRAČOVÁNÍ)
za 3 měsíční období končící 30. června 2017
Celkové externí výnosy
Výnosy v rámci segmentů
Celkové segmentové výnosy
Provozní náklady
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Provozní hospodářský zisk/(ztráta)
Čisté finanční náklady
Zisk před zdaněním
Daň z příjmů
Zisk za období
Odpisy
EBITDA*
CAPEX**

Downstream

Maloobchodní
segment

Korporátní funkce

Úpravy

Celkem

27 951
2 507
30 458
(28 473)
3 088
(20)

3 198
16
3 214
(2 886)
4
(1)

32
236
268
(294)
3
(16)

(2 759)
(2 759)
2 759
-

31 181
31 181
(28 894)
3 095
(37)

5 053

331

(39)

-

5 345
(701)
4 644
(1 071)
3 573

(608)
5 661
1 577

(84)
415
192

(18)
(21)
33

-

(710)
6 055
1 802

* Provozní hospodářský zisk/(ztráta) + odpisy a amortizace.
** Přírůstky dlouhodobého majetku (investiční výdaje na pořízení pozemků, budov a zařízení + investiční výdaje na pořízení nehmotných aktiv –
investiční výdaje na pořízení CO2 emisních povolenek).

Aktiva dle provozních segmentů
Downstream segment
Maloobchodní segment
Segmentová aktiva
Korporátní funkce
Úpravy

4.

30/06/2018

31/12/2017

65 793
7 447

58 788
6 924

73 240

65 712

8 836
(164)

10 231
(98)

81 912

75 845

OSTATNÍ KOMENTÁŘE

4.1. Výnosy

Čisté výnosy z prodeje hotových výrobků a služeb
Čisté výnosy z prodeje zboží a materiálu

6 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2018

3 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2018

6 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2017

3 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2017

55 453
2 856

28 851
2 286

59 315
1 716

30 065
1 116

58 309

31 137

61 031

31 181

Výnosy z produktů a služeb

Downstream
Lehké destiláty
Střední destiláty
Těžké frakce
Monomery
Polymery
Aromáty
Hnojiva
Plasty
Ostatní
Služby
Maloobchodní segment
Lehké destiláty
Střední destiláty
Ostatní
Služby
Korporátní funkce

6 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2018

3 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2018

6 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2018

3 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2018

50 876

27 011

54 893

27 951

7 925
20 866
2 610
2 302
8 566
2 050
310
1 302
3 746
1 199

4 290
11 807
1 507
935
4 240
982
142
724
1 789
595

10 613
22 524
2 441
1 873
7 935
1 525
284
1 390
4 992
1 315

5 445
11 173
1 384
1 177
3 887
883
137
680
2 538
646

7 363

4 092

6 070

3 198

2 352

1 345

1 942

1 069

4 640
13
358

2 537
5
205

3 855
13
261

1 976
5
149

70
58 309

34
31 137

68
61 031

32
31 181
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4.1. Výnosy (pokračování)

Česká republika
Německo
Polsko
Slovensko
Švýcarsko
Maďarsko
Ostatní

6 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2018

3 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2018

6 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2017

3 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2017

37 422
7 752
2 858
3 183
1 321
2 396
3 377

20 500
3 786
1 608
1 811
450
1 284
1 698

38 935
6 506
4 910
3 322
1 110
2 240
4 008

20 356
3 345
2 246
1 625
582
1 173
1 854

58 309

31 137

61 031

31 181

Žádná jiná země s výjimkou České republiky a Německa nepředstavuje více než 10 % konsolidovaných výnosů.
U výnosů se vychází ze země, kde sídlí odběratel.
V průběhu 6 měsíčního období končícího 30. června 2018 činily výnosy ze smluv se zákazníky 58 009 mil. Kč,
ostatní výnosy z nájmu a leasingu činily 300 mil. Kč.
4.2. Provozní náklady
Náklady na prodej
6 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2018

3 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2018

6 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2017

3 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2017

(51 778)
(2 819)

(27 037)
(2 206)

(52 697)
(1 670)

(26 752)
(1 071)

(54 597)

(29 243)

(54 367)

(27 823)

6 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2018

3 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2018

6 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2017

3 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2017

(47 455)
(2 819)
(2 970)
(2 031)
(1 588)
(511)
(639)

(23 682)
(2 206)
(1 523)
(987)
(809)
(279)
(331)

(46 862)
(1 670)
(2 999)
(1 672)
(1 353)
(203)
(475)

(23 318)
(1 071)
(1 510)
(843)
(710)
(95)
(244)

(58 013)

(29 820)

(55 234)

(27 791)

1 095
5

(415)
5

(1 349)
-

(1 140)
-

(56 913)

(30 230)

(56 583)

(28 931)

1 246
836
234

506
374
107

1 375
776
65

698
373
37

(54 597)

(29 243)

(54 367)

(27 823)

Náklady na prodané hotové výrobky a služby
Náklady na prodané zboží a materiál

Náklady podle druhu

Materiál a energie
Náklady na prodané zboží a materiál
Externí služby
Zaměstnanecké benefity
Odpisy a amortizace
Daně a poplatky
Ostatní
Změna stavu zásob
Náklady na produkty a služby pro vlastní spotřebu
Náklady celkem
Distribuční náklady
Administrativní náklady
Ostatní provozní náklady
Náklady na prodej

4.3. Opravné položky k zásobám v reálné hodnotě

Zvýšení
Snížení

6 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2018

3 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2018

6 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2017

3 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2017

(87)
103

(5)
17

(345)
380

(330)
336

6 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2018

3 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2018

6 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2017

3 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2017

(33)
14

(20)
6

(4)
2

(2)
1

(3)
22

9

(11)
1

(1)
1

4.4. Opravné položky k majetku

Pozemky, budovy a zařízení
Tvorba
Rozpuštění
Pozemky, budovy a zařízení
Tvorba
Rozpuštění

Tvorba a rozpuštění opravných položek bylo zaznamenáno v souvislosti s pohledávkami po splatnosti, nedobytnými
pohledávkami a pohledávkami u soudu.
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4.5. Ostatní provozní výnosy a náklady
Ostatní provozní výnosy

Výnosy z přijatých sankcí a náhrad
Zisk z prodeje dlouhodobých nefinančních aktiv
Rozpuštění rezerv
Zúčtování opravných položek k pohledávkám
Zúčtování opravných položek k pozemkům,
budovám a zařízením a nehmotnému majetku
Přecenění rezervy na CO2 emisní povolenky
Vypořádání a přecenění finančních nástrojů
souvisejících s provozní expozicí
Ostatní

6 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2018

3 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2018

6 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2017

3 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2017

1 592
4
3
22

1 590
3
9

4 120
35
2
1

3 074
5
1
1

14
-

6
-

2
49

1
2

85
30

36
8

16

11

1 750

1 652

4 225

3 095

Ve 2. čtvrtletí 2018 se Skupině podařilo dohodnout s pojistiteli konečné vypořádání pojistné události po havárii
etylenové jednotky, která se stala v Chemparku Záluží v Litvínově dne 13. srpna 2015. Celková náhrada za
poškození majetku a ztrát z ušlého zisku z podnikání (přerušení provozu) je ve výši 515 mil. USD. Částka 444 mil.
USD (10 648 mil. Kč) byla vykázána v ostatních provozních výnosech v letech 2016 a 2017. Zbývající částka
1 585 mil. Kč (71 mil. USD) je vykázána v ostatních provozních výnosech 2. čtvrtletí roku 2018 a k 30. červnu 2018
Skupina nevykazuje podmíněná aktiva z pojistné události.
V průběhu 6 a 3 měsíčního období končícího 30. června 2017 Skupina zaúčtovala náhradu z pojištění ve výši 2 754
mil. Kč v souvislosti s havárií na etylenové jednotce.
V průběhu 6 měsíčního období končícího 30. června 2017 Skupina zaúčtovala náhradu z pojištění ve výši
1 320 mil. Kč v souvislosti s havárií na jednotce fluidního katalytického krakování.
Skupina přijala část IFRS 9, která se týká zajišťovacího účetnictví před datem její účinnosti. V účetní závěrce za
6 měsíční období končící 30. června 2018 Skupina vykazuje vypořádání a přecenění některých transakcí s
finančními deriváty, jakož i neefektivní část transakcí v rámci zajišťovacího účetnictví, v ostatních provozních
výnosech a nákladech. V předchozích obdobích byly tyto transakce vykazovány ve finančních výnosech a nákladech.
Výsledek vypořádání a přecenění finančních nástrojů v 6 měsíčním období končícím 30. června 2017 nebyl
významný.
Ostatní provozní náklady

Penále, škody a kompenzace
Ztráta z prodeje dlouhodobých nefinančních aktiv
Tvorba rezerv
Tvorba opravných položek k pohledávkám
Snížení hodnoty pozemků, budov a zařízení a
nehmotného majetku
Přecenění rezervy na CO2 emisní povolenky
Dary
Vypořádání a přecenění finančních nástrojů
souvisejících s provozní expozicí
Ostatní

6 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2018

3 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2018

6 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2017

3 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2017

(3)
(13)
(3)

(2)
(4)
-

(20)
(17)
(5)
(11)

(16)
(17)
(1)

(33)
(68)
(4)

(20)
(9)
(2)

(4)
(3)
(1)

(2)
2
(1)

(108)
(2)

(69)
(1)

(4)

(2)

(234)

(107)

(65)

(37)

6 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2018

3 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2018

6 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2017

3 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2017

388
36
426

313
20
608

163
23
-

78
14
-

850

941

186

92

6 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2018

3 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2018

6 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2017

3 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2017

(175)
(10)

(5)

(25)
(880)
(15)

(118)
(669)
(6)

(185)

(5)

(920)

(793)

4.6. Finanční výnosy a finanční náklady
Finanční výnosy

Vypořádání a přecenění finančních nástrojů
Úrokové výnosy
Čisté kurzové zisky

Finanční náklady

Čisté kurzové ztráty
Vypořádání a přecenění finančních nástrojů
Ostatní
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4.7. Daň z příjmů
6 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2018

3 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2018

6 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2017

3 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2017

(438)
(165)

(415)
(194)

(1 218)
(322)

(808)
(263)

(603)

(609)

(1 540)

(1 071)

Splatná daň
Odložená daň

4.8. Pozemky, budovy a zařízení
Významné přírůstky
V průběhu 6 měsíčního období končícího 30. června 2018 byly hlavními přírůstky dlouhodobého majetku
kapitalizované výdaje spojené s pravidelnou odstávkou výroby ve výši 659 mil. Kč, výstavba části nové jednotky PE3
ve výši 634 mil. Kč, pořízení a rekonstrukce čerpacích stanic ve výši 312 mil. Kč, lokomotiv ve výši 199 mil. Kč,
náhradních dílů ve výši 188 mil. Kč a katalyzátorů ve výši 135 mil. Kč. Částky ostatních investičních projektů
nepřesáhly 100 mil. Kč.
V roce 2017 byly hlavními přírůstky dlouhodobého majetku výstavba části nové jednotky PE3 ve výši 3 687 mil. Kč,
pořízení čerpacích stanic a jejich úpravy ve výši 428 mil. Kč, lokomotiv ve výši 178 mil. Kč, investice do technologie
granulování síranu amonného ve výši 124 mil. Kč a rekonstrukce T700 v částce 118 mil. Kč. Částky ostatních
investičních projektů nepřesáhly 100 mil. Kč.
4.9. Deriváty a ostatní aktiva a závazky
Deriváty a ostatní aktiva
Dlouhodobé

Cash flow zajišťovací nástroje
měnové forwardy
komoditní swapy
Deriváty neurčené pro zajišťovací účetnictví
měnové forwardy
komoditní swapy
Deriváty
Ostatní finanční aktiva
cash pool
pohledávky z vypořádání derivátů
ostatní
Ostatní nefinanční aktiva
poskytnuté zálohy
Ostatní aktiva

Krátkodobé

Celkem

30/06/2018

31/12/2017

30/06/2018

31/12/2017

30/06/2018

31/12/2017

107
107
-

700
700
-

381
362
19
49
49
-

660
599
61
6
6

488
469
19
49
49
-

1 360
1 299
61
6
6

107

700

430

666

537

1 366

20
20
91
91

20
20
76
76

4 039
3 946
93
-

5 686
5 671
15
-

4 059
3 946
93
20
91
91

5 706
5 671
15
20
76
76

111

96

4 039

5 686

4 150

5 782

30/06/2018

31/12/2017

30/06/2018

31/12/2017

30/06/2018

31/12/2017

-

-

251
100
151
-

321
321
77
66
11

251
100
151
-

321
321
77
66
11

Deriváty a ostatní závazky
Dlouhodobé

Cash flow zajišťovací nástroje
měnové forwardy
komoditní swapy
Deriváty neurčené pro zajišťovací účetnictví
měnové forwardy
komoditní swapy
Deriváty
Ostatní finanční aktiva
investiční závazky
cash pool
závazky z vypořádání derivátů
přijaté garance
ostatní
Ostatní nefinanční aktiva
ostatní
Ostatní nefinanční aktiva

Krátkodobé

Celkem

-

-

251

398

251

398

225
54
169
2
2
2

236
64
170
2
2
2

723
512
211
-

400
225
175
-

948
54
512
211
169
2
2
2

636
64
225
175
170
2
2
2

227

238

723

400

950

638
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Rezervy
Dlouhodobé

Rezerva na ekologické škody
Rezerva na odměny při odchodu do důchodu a
jubileích
Rezerva na CO2 povolenky
Ostatní rezervy

Krátkodobé

Celkem

30/06/2018

31/12/2017

30/06/2018

31/12/2017

30/06/2018

31/12/2017

698

695

149

163

847

858

93

94
9

10
685
21

10
729
40

103
685
44

104
729
49

798

865

942

1 679

1 740

23
814

Rezerva na CO2 emisní povolenky je tvořena na základě odhadované emise CO2 za období končící
30. června 2018 a 31. prosince 2017.
4.11.

Metody použité při stanovení reálných hodnot (hierarchie reálné hodnoty)

Metody uplatňované při stanovení reálné hodnoty byly popsány v konsolidované účetní závěrce za rok 2017 v bodu
26.3. V porovnání s předchozím sledovaným obdobím Skupina nezměnila metody oceňování týkající se derivátových
nástrojů a investic do nemovitostí.
Reálná hodnota akcií kótovaných na aktivních trzích je stanovena na základě tržních kotací (tzv. úroveň 1).
V ostatních případech je reálná hodnota stanovena na základě jiných vstupních dat, než jsou tržní kotace, které je
možné přímo nebo nepřímo pozorovat (tzv. úroveň 2), nebo nezjistitelných tržních údajů (tzv. úroveň 3).
30/06/2018
Úroveň 2
Úroveň 3

Finanční aktiva
Derivátové nástroje
Investice do nemovitostí
Finanční závazky
Derivátové nástroje v reálné hodnotě

31/12/2017
Úroveň 2
Úroveň 3

537
116

332

1 366
116

332

653

332

1 482

332

251

-

398

-

251

-

398

-

Během 6 měsíčního období končícího 30. června 2018 a v roce 2017 nebyly provedeny žádné převody mezi úrovní 1, 2
a 3 hierarchie reálné hodnoty.
4.12. Budoucí závazky z uzavřených investičních smluv
K 30. červnu 2018 a k 31. prosinci 2017 činila hodnota budoucích závazků z uzavřených investičních smluv Skupiny
5 076 mil. Kč, respektive 4 497 mil. Kč.
4.13. Nerozdělený zisk a dividendy
V souladu s českými právními předpisy mohou být dividendy vyplaceny z nekonsolidovaného zisku mateřské
společnosti.
Řádná valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s., která se konala dne 28. června 2018, schválila úhradu celé
nekonsolidované ztráty společnosti za rok 2017 ve výši 29 mil. Kč z nekonsolidovaného nerozděleného zisku
minulých let ve stejné výši.
4.14. Garance
Pro zajištění celního dluhu, spotřební daně u Celního úřadu a jiné účely byly na žádost Skupiny vydány bankovní
garance. K 30. červnu 2018 činil celkový zůstatek garancí celního dluhu a spotřební daně 2 001 mil. Kč (31. prosince
2017: 1 948 mil. Kč) a zůstatek garancí pro jiné účely 65 mil. Kč (31. prosince 2017: 106 mil. Kč).
Skupina přijala záruky v hodnotě 468 mil. Kč k 30. červnu 2018 (31. prosince 2017: 531 mil. Kč).
4.15. Informace o spřízněných osobách
Významné transakce uzavřené společnostmi Skupiny se spřízněnými osobami
Během 6 měsíčního období končícího 30. června 2018 a 2017 nebyly Skupinou uzavřeny transakce se spřízněnými
subjekty za jiných než tržních podmínek.
Transakce se členy klíčového vedení
Během 6 měsíčního období končícího 30. června 2018 a 2017 společnosti Skupiny neposkytly klíčovým členům
vedení ani jejich spřízněným osobám žádné zálohy, půjčky, úvěry, záruky ani s nimi neuzavřely smlouvy poskytující
služby Skupiny a spřízněných osob.
Během 6 měsíčního období končícího 30. června 2018 a 2017 nebyly uzavřeny žádné významné transakce se členy
představenstva a dozorčí rady Společnosti, ani jejich rodinnými příslušníky či jinak spřízněnými osobami.
Transakce se spřízněnými osobami uzavřené klíčovými členy vedení společností Skupiny
Během 6 měsíčního období končícího 30. června 2018 a 2017 klíčoví zaměstnanci společností Skupiny na základě
zaslaných deklarací neuzavřeli žádné obchody se spřízněnými osobami.

MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ VÝKAZY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2018

25

UNIPETROL, a.s.
MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU

(v mil. Kč)

4.15. Informace o spřízněných osobách (pokračování)
Odměny klíčových členů vedení mateřské společnosti a společností Skupiny
6 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2018

3 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2018

6 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2017

3 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2017

(35)
(34)
(1)
(108)
(107)
(1)

(17)
(16)
(1)
(56)
(55)
(1)

(37)
(37)
(111)
(111)
-

(18)
(18)
(61)
(61)
-

(143)

(73)

(148)

(79)

Mateřská společnost
Krátkodobé benefity
Odchodné
Dceřiné společnosti
Krátkodobé benefity
Odchodné

Výše uvedená tabulka zahrnuje odměny klíčových členů vedení mateřské společnosti a společností Skupiny
zaplacené a potenciálně splatné v průběhu účetního období.
Mateřská společnost a konečná ovládající osoba
Během roku 2018 a 2017 byla většina (94,03 %, resp. 62,99 %) akcií Společnosti vlastněna společností POLSKI
KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PKN Orlen).
Společné operace

PKN Orlen

za 6 měsíční období končící

Výnosy
Nákupy
Finanční výnosy
Finanční náklady

30/06/2018

30/06/2017

30/06/2018

30/06/2017

1 747
38 078
27
-

3 419
37 714
-

527
308
-

465
338
45
-

Společné operace

PKN Orlen

za 3 měsíční období končící

Výnosy
Nákupy
Finanční výnosy
Finanční náklady

30/06/2018

30/06/2017

30/06/2018

30/06/2017

1 022
20 269
-

1 490
18 298
-

270
155
-

256
178
45
-

Ostatní finanční aktiva
Pohledávky z obchodních vztahů a
ostatní pohledávky
Závazky z obchodních vztahů a ostatní
závazky
Ostatní finanční závazky

5 470
1 805
-

4 356
769
14
2

Společnosti pod rozhodujícím nebo
podstatným vlivem PKN Orlen
30/06/2018
30/06/2017

3 099
1 340
-

2 596
498
10
1

Společnosti pod rozhodujícím nebo
podstatným vlivem PKN Orlen

Společné operace

PKN Orlen

Společnosti pod rozhodujícím nebo
podstatným vlivem PKN Orlen
30/06/2018
30/06/2017

30/06/2018

31/12/2017

30/06/2018

31/12/2017

30/06/2018

31/12/2017

3 946

5 672

-

-

-

-

560

290

128

127

1 152

594

6 557
-

4 946
-

66
-

49
-

425
511

266
225

4.16. Informace týkající se významných sporů řešených soudy nebo před subjekty veřejné správy
Daňové řízení
Žaloby jsou popsány v konsolidované účetní závěrce Skupiny za rok končící 31. prosince 2017.
Během 6 měsíčního období končícího 30. června 2018 nedošlo k žádným materiálním změnám v tomto případu.
Případ nyní řeší odvolací finanční úřad.
Žaloba na vydání bezdůvodného obohacení vůči ČEZ Distribuce, a.s.
Žaloby jsou popsány v konsolidované účetní závěrce Skupiny za rok končící 31. prosince 2017. Během 6 měsíčního
období končícího 30. června 2018 nedošlo k žádným materiálním změnám v tomto případu. Případ v současné době
čeká na přezkoumání u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
Podmíněné závazky týkající se nákupu akcií společnosti PARAMO, a.s. jsou popsány v konsolidované účetní
závěrce Skupiny za rok končící 31. prosince 2017.
Během 6 měsíčního období končícího 30. června 2018 nedošlo k žádným materiálním změnám v tomto případu.
Záležitost se nyní projednává u Krajského soudu v Hradci Králové, čeká se na rozhodnutí soudu.
Žaloby na náhradu škody podané společností “I.P. - 95, s.r.o." vůči společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.
Žaloby jsou popsány v konsolidované účetní závěrce Skupiny za rok končící 31. prosince 2017.
Dne 9. února 2018 Okresní soud v Ostravě zamítl nárok "I.P. - 95, s.r.o." v plné výši. Dne 3. dubna 2018 společnost
"I.P. – 95, s.r.o." podala proti rozsudku Okresního soudu v Ostravě odvolání.
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4.17. Účetní principy
Používané účetní postupy a IFRS změny
Skupina použila během přípravy těchto mezitímních finančních výkazů ve zkráceném rozsahu stejné účetní postupy
a metody výpočtu, jaké byly popsané v bodu 32 v jejích konsolidovaných finančních výkazech za rok končící
31. prosince 2017, s výjimkou přijetí nových standardů IFRS 9 Finanční nástroje a IFRS 15 Výnosy ze smluv se
zákazníky.
Skupina přijme nové standardy, dodatky a interpretace existujících standardů, které byly publikovány, ale nejsou
účinné k datu sestavení této mezitímní zkrácené konsolidované účetní závěrky, po jejich přijetí ze strany Evropské
komise v souladu s datem jejich účinnosti. Možný dopad nových standardů, jejich změn a interpretací na budoucí
konsolidované účetní závěrky Skupiny byl popsán v bodu 32.1 konsolidované účetní závěrky Skupiny za rok končící
31. prosince 2017.
Skupina aplikovala požadavky IFRS 15 prospektivním přístupem a IFRS 9 modifikovaným retrospektivním přístupem
s účinností od 1. ledna 2018. V souladu s možností povolenou ve standardu, Skupina neupravila data za srovnávací
období. Data k 31. prosinci 2017 a za 1. pololetí 2017 byla připravena v souladu s IAS 39, IAS 18 a IAS 11. Dříve
přijaté vybrané účetní postupy pro vykazování tržeb (IAS 18, IAS 11) a finančních instrumentů (IAS 39) byly
zveřejněny ve finančních výkazech za rok 2017.
Použití standardu IFRS 15
Základním principem standardu IFRS 15 je, že účetní jednotka uznává výnosy, které představují převod slibovaného
zboží nebo služeb zákazníkům ve výši, která odráží očekávanou úhradu, na kterou bude mít nárok výměnou za tyto
výrobky nebo služby. Vedení Skupiny vyhodnotilo, že tržby za výrobky a služby Skupiny budou uznány za jednotlivá
plnění v okamžiku, kdy kontrola nad odpovídajícím zbožím nebo službami bude převedena na zákazníka. Přístup je
podobný současnému uznávání jednotlivých složek tržeb dle IAS 18.
Skupina uplatňuje principy standardu IFRS 15 v pětistupňovém modelu v rámci portfolia smluv s podobnými
charakteristikami, pokud účetní jednotka odůvodněně očekává, že dopad následujících principů na účetní závěrku se
nebude významně lišit od uplatnění následujících principů na jednotlivé smlouvy.
Požadavky na určení smlouvy se zákazníkem
Smlouva se zákazníkem splňuje svou definici, pokud jsou splněna všechna následující kritéria: smluvní strany
schválily smlouvu a zavázaly se k plnění svých závazků; Skupina může identifikovat práva každé smluvní strany
týkající se zboží nebo služeb, které mají být převedeny; Skupina může identifikovat platební podmínky pro zboží
nebo služby, které mají být převedeny; smlouva má obchodní povahu a je pravděpodobné, že Skupina získá
protihodnotu, na kterou bude mít nárok, výměnou za zboží nebo služby, které budou převedeny na zákazníka.
Identifikace povinnosti plnit
Při uzavírání smlouvy Skupina posoudí zboží nebo služby zmíněné ve smlouvě se zákazníkem a identifikuje
povinnost plnit ke každému příslibu převodu zboží nebo služeb na zákazníka (nebo skupiny zboží nebo služeb), které
mohou být odděleny nebo skupiny samostatného zboží nebo služeb, které jsou v zásadě stejné a pro které je převod
na zákazníka stejného charakteru.
Při uzavírání smluv se Skupina zavazuje k dodání převážně rafinérských, petrochemických výrobků a zboží
zákazníkům. Ve smlouvách vystupuje Skupina jako hlavní osoba, neexistují žádné povinnosti týkající se vrácení,
refundace. Záruky poskytované v rámci smluv jsou záruky zajišťující zákazníkovi splnění stanovené specifikace
výrobku a nezahrnují plnění samostatné služby.
V segmentu Downstream při prodejích rafinérských a petrochemických výrobků je okamžik povinnosti plnit všech
závazků vyplývajících ze smluv následkem dodávky zboží a okamžik rozpoznání výnosů z jednotlivých povinností
plnit závislý na použitých dodacích podmínkách. V segmentu Downstream se jedná hlavně o tržby s datem odložené
platby.
V maloobchodním segmentu se jedná o prodeje za hotové i o prodeje s datem odložené platby v závislosti na
smlouvě. Okamžik splnění povinnosti plnit je okamžikem výdeje zboží.
Stanovení transakční ceny
Skupina zvažuje podmínky smlouvy a své obvyklé obchodní postupy k určení transakční ceny. Transakční cena je
částka protihodnoty, kterou Skupina očekává výměnou za převod zmíněného zboží nebo služeb na zákazníka,
s výjimkou částek vybraných jménem třetích stran (například některé daně z prodeje, poplatky za pohonné hmoty,
spotřební daně). Smluvní úhrada může zahrnovat pevné částky, variabilní částky nebo obojí.
Alokace transakční ceny na jednotlivé povinnosti plnit
Skupina alokuje transakční cenu na jednotlivé povinnosti plnit (nebo na jednotlivé zboží nebo službu) ve výši, která
odráží částku protihodnoty, kterou Skupina očekává výměnou za převedení zmíněného zboží nebo služeb na
zákazníka.
Vykázání výnosů v případě splnění povinnosti plnit
Skupina vykazuje výnosy v případě, že splňuje závazky plnění převodem zmíněného zboží nebo služby (tj. aktiva) na
zákazníka (zákazník získává kontrolu nad tímto aktivem). Výnos je vykázán ve výši částky rovnající se transakční
ceně, která byla přidělena dané povinnosti plnit.
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4.17. Účetní principy (pokračování)
Skupina převádí kontrolu nad zbožím nebo službou v průběhu času, a proto plní povinnost plnit a vykazuje výnosy
v čase, pokud je splněno jedno z následujících kritérií:
- zákazník zároveň přijímá a spotřebovává výhody z plnění provedeného Skupinou,
- aktivum je vytvořeno nebo vylepšeno následkem plnění a zákazník ovládá aktivum při jeho vytváření nebo
vylepšování,
- výsledkem plnění služby není vytvoření alternativní složky pro Skupinu a Skupina má vymahatelné právo na platbu
za plnění k danému datu.
Ve smlouvách se zákazníky z Downstream a maloobchodního segmentu je ve většině případů platební podmínka, která
nepřesahuje 35 dní.
Použití standardu IFRS 9
Ocenění finančních aktiv a závazků
Od 1. ledna 2018 Skupina klasifikuje finanční aktiva do jedné z následujících kategorií:
- oceněné zůstatkovou hodnotou,
- oceněné reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku,
- oceněné reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty,
- zajišťovací finanční nástroje.
Skupina klasifikuje úroková finanční aktiva do příslušné kategorie na základě business modelu pro řízení finančních
aktiv a charakteristikách smluvních peněžních toků daného finančního aktiva.
Skupina klasifikuje obchodní pohledávky, poskytnuté úvěry, ostatní finanční pohledávky a peníze a peněžní
ekvivalenty jako aktiva oceněná zůstatkovou hodnotou.
V okamžiku prvotního zaúčtování Skupina klasifikuje nástroje vlastního kapitálu, tj. podíly v ostatních účetních
jednotkách, do kategorie finančních nástrojů oceněných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku.
Skupina klasifikuje deriváty, které nejsou určené pro zajišťovací účetnictví, do aktiv oceněných reálnou hodnotou do
zisku nebo ztráty a zajišťované položky jsou oceňovány dle principu zajišťovacího účetnictví.
Skupina klasifikuje finanční závazky do jedné z následujících kategorií:
- oceněné zůstatkovou hodnotou,
- oceněné reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty,
- zajišťovací finanční nástroje.
Skupina klasifikuje obchodní závazky, úvěry, půjčky a dluhopisy jako závazky oceněné zůstatkovou hodnotou.
Skupina oceňuje závazky z derivátů, které nejsou určené pro zajišťovací účetnictví, reálnou hodnotou do zisku nebo
ztráty.
Do kategorie zajišťovacích finančních nástrojů Skupina klasifikuje finanční aktiva a závazky, které tvoří derivátové
zajišťovací peněžní toky a reálnou hodnotu.
Níže uvedená tabulka ukazuje vliv implementace standardu IFRS 9 na klasifikaci a ocenění finančních aktiv Skupiny
k 1. lednu 2018.
Finanční nástroje dle druhu

Klasifikace dle IAS 39

Nekótované akcie

Aktiva držená k prodeji

Úvěry
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky
Deriváty neurčené pro zajišťovací účetnictví

Úvěry a pohledávky
Úvěry a pohledávky
Aktiva v reálné hodnotě ve výkazu zisku
nebo ztráty
Zajišťovací finanční nástroje
Úvěry a pohledávky
Úvěry a pohledávky

Cash flow zajišťovací nástroje
Peníze a peněžní ekvivalenty
Pohledávky z vypořádání derivátů

Klasifikace dle IFRS 9
Aktiva v reálné hodnotě v ostatním úplném
výsledku
Aktiva oceněná zůstatkovou hodnotou
Aktiva oceněná zůstatkovou hodnotou
Aktiva v reálné hodnotě ve výkazu zisku nebo
ztráty
Zajišťovací finanční nástroje
Aktiva oceněná zůstatkovou hodnotou
Aktiva oceněná zůstatkovou hodnotou

Oceňování finančních aktiv zůstatkovou hodnotou
Skupina používá metodu efektivní úrokové sazby k ocenění finančních aktiv zůstatkovou hodnotou.
V okamžiku prvotního zaúčtování jsou obchodní pohledávky oceněny reálnou hodnotou při použití metody efektivní
úrokové sazby včetně ztráty ze snížené hodnoty, zatímco obchodní pohledávky se splatností menší než 12 měsíců
od jejich vzniku (a neobsahující finanční složku) nejsou diskontované a jsou oceněné nominální hodnotou.
Oceňování finančních aktiv reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku
Zisky a ztráty z finančního aktiva tvořící nástroj vlastního kapitálu, pro který byla vybrána možnost ocenění reálnou
hodnotou do ostatního úplného výsledku, jsou vykázány v ostatním úplném výsledku s výjimkou výnosů z přijatých
dividend.
Oceňování finančních aktiv reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty
Zisky a ztráty z finančního aktiva oceněného reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty jsou vykázány do zisku nebo
ztráty v průběhu období, ve kterém jsou vykazovány. Zisky nebo ztráty z přecenění položek oceněných reálnou
hodnotou do zisku nebo ztráty zahrnují také úrok a výnos z dividendy.
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4.17. Účetní principy (pokračování)
Oceňování zajišťovacích finančních nástrojů
Zajišťovací finanční nástroje jsou oceňovány v souladu s principy zajišťovacího účetnictví.
Snížení hodnoty finančních aktiv
IFRS 9 představuje nový přístup k výpočtu ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv oceněných zůstatkovou
hodnotou nebo reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku (s výjimkou investic do kapitálových a smluvních
aktiv). Model je založen na výpočtu očekávané ztráty na rozdíl od aktuálně uplatňovaného modelu vyplývajícího ze
standardu IAS 39, který byl založen na konceptu vzniklé ztráty. Nejdůležitějšími položkami finančních aktiv ve
finančních výkazech Skupiny, které podléhají novým zásadám výpočtu očekávaných úvěrových ztrát, jsou
pohledávky z obchodních vztahů.
Skupina používá zjednodušený model pro výpočet ztrát ze snížení hodnoty pro pohledávky z obchodních vztahů. Ve
zjednodušeném modelu Skupina nesleduje změny úvěrového rizika během životnosti nástroje a odhaduje
očekávanou úvěrovou ztrátu v horizontu splatnosti nástroje.
Konkrétně v případě insolvence Skupina vykáže snížení hodnoty, pokud zákazník nezaplatí po 90 dnech od
splatnosti pohledávky.
Za účelem odhadu očekávané úvěrové ztráty Skupina používá matici opravných položek na základě historických
zkušeností se splácením a vymáháním pohledávek od zákazníků.
Skupina zahrnuje informace o budoucnosti do parametrů modelu očekávané úvěrové ztráty manažerským odhadem
pravděpodobnosti insolvence. K výpočtu očekávané úvěrové ztráty Skupina určuje pravděpodobnost selhání na
základě analýzy počtu nezaplacených faktur v posledních pěti letech a pravděpodobnost ztrát v případě selhání na
základě analýzy hodnoty nezaplacených faktur v posledních pěti letech.
Očekávaná úvěrová ztráta je vypočítána v okamžiku vykázání pohledávky ve výkazu o finanční pozici a je
aktualizována na konci každého dalšího účetního období v závislosti na počtu dní, po které je pohledávka splatná.
Zajišťovací účetnictví
Deriváty určené pro zajišťovací účetnictví, pro které se očekává, že jejich reálná hodnota nebo peněžní toky budou
kompenzovat změny reálné hodnoty nebo peněžní toky zajišťované položky jsou vykázány v souladu s principy
reálné hodnoty zajišťovacího účetnictví nebo zajištění peněžních toků.
Skupina vyhodnocuje efektivitu zajištění v okamžiku vzniku zajištění a v následujících účetních obdobích, alespoň na
konci každého účetního období. Ověření splnění podmínek pro efektivitu je prováděno prospektivně na základě
kvalitativní analýzy. V případě potřeby Skupina používá kvantitativní analýzu (metoda lineární regrese) k potvrzení
ekonomického vztahu mezi zajišťovacím nástrojem a zajištěnou položkou.
V případě cash flow zajišťovacích nástrojů Skupina:
- část zisků a ztrát ze zajišťovacího nástroje, která představuje efektivní část vzhledem k zajišťovanému riziku,
vykazuje do ostatního provozního výsledku,
- kromě toho (v případě FX zajištění – spotový rizikový prvek) je změna reálné hodnoty forwardové části (včetně
meziměnové marže) vykázána do vlastního kapitálu na samostatné pozici (náklady zajištění),
- neefektivní část zisků nebo ztrát zajišťovacího nástroje je vykázána ve výkazu zisku nebo ztráty. V případě cash
flow zajištění z provozní činnosti je neefektivní část vykázána v ostatních provozních výnosech/nákladech a
v případě cash flow zajištění z finanční činnosti do finančních výnosů/nákladů.
- reklasifikace z vlastního kapitálu do výkazu zisku nebo ztráty na pozici, kde je vykázána zajišťovaná položka,
- reklasifikace z vlastního kapitálu je formou úpravy prvotní hodnoty zajišťované položky (pokud výsledkem realizace
zajišťované položky je vykázání nefinančního aktiva – např. zásoby).
V případě zajištění reálné hodnoty (provozní činnost), změny reálné hodnoty zajišťujícího nástroje a zajišťované
položky jsou vykázány ve výkazu zisku nebo ztráty na pozici ostatních provozních výnosů/nákladů.
V oblasti zajišťovacího účetnictví Skupina uplatňuje požadavky standardu IFRS 9 při tvorbě zajišťovacích vztahů.
Zejména jde o shodu definic zajištění komoditního rizika pro charakteristiky expozice a strategií řízení rizik. Cílem
skupiny je omezit podkladové riziko v zajišťovacích vztazích (vyplývajících z různých komoditních indexů na straně
zajišťovacího nástroje a zajištěné položky).
Skupina uplatnila zásady uznání zajišťovacích nákladů v rámci zajišťovacích transakcí se směnnými kurzy, u nichž je
forwardová složka a mezní kurzová marže zachycena v samostatné položce ostatního úplného výsledku.
Vzhledem k tomu, že nové požadavky na zajišťovací účetnictví více odpovídají politikám řízení rizik Skupiny s
kvalifikovanějšími zajišťovacími nástroji a zajišťovanými položkami, posouzení současných zajišťovacích vztahů
Skupiny indikovalo, že budou kvalifikovány jako pokračující zajišťovací vztahy při aplikaci standardu IFRS 9. Přechod
z IAS 39 na IFRS 9 neměl významným dopad na konsolidovanou účetní závěrku k 30. červnu 2018.
K 1. lednu 2018 Skupina vypočítala vliv očekávané kreditní ztráty dle IFRS 9 a zaúčtovala úpravu snižující vlastní
kapitál a obchodní pohledávky ve výši 11 mil. Kč.
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4.17. Účetní principy (pokračování)
Při přípravě konsolidované mezitímní účetní závěrky ve zkráceném rozsahu byla významná rozhodnutí provedená
vedením při aplikování účetních postupů Skupiny a odborných odhadů a předpokladů stejných jako ty, které byly
popsané v bodu 33 konsolidované účetní závěrky za rok končící 31. prosince 2017.
Funkční a prezentační měna
Tato konsolidovaná účetní závěrka je prezentována v českých korunách (Kč), které jsou prezentační měnou Skupiny
a funkční měnou Společnosti. Všechny finanční informace prezentované v Kč byly zaokrouhleny na celé miliony.
Metody aplikované při přepočtu finančních údajů pro účely konsolidace
Finanční výkazy zahraničních společností byly pro účely konsolidace přepočteny na Kč s použitím následujících
metod:
- aktiva a pasiva všech prezentovaných výkazů o finanční pozici jsou přepočteny kurzem zveřejněným Českou
národní bankou (ČNB) na konci účetního období;
- jednotlivé položky výkazu zisku nebo ztráty a ostatního úplného výsledku a výkazu o peněžních tocích jsou
přepočteny průměrným kurzem zveřejněným ČNB.
Kurzové rozdíly z výše uvedených přepočtů jsou vykázány ve vlastním kapitálu jako kurzové rozdíly z konsolidace
zahraničních společností.
Průměrný kurz za účetní období
30/06/2018
30/06/2017

Měna

CZK/EUR
CZK/USD
CZK/100 HUF

25,500
21,080
8,119

26,263
23,389
8,519

Kurz na konci účetního období
30/06/2018
31/12/2017

26,020
22,318
7,889

25,540
21,291
8,230

4.18. Následné události po datu účetní závěrky
Dne 19. července 2018 UNIPETROL, a.s. obdržel žádost od společnosti PKN ORLEN S.A., svolat valnou hromadu
společnosti UNIPETROL, a.s. a schválit návrh na převod zbývajících akcií UNIPETROL, a.s. na společnost PKN
ORLEN S.A.
Vedení Skupiny si není vědomo žádných dalších skutečností, které se staly po datu účetní závěrky a které by měly
významný dopad na finanční výkazy k 30. červnu 2018.
4.19. Schválení účetní závěrky
Výše uvedená účetní závěrka za období končící 30. června 2018 byla schválena představenstvem dne 19. července
2018.

Podpis statutárního orgánu

Krzysztof Zdziarski

Mirosław Kastelik

Předseda představenstva

Místopředseda představenstva
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ZPRÁVA O PROVĚRCE
MEZITÍMNÍCH FINANČNÍCH INFORMACÍ
Pro akcionáře společnosti UNIPETROL, a.s.
Se sídlem: Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4
Úvod
Provedli jsme prověrku přiloženého konsolidovaného výkazu o finanční pozici společnosti
UNIPETROL, a.s. k 30. červnu 2018 a souvisejícího konsolidovaného výkazu zisku nebo ztráty
a ostatního úplného výsledku, konsolidovaného přehledu pohybů ve vlastním kapitálu
a konsolidovaného přehledu o peněžních tocích za období 6 měsíců končící k uvedenému datu,
a souhrnu významných účetních pravidel a vysvětlujících informací. Vedení odpovídá za sestavení
těchto mezitímních finančních informací v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví
ve znění přijatém Evropskou unií a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný
pro sestavení těchto mezitímních finančních informací tak, aby neobsahovaly významné (materiální)
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Naší povinností je vyjádřit na základě naší prověrky
závěr o těchto mezitímních finančních informacích.
Rozsah prověrky
Svou prověrku jsme uskutečnili v souladu s mezinárodním standardem pro prověrky
ISRE 2410 - Prověrka mezitímních finančních informací provedená nezávislým auditorem účetní
jednotky. Prověrka mezitímních finančních informací se skládá z dotazování, zejména osob
odpovědných za finanční a účetní záležitosti a provádění analytických a ostatních prověrkových
postupů. Rozsah prověrky je podstatně užší než rozsah auditu prováděného v souladu s mezinárodními
auditorskými standardy a prověrka nám tudíž neumožňuje získat jistotu, že bychom si povšimli všech
významných skutečností, které by mohly být odhaleny během auditu. Z toho důvodu nevyjadřujeme
výrok auditora.
Závěr
Na základě naší prověrky jsme si nepovšimli ničeho, co by nás vedlo k domněnce, že připojené
mezitímní finanční informace neposkytují věrný a poctivý obraz konsolidované finanční pozice
společnosti k 30. červnu 2018 a její konsolidované finanční výkonnosti a konsolidovaných peněžních
toků za období 6 měsíců končící k uvedenému datu v souladu s Mezinárodními standardy účetního
výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií.
V Praze dne 19. července 2018
Auditorská společnost:

Zastoupená:

Deloitte Audit s.r.o.

Martin Tesař
jednatel

Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou („DTTL“), jejích členských firem a
jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako
„Deloitte Global“) služby klientům neposkytuje. Podrobné informace o společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firmách jsou uvedeny na adrese
www.deloitte.com/cz/onas.
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UNIPETROL, a.s.
INDIVIDUÁLNÍ POLOLETNÍ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU

(v mil. Kč)

INDIVIDUÁLNÍ POLOLETNÍ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ
MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

PODLE

Individuální výkaz zisku nebo ztráty a ostatního úplného výsledku
Bod

6 MĚSÍČNÍ OBDOBÍ
KONČÍCÍ 30/06/2018
(neauditováno)

3 MĚSÍČNÍ OBDOBÍ
KONČÍCÍ 30/06/2018
(neauditováno)

6 MĚSÍČNÍ OBDOBÍ
KONČÍCÍ 30/06/2017
(neauditováno)

3 MĚSÍČNÍ OBDOBÍ
KONČÍCÍ 30/06/2017
(neauditováno)

Výnosy
Náklady na prodej
Hrubý zisk
Administrativní náklady
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Provozní hospodářský výsledek

3.1.
3.2.

73
(25)

37
(12)

74
(40)

36
(20)

48

25

34

16

3.2.

(58)
12
-

(30)
12
-

(46)
(1)

(28)
(1)

2

7

(13)

(13)

Finanční výnosy
Finanční náklady
Čisté finanční výnosy

3.3.

51

30

117

104

3.3.

(3)

(1)

(79)

(77)

48

29

38

27

50

36

25

14

(11)

(7)

(3)

1

Čistý zisk

39

29

22

15

Úplný výsledek celkem

39

29

22

15

Výkaz zisků nebo ztráty

Zisk před zdaněním
Daň z příjmů

3.4.

-

Základní a zředěný zisk na akcii náležící
akcionářům mateřské společnosti (v Kč na akcii)

0,22

0,16

0,12

0,08

Nedílnou součástí individuální účetní závěrky je příloha na stranách 8-14.
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Individuální výkaz o finanční pozici
Bod

30/06/2018
(neauditováno)

31/12/2017
(auditováno)

27
1 163
17 419

22
1 163
17 419

18 609

18 604

88
7 098
2 255

133
7 397
1 825

AKTIVA
Dlouhodobá aktiva
Pozemky, budovy a zařízení
Investice do nemovitostí
Podíly ve spřízněných společnostech
Krátkodobá aktiva
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky
Ostatní krátkodobá finanční aktiva
Peníze a peněžní ekvivalenty

3.9.

3.5.

Aktiva celkem

9 441

9 355

28 050

27 959

18 133
503
7 744

18 133
503
7 705

26 380

26 341

50
105

50
106

155

156

85
27
1 403

100
17
1 345

1 515

1 462

VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY
VLASTNÍ KAPITÁL
Základní kapitál
Fond změny reálné hodnoty
Nerozdělený zisk
Vlastní kapitál celkem
ZÁVAZKY
Dlouhodobé závazky
Rezervy
Odložený daňový závazek
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky
Daňové závazky
Ostatní finanční závazky
Závazky celkem

Vlastní kapitál a závazky celkem

3.7.

3.8.

1 670

1 618

28 050

27 959

Nedílnou součástí individuální účetní závěrky je příloha na stranách 8-14.
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Individuální přehled pohybů ve vlastním kapitálu
Základní kapitál

Fond změny reálné
hodnoty

Nerozdělený zisk

Vlastní kapitál celkem

(neauditováno)
01/01/2018
Čistý zisk
Úplný výsledek celkem

18 133
-

503
-

7 705
39
39

26 341
39
39

30/06/2018

18 133

503

7 744

26 380

(neauditováno)
01/01/2017
Čistý zisk
Úplný výsledek celkem
Dividendy

18 133
-

503
-

9 239
22
22
(1 505)

27 875
22
22
(1 505)

30/06/2017

18 133

503

7 756

26 392

Nedílnou součástí individuální účetní závěrky je příloha na stranách 8-14.
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Individuální přehled o peněžních tocích
6 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2018
(neauditováno)

3 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2018
(neauditováno)

6 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2017
(neauditováno)

3 MĚSÍČNÍ
OBDOBÍ KONČÍCÍ
30/06/2017
(neauditováno)

50

36

25

14

1
(48)
30
41
(11)
(1)

(1)
(29)
(30)
(28)
(2)
-

14
(114)
67
10
(2)
12
(2)

11
(104)
67
(46)
(65)
19
(2)

32

(24)

-

(60)

57
-

30
-

88
33
(1 198)

88
17
(2 421)

292

845

927

(508)

-

-

-

1

349

875

(150)

(2 823)

58
(4)
(3)

139
(1)
(2)

(1 179)
(3)
(3)

(36)
(3)
(1)

51

136

(1 185)

(40)

432

987

(1 335)

(2 923)

Provozní činnost
Zisk před zdaněním
Úpravy:
Kurzové (zisky)/ztráty
Úroky a dividendy netto
Ztráta z investiční činnosti
Změna stavu pracovního kapitálu
Pohledávky
Závazky
Zaplacená daň z příjmů

Čistý peněžní tok z provozní činnosti
Investiční činnost
Přijaté dividendy
Přijaté úroky
Změny stavu v poskytnutých úvěrech
Změny stavu v poskytnutých cash poolových
aktivech
Ostatní

Čistý peněžní tok z investiční činnosti
Finanční činnost
Změny stavu v cash poolových závazcích
Zaplacené dividendy
Ostatní

Čistý peněžní tok z finanční činnosti
Čisté zvýšení/(snížení) peněz a peněžních ekvivalentů
Efekt změn kurzových sazeb na peněžních prostředcích
a peněžních ekvivalentech
Peníze a peněžní ekvivalenty na začátku období

(2)

-

(4)

-

1 825

1 268

2 552

4 136

Peníze a peněžní ekvivalenty na konci období

2 255

2 255

1 213

1 213

Nedílnou součástí individuální účetní závěrky je příloha na stranách 8-14.
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PŘÍLOHA K INDIVIDUÁLNÍM POLOLETNÍM FINANČNÍM VÝKAZŮM VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU
1.

CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI

Založení a vznik Společnosti
UNIPETROL, a.s. (“Společnost”, “Unipetrol”) je akciová společnost, která byla založena Fondem národního majetku
České republiky zakladatelskou listinou ze dne 27. prosince 1994 a vznikla dne 17. února 1995 zápisem do
Obchodního rejstříku u Krajského obchodního soudu v Praze. Společnost je kótována a registrována na Burze
cenných papírů Praha.
Identifikační číslo Společnosti
616 72 190
Sídlo Společnosti
UNIPETROL, a.s.
Na Pankráci 127
140 00 Praha 4
Česká republika
Hlavní aktivity
Společnost působí jako holdingová společnost zastřešující a spravující skupinu společností (“Skupina”). Hlavními
aktivitami společností konsolidačního celku jsou zpracování ropy a ropných produktů, výroba komoditních
petrochemických produktů, polymerních materiálů, minerálních mazacích olejů, plastických maziv, silničních a
izolačních bitumenů, speciálních rafinérských a petrochemických výrobků. Dále se Skupina zabývá distribucí
pohonných hmot a provozováním čerpacích stanic.
Mimo uvedené hlavní činnosti se Skupina zabývá činnostmi, které svou povahou vycházejí ze zabezpečování nebo
realizace hlavních výrobních činností, jako je výroba, rozvod a prodej tepla a elektrické energie, provozování dráhy a
drážní dopravy, poradenské služby v oblasti výzkumu a vývoje, ochrana životního prostředí, poradenské služby v
oblasti hardwaru a softwaru a ostatní služby.
Vlastníci Společnosti
Akcionáři Společnosti k 30. červnu 2018 byli:
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
Ostatní akcionáři

Počet akcií

Nominální hodnota podílu (v Kč)

Podíl na základním kapitálu

170 507 091
10 827 673

17 050 709 100
1 082 767 300

94,03 %
5,97 %

181 334 764

18 133 476 400

100 %

Dne 12. prosince 2017 společnost PKN ORLEN S.A. informovala o záměru učinit dobrovolný veřejný návrh na koupi
akcií společnosti UNIPETROL, a.s. Dle předloženého nabídkového dokumentu byl návrh činěn vůči všem akciím
společnosti UNIPETROL, a.s. kromě těch, které společnost PKN ORLEN S.A. již vlastnila. Nabídková cena byla
380 Kč za akcii a období pro přijetí začalo 28. prosince 2017 a skončilo 30. ledna 2018. Vypořádání transakce
proběhlo dne 23. února 2018, společnost PKN ORLEN S.A. koupila 56 280 592 kusů akcií společnosti
UNIPETROL, a.s., jež představují cca 31,04 % na základním kapitálu Unipetrolu.
Struktura konsolidované skupiny
Společnosti pod rozhodujícím a podstatným vlivem a společné podniky tvořící skupinu UNIPETROL, a.s. a podíl
mateřské společnosti na jejich základním kapitálu držený buď přímo, nebo nepřímo prostřednictvím dceřiných
společností jsou prezentovány v konsolidovaných finančních výkazech Skupiny za rok končící 31. prosince 2017.
Likvidace společnosti Paramo Oil s.r.o.
Likvidace společnosti Paramo Oil s.r.o. byla ukončena a společnost byla dne 29. května 2018 vymazána
z Obchodního rejstříku.
Během 6 měsíčního období končícího 30. června 2018 nedošlo k žádným jiným změnám ve složení Skupiny.
Statutární a dozorčí orgány
Členové představenstva a dozorčí rady k 30. červnu 2018 byli následující:
Představenstvo

Dozorčí rada

Pozice

Jméno

Předseda
Místopředseda
Místopředseda
Člen
Člen
Členka
Členka
Člen
Člen
Člen
Člen
Členka
Člen
Člen
Členka

Krzysztof Zdziarski
Mirosław Kastelik
Tomasz Wiatrak
Tomáš Herink
Maciej Andrzej Libiszewski
Katarzyna Woś
Izabela Antos
Adam Wojciech Burak
Zdeněk Černý
Robert Harasimiuk
Robert Jasiński
Wioletta Kandziak
Ivan Kočárník
Janusz Jakub Szurski
Edyta Wątor
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(v mil. Kč)

CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI (POKRAČOVÁNÍ)

Změny v představenstvu za 6 měsíční období končící 30. června 2018 byly následující:
Pozice

Jméno

Změna

Datum změny

Člen
Předseda
Člen
Předseda
Místopředseda
Člen
Členka

Tomasz Wiatrak
Andrzej Mikolaj Modrzejewski
Robert Dominik Małłek
Krzysztof Zdziarski
Tomasz Wiatrak
Maciej Andrzej Libiszewski
Katarzyna Woś

Zvolen do funkce
Odvolán z funkce
Odvolán z funkce
Zvolen jako předseda
Zvolen jako místopředseda
Zvolen do funkce
Zvolena do funkce

s účinností od 1. března 2018
s účinností k 9. březnu 2018
s účinností k 9. březnu 2018
s účinností od 10. března 2018
s účinností od 10. března 2018
s účinností od 14. března 2018
s účinností od 14. března 2018

Změny v dozorčí radě za 6 měsíční období končící 30. června 2018 byly následující:
Pozice

Jméno

Změna

Datum změny

Předseda
Předseda
Členka
Členka
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Členka
Člen
Člen
Člen
Členka
Člen
Člen
Členka

Wojciech Jasiński
Zbigniew Leszczyński
Grażyna Baka
Wioletta Kandziak
Rafał Pasieka
Janusz Szurski
Wojciech Jasiński
Robert Harasimiuk
Krystian Pater
Zbigniew Leszczyński
Jacek Marek Kosuniak
Rafał Warpechowski
Izabela Antos
Adam Wojciech Burak
Robert Harasimiuk
Robert Jasiński
Wioletta Kandziak
Ivan Kočárník
Janusz Jakub Szurski
Edyta Wątor

Odvolán z pozice předsedy
Zvolen jako předseda
Odstoupila z funkce
Jmenována do funkce jako náhradní členka
Odstoupil z funkce
Jmenován do funkce jako náhradní člen
Odstoupil z funkce
Jmenován do funkce jako náhradní člen
Odstoupil z funkce
Odstoupil z funkce
Odstoupil z funkce
Uplynulo funkční období náhradního člena
Zvolena do funkce
Zvolen do funkce
Zvolen do funkce
Zvolen do funkce
Zvolena do funkce
Zvolen do funkce
Zvolen do funkce
Zvolena do funkce

s účinností k 21. únoru 2018
s účinností od 22. února 2018
s účinností k 6. březnu 2018
s účinností od 7. března 2018
s účinností k 7. březnu 2018
s účinností od 8. března 2018
s účinností k 8. březnu 2018
s účinností od 9. března 2018
s účinností k 6. dubnu 2018
s účinností k 28. červnu 2018
s účinností k 28. červnu 2018
s účinností k 28. červnu 2018

2.

zvolena valnou hromadou konanou dne 28. června 2018
zvolen valnou hromadou konanou dne 28. června 2018
zvolen valnou hromadou konanou dne 28. června 2018
zvolen valnou hromadou konanou dne 28. června 2018
zvolena valnou hromadou konanou dne 28. června 2018
zvolen valnou hromadou konanou dne 28. června 2018
zvolen valnou hromadou konanou dne 28. června 2018
zvolena valnou hromadou konanou dne 28. června 2018

PRAVIDLA PRO SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

2.1. Prohlášení o shodě a hlavní účetní postupy
Tato individuální mezitímní účetní závěrka ve zkráceném rozsahu byla sestavena v souladu s Mezinárodním
standardem účetního výkaznictví (IFRS) IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví. Neobsahuje veškeré informace
vyžadované pro úplnou roční účetní závěrku a měla by proto být čtena společně s individuální účetní závěrkou
Společnosti pro rok končící 31. prosince 2017.
Tato individuální mezitímní účetní závěrka ve zkráceném rozsahu byla sestavena na základě předpokladu časově
neomezeného trvání podniku. Ke dni schválení těchto výkazů neexistuje žádná nejistota, že Společnost nebude moci
v dohledné budoucnosti pokračovat ve své činnosti.
Finanční výkazy, s výjimkou přehledu o peněžních tocích, jsou připraveny na akruální bázi účetnictví.
2.2. Informace o sezónnosti a cykličnosti činnosti Společnosti v uvedeném období
Společnost nemá žádné významné sezónní nebo cyklické činnosti.
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3.

OSTATNÍ KOMENTÁŘE

3.1.

Výnosy

Poplatky za využití pozemků
Výnosy z prodeje služeb

3.2.

(v mil. Kč)

6 MĚSÍČNÍ OBDOBÍ
KONČÍCÍ 30/06/2018

3 MĚSÍČNÍ OBDOBÍ
KONČÍCÍ 30/06/2018

6 MĚSÍČNÍ OBDOBÍ
KONČÍCÍ 30/06/2017

3 MĚSÍČNÍ OBDOBÍ
KONČÍCÍ 30/06/2017

59
14

30
7

58
16

29
7

73

37

74

36

6 MĚSÍČNÍ OBDOBÍ
KONČÍCÍ 30/06/2018

3 MĚSÍČNÍ OBDOBÍ
KONČÍCÍ 30/06/2018

6 MĚSÍČNÍ OBDOBÍ
KONČÍCÍ 30/06/2017

3 MĚSÍČNÍ OBDOBÍ
KONČÍCÍ 30/06/2017

Provozní náklady

Náklady na prodej
Náklady na prodané služby

(25)

(12)

(40)

(20)

(25)

(12)

(40)

(20)

6 MĚSÍČNÍ OBDOBÍ
KONČÍCÍ 30/06/2018

3 MĚSÍČNÍ OBDOBÍ
KONČÍCÍ 30/06/2018

6 MĚSÍČNÍ OBDOBÍ
KONČÍCÍ 30/06/2017

3 MĚSÍČNÍ OBDOBÍ
KONČÍCÍ 30/06/2017

(30)
(43)
(10)
-

(16)
(20)
(5)
(1)

(31)
(42)
(10)
(4)

(20)
(21)
(5)
(3)

(83)

(42)

(87)

(49)

58
-

30
-

46
1

28
1

(25)

(12)

(40)

(20)

6 MĚSÍČNÍ OBDOBÍ
KONČÍCÍ 30/06/2018

3 MĚSÍČNÍ OBDOBÍ
KONČÍCÍ 30/06/2018

6 MĚSÍČNÍ OBDOBÍ
KONČÍCÍ 30/06/2017

3 MĚSÍČNÍ OBDOBÍ
KONČÍCÍ 30/06/2017

43
8

26
4

20
88
9

12
88
4

51

30

117

104

6 MĚSÍČNÍ OBDOBÍ
KONČÍCÍ 30/06/2018

3 MĚSÍČNÍ OBDOBÍ
KONČÍCÍ 30/06/2018

6 MĚSÍČNÍ OBDOBÍ
KONČÍCÍ 30/06/2017

3 MĚSÍČNÍ OBDOBÍ
KONČÍCÍ 30/06/2017

(3)

(1)

(67)
(8)
(4)

(67)
(8)
(2)

(3)

(1)

(79)

(77)

6 MĚSÍČNÍ OBDOBÍ
KONČÍCÍ 30/06/2018

3 MĚSÍČNÍ OBDOBÍ
KONČÍCÍ 30/06/2018

6 MĚSÍČNÍ OBDOBÍ
KONČÍCÍ 30/06/2017

3 MĚSÍČNÍ OBDOBÍ
KONČÍCÍ 30/06/2017

(11)
-

(8)
1

(3)

4
(3)

(11)

(7)

(3)

1

Náklady podle druhu
Externí služby
Zaměstnanecké benefity
Daně a poplatky
Ostatní
Náklady celkem
Administrativní náklady
Ostatní provozní náklady
Náklady na prodej

3.3.

Finanční výnosy a finanční náklady

Finanční výnosy
Úrokové výnosy
Dividendy
Výnosy z poskytnutých garancí

Finanční náklady
Tvorba opravné položky k finanční investici
v PARAMO, a.s.
Čisté kurzové ztráty
Ostatní

3.4.

Daň z příjmů

Splatná daň
Odložená daň

3.5.

Ostatní finanční aktiva
30/06/2018

Cash pool
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3.6. Nerozdělený zisk a dividendy
V souladu s českými právními předpisy mohou být dividendy vyplaceny z nekonsolidovaného zisku mateřské
společnosti.
Řádná valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s., která se konala dne 28. června 2018, schválila úhradu celé
nekonsolidované ztráty společnosti za rok 2017 ve výši 29 mil. Kč z nekonsolidovaného nerozděleného zisku
minulých let ve stejné výši.
3.7.

Rezervy
Dlouhodobé

Rezerva na ekologické škody

3.8.

Krátkodobé

Celkem

30/06/2018

31/12/2017

30/06/2018

31/12/2017

30/06/2018

50

50

-

-

50

31/12/2017

50

50

50

-

-

50

50

Ostatní finanční závazky
30/06/2018

Cash pool

31/12/2017

1 403

1 345

1 403

1 345

3.9. Metody použité při stanovení reálných hodnot (hierarchie reálné hodnoty)
Metody uplatňované při stanovení reálné hodnoty byly popsány v individuální účetní závěrce za rok 2017
v bodu 19.3. V porovnání s předchozím sledovaným obdobím Společnost nezměnila metody oceňování týkající se
derivátových nástrojů a investic do nemovitostí.
Reálná hodnota akcií kótovaných na aktivních trzích je stanovena na základě tržních kotací (tzv. úroveň 1).
V ostatních případech je reálná hodnota stanovena na základě jiných vstupních dat, než jsou tržní kotace, které je
možné přímo nebo nepřímo pozorovat (tzv. úroveň 2), nebo nezjistitelných tržních údajů (tzv. úroveň 3).
30/06/2018

Investice do nemovitostí

31/12/2017

Úroveň 2

Úroveň 3

Úroveň 2

-

1 163

-

Úroveň 3

1 163

-

1 163

-

1 163

Během 6 měsíčního období končícího 30. června 2018 a v roce 2017 nebyly ve Společnosti provedeny žádné převody
mezi úrovní 1, 2 a 3 hierarchie reálné hodnoty.
3.10. Garance
Pro zajištění celního dluhu, spotřební daně u Celního úřadu a jiné účely byly na žádost Společnosti vydány bankovní
garance. Celková výše bankovních záruk k zajištění spotřební daně dosáhla 1 901 mil. Kč k 30. červnu 2018
(31. prosince 2017: 1 898 mil. Kč) a pro ostatní účely ve výši 61 mil. Kč (31. prosince 2017: 103 mil. Kč).
Dále společnost UNIPETROL, a.s. vystavila záruku za společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. ve prospěch společnosti
ČEPRO, a.s., k zajištění spotřební daně ve výši 150 mil. Kč, a ve prospěch společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.
ve výši 3 000 mil. Kč.
3.11. Informace o spřízněných osobách
Významné transakce uzavřené Společností se spřízněnými osobami
Během 6 měsíčního období končícího 30. června 2018 a 2017 nebyly Společností uzavřeny transakce se
spřízněnými subjekty za jiných než tržních podmínek.
Transakce se členy klíčového vedení
Během 6 měsíčního období končícího 30. června 2018 a 2017 Společnost neposkytla klíčovým členům vedení ani
jejich spřízněným osobám žádné zálohy, půjčky, úvěry, záruky ani s nimi neuzavřela smlouvy poskytující služby
Společnosti a spřízněných osob.
Během 6 měsíčního období končícího 30. června 2018 a 2017 nebyly uzavřeny žádné významné transakce se členy
představenstva a dozorčí rady Společnosti ani jejich rodinnými příslušníky či jinak spřízněnými osobami.
Transakce se spřízněnými osobami uzavřené klíčovými členy vedení Společnosti
Během 6 měsíčního období končícího 30. června 2018 a 2017 členové klíčového vedení Společnosti, na základě
zaslaných deklarací, neuzavřeli žádné obchody se spřízněnými osobami.
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3.11. Informace o spřízněných osobách (pokračování)
Mateřská a konečná ovládající osoba
Během let 2018 a 2017 byla většina (94,03 %, resp. 62,99 %) akcií Společnosti vlastněna společností POLSKI
KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PKN Orlen).
Společnosti pod
rozhodujícím nebo
podstatným vlivem
UNIPETROL, a.s.

PKN Orlen
za 6 měsíční období končící

Výnosy
Nákupy
Finanční výnosy

30/06/2018

30/06/2017

30/06/2018

30/06/2017

30/06/2018

30/06/2017

1
-

-

61
14
50

62
12
117

-

-

Společnosti pod
rozhodujícím nebo
podstatným vlivem
UNIPETROL, a.s.

PKN Orlen
za 3 měsíční období končící

Výnosy
Finanční výnosy

Společnosti pod rozhodujícím
nebo podstatným vlivem
PKN Orlen

Společnosti pod rozhodujícím
nebo podstatným vlivem
PKN Orlen

30/06/2018

30/06/2017

30/06/2018

30/06/2017

30/06/2018

30/06/2017

-

-

30
30

30
105

-

-

Společnosti pod
rozhodujícím nebo
podstatným vlivem
UNIPETROL, a.s.

PKN Orlen

Společnosti pod rozhodujícím
nebo podstatným vlivem
PKN Orlen

30/06/2018

31/12/2017

30/06/2018

31/12/2017

30/06/2018

31/12/2017

Krátkodobá finanční aktiva
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky

-

-

7 098
59

7 396
66

-

-

Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky včetně
úvěrů

-

-

905

1 126

511

225

3.12. Podmíněné závazky
Podmíněné závazky týkající se nákupu akcií společnosti PARAMO, a.s. jsou popsány v individuální účetní závěrce
Společnosti za rok končící 31. prosince 2017.
UNIPETROL, a.s. zaslal soudu dva nezávislé expertní posudky – jeden posudek revidoval závěry uvedené
v posudku společnosti Expert Group s.r.o. a druhý posudek stanovuje ocenění společnosti PARAMO, a.s. a
komentuje metodiku použitou společností Expert Group s.r.o. a spolehlivost jejich závěrů. Soudní znalec stanovil
cenu akcie PARAMO, a.s. na 909 Kč k 6. lednu 2009 a na 905 Kč k 4. březnu 2009.
Záležitost se nyní projednává u Krajského soudu v Hradci Králové, čeká se na rozhodnutí soudu.
3.13.

Účetní principy

Používané účetní postupy a IFRS změny
Společnost použila během přípravy těchto mezitímních individuálních finančních výkazů ve zkráceném rozsahu
stejné účetní postupy a metody výpočtu, jaké byly popsané v bodu 24 v jejích individuálních finančních výkazech za
rok končící 31. prosince 2017, s výjimkou přijetí nových standardů IFRS 9 Finanční nástroje a IFRS 15 Výnosy ze
smluv se zákazníky.
Společnost přijme nové standardy, dodatky a interpretace existujících standardů, které byly publikovány, ale nejsou
účinné k datu sestavení této mezitímní individuální účetní závěrky ve zkráceném rozsahu, po jejich přijetí ze strany
Evropské komise v souladu s datem jejich účinnosti. Možný dopad nových standardů, jejich změn a interpretací na
budoucí individuální účetní závěrky Společnosti byl popsán v bodu 24.1. individuální účetní závěrky Společnosti za
rok končící 31. prosince 2017.
Společnost aplikovala požadavky IFRS 15 prospektivním přístupem a IFRS 9 modifikovaným retrospektivním
přístupem s účinností od 1. ledna 2018. V souladu s možností povolenou ve standardu, Společnost neupravila data
za srovnávací období. Data k 31. prosinci 2017 a za 1. pololetí 2017 byla připravena v souladu s IAS 39, IAS 18 a
IAS 11. Dříve přijaté vybrané účetní postupy pro vykazování tržeb (IAS 18, IAS 11) a finančních instrumentů (IAS 39)
byly zvěřejněny ve finančních výkazech za rok 2017.
Aplikace IFRS 15
Základním principem standardu IFRS 15 je, že účetní jednotka uznává výnosy, které představují převod slibovaného
zboží nebo služeb zákazníkům v částce, která odráží očekávanou úhradu, na kterou bude mít nárok výměnou za tyto
výrobky nebo služby. Vedení Společnosti vyhodnotilo, že tržby za výrobky a služby Společnosti budou uznány za
jednotlivá plnění v okamžiku, kdy kontrola nad odpovídajícím zbožím nebo službami bude převedena na zákazníka.
Přístup je podobný uznávání jednotlivých složek tržeb dle IAS 18.
Společnost uplatňuje principy standardu IFRS 15 v pětistupňovém modelu v rámci portfolia smluv s podobnými
charakteristikami pokud účetní jednotka odůvodněně očekává, že dopad následujících principů na účetní závěrku se
nebude významně lišit od uplatnění následujících principů na jednotlivé smlouvy.
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3.13. Účetní principy (pokračování)
Požadavky na identifikaci smlouvy se zákazníkem
Smlouva se zákazníkem splňuje svou definici, pokud jsou splněna všechna následující kritéria: smluvní strany
odsouhlasily smlouvu a zavázaly se k plnění svých závazků; Společnost může identifikovat práva každé smluvní
strany týkající se zboží nebo služeb, které mají být převedeny; Společnost může identifikovat platební podmínky pro
zboží nebo služby, které mají být převedeny; smlouva má obchodní povahu a je pravděpodobné, že Společnost
získá protihodnotu, na kterou bude mít nárok, výměnou za zboží nebo služby, které budou převedeny na zákazníka.
Identifikace povinnosti plnit
Při uzavírání smlouvy Společnost ohodnotí zboží nebo služby zmíněné ve smlouvě se zákazníkem a identifikuje jako
povinnost plnit každý příslib k převodu zboží nebo služeb na zákazníka (nebo skupiny zboží nebo služeb), které
mohou být odděleny nebo skupiny samostatného zboží nebo služeb, které jsou v zásadě stejné a pro které má
převod na zákazníka stejný charakter.
Stanovení transakční ceny
Společnost zvažuje podmínky smlouvy a své obvyklé obchodní postupy k určení transakční ceny. Transakční cena je
částka protihodnoty, kterou Společnost očekává výměnou za převod zmíněného zboží nebo služeb na zákazníka, s
výjimkou částek vybraných jménem třetích stran (například některé daně z prodeje). Smluvní úhrada může zahrnovat
pevné částky, variabilní částky nebo obojí.
Alokace transakční ceny na jednotlivé povinnosti plnit
Společnost alokuje transakční cenu na jednotlivé povinnosti plnit (nebo na jednotlivé zboží nebo službu) ve výši,
která odráží částku protihodnoty, kterou Společnost očekává výměnou za převedení zmíněného zboží nebo služeb
na zákazníka.
Vykázání výnosů v případě splnění povinnosti plnit
Společnost vykazuje výnos v případě, že splňuje závazky plnění převodem zmíněného zboží nebo služby (tj. aktiva)
na zákazníka (zákazník získává kontrolu nad tímto aktivem). Výnos je vykázán ve výši částky rovnající se transakční
ceně, která byla přidělena dané povinnosti plnit.
Společnost převádí kontrolu nad zbožím nebo službou průběžně, a proto plní povinnost a vykazuje výnosy průběžně,
pokud je splněno jedno z následujících kritérií:
- zákazník zároveň přijímá a spotřebovává výhody z plnění provedeného Společností,
- aktivum je vytvořeno nebo vylepšeno následkem plnění a zákazník ovládá aktivum při jeho vytváření nebo
vylepšování,
- výsledkem plnění služby není vytvoření alternativní složky pro Společnost a Společnost má vymahatelné právo na
platbu za plnění dokončené k danému datu.
Použití standardu IFRS 9
Ocenění finančních aktiv a závazků
Od 1. ledna 2018 Společnost klasifikuje finanční aktiva do jedné z následujících kategorií:
- oceněné zůstatkovou hodnotou,
- oceněné reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku,
- oceněné reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty.
Společnost klasifikuje dluhová finanční aktiva do příslušné kategorie na základě business modelu pro řízení
finančních aktiv a charakteristik smluvních peněžních toků daného finančního aktiva.
Společnost klasifikuje obchodní pohledávky, poskytnuté úvěry, ostatní finanční pohledávky a peníze a peněžní
ekvivalenty jako aktiva oceněná zůstatkovou hodnotou.
V okamžiku prvotního zaúčtování Společnost klasifikuje nástroje vlastního kapitálu, tj. podíly v ostatních účetních
jednotkách, do kategorie finančních nástrojů oceněných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku.
Společnost klasifikuje finanční závazky do jedné z následujících kategorií:
- oceněné zůstatkovou hodnotou,
- oceněné reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty.
Společnost klasifikuje obchodní závazky, úvěry, půjčky a dluhopisy jako závazky oceněné zůstatkovou hodnotou.
Níže uvedená tabulka ukazuje vliv implementace standardu IFRS 9 na klasifikaci a ocenění finančních aktiv
Společnosti k 1. lednu 2018.
Finanční nástroje dle druhu

Klasifikace dle IAS 39

Nekótované akcie

Aktiva držená k prodeji

Úvěry
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní
pohledávky
Peníze a peněžní ekvivalenty

Úvěry a pohledávky
Úvěry a pohledávky

Aktiva v reálné hodnotě do ostatního
úplného výsledku
Aktiva oceněná zůstatkovou hodnotou
Aktiva oceněná zůstatkovou hodnotou

Úvěry a pohledávky

Aktiva oceněná zůstatkovou hodnotou

Klasifikace dle IFRS 9

Oceňování finančních aktiv zůstatkovou hodnotou
Společnost používá metodu efektivní úrokové sazby k ocenění finančních aktiv zůstatkovou hodnotou.
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3.13. Účetní principy (pokračování)
V okamžiku prvotního zaúčtování jsou obchodní pohledávky oceněny reálnou hodnotou při použití metody efektivní
úrokové sazby včetně ztráty ze snížené hodnoty, zatímco obchodní pohledávky se splatností menší než 12 měsíců
od jejich vzniku (a neobsahující finanční složku) nejsou diskontované a jsou oceněné nominální hodnotou.
Oceňování finančních aktiv reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku
Zisky a ztráty z finančního aktiva tvořící nástroj vlastního kapitálu, pro který byla vybrána možnost ocenění reálnou
hodnotou do ostatního úplného výsledku, jsou vykázány v ostatním úplném výsledku s výjimkou výnosů z přijatých
dividend.
Oceňování finančních aktiv reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty
Zisky a ztráty z finančního aktiva oceněného reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty jsou vykázány do zisku nebo
ztráty v průběhu období, ve kterém jsou vykazovány. Zisky nebo ztráty z přecenění položek oceněných reálnou
hodnotou do zisku nebo ztráty zahrnují také úrok a výnos z dividendy.
Snížení hodnoty finančních aktiv
IFRS 9 představuje nový přístup k výpočtu ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv oceněných zůstatkovou
hodnotou nebo reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku (s výjimkou investic do kapitálových a smluvních
aktiv). Model je založen na výpočtu očekávané ztráty na rozdíl od aktuálně uplatňovaného modelu vyplývajícího ze
standardu IAS 39, který byl založen na konceptu vzniklé ztráty. Nejdůležitějšími položkami finančních aktiv ve
finančních výkazech Společnosti, které podléhají novým zásadám výpočtu očekávaných úvěrových ztrát, jsou
pohledávky z obchodních vztahů.
Společnost používá zjednodušený model pro výpočet ztrát ze snížení hodnoty pro pohledávky z obchodních vztahů.
Ve zjednodušeném modelu Společnost nesleduje změny úvěrového rizika během životnosti nástroje a odhaduje
očekávanou úvěrovou ztrátu v horizontu splatnosti nástroje.
Konkrétně v případě insolvence Společnost vykáže snížení hodnoty, pokud zákazník nezaplatí po 90 dnech od
splatnosti pohledávky.
Za účelem odhadu očekávané úvěrové ztráty Společnost používá matici opravných položek na základě historických
zkušeností se splácením a vymáháním pohledávek od zákazníků.
Společnost zahrnuje informace o budoucnosti do parametrů modelu očekávané úvěrové ztráty manažerským
odhadem pravděpodobnosti insolvence. K výpočtu očekávané úvěrové ztráty Společnost určuje pravděpodobnost
selhání na základě analýzy počtu nezaplacených faktur v posledních pěti letech a pravděpodobnost ztrát v případě
selhání na základě analýzy hodnoty nezaplacených faktur v posledních pěti letech.
Očekávaná úvěrová ztráta je vypočítána v okamžiku vykázání pohledávky ve výkazu o finanční pozici a je
aktualizována na konci každého dalšího účetního období v závislosti na počtu dní, po které je pohledávka splatná.
Použití odborných odhadů a předpokladů
Při přípravě těchto individuálních mezitímních finančních výkazů ve zkráceném rozsahu byly významné odhady
provedené vedením Společnosti, které mají vliv na aplikaci účetních postupů, a významné nejistoty stejné jako ty
prezentované v bodu 25 individuálních finančních výkazů za rok končící 31. prosince 2017.
Funkční a prezentační měna
Tato individuální účetní závěrka je prezentována v českých korunách (Kč), které jsou prezentační měnou a funkční
měnou Společnosti. Všechny finanční informace prezentované v Kč byly zaokrouhleny na celé miliony.
3.14. Následné události po datu účetní závěrky
Dne 19. července 2018 UNIPETROL, a.s. obdržel žádost od společnosti PKN ORLEN S.A. svolat valnou hromadu
společnosti UNIPETROL, a.s. a schválit návrh na převod zbývajících akcií UNIPETROL, a.s. na společnost
PKN ORLEN S.A.
Vedení Společnosti si není vědomo žádných skutečností, které se staly po datu účetní závěrky a které by měly
významný dopad na finanční výkazy k 30. červnu 2018.
3.15. Schválení finančních výkazů
Tato individuální účetní závěrka za období končící 30. června 2018 byla schválena představenstvem
dne 19. července 2018.
Podpis statutárního orgánu

Krzysztof Zdziarski

Mirosław Kastelik

Předseda představenstva

Místopředseda představenstva
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ZPRÁVA O PROVĚRCE
MEZITÍMNÍCH FINANČNÍCH INFORMACÍ
Pro akcionáře společnosti UNIPETROL, a.s.
Se sídlem: Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4
Úvod
Provedli jsme prověrku přiloženého individuálního výkazu o finanční pozici společnosti
UNIPETROL, a.s. k 30. červnu 2018 a souvisejícího individuálního výkazu zisku nebo ztráty
a ostatního úplného výsledku, individuálního přehledu pohybů ve vlastním kapitálu a individuálního
přehledu o peněžních tocích za období 6 měsíců končící k uvedenému datu, a souhrnu významných
účetních pravidel a vysvětlujících informací. Vedení odpovídá za sestavení těchto mezitímních
finančních informací v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém
Evropskou unií a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení těchto
mezitímních finančních informací tak, aby neobsahovaly významné (materiální) nesprávnosti
způsobené podvodem nebo chybou. Naší povinností je vyjádřit na základě naší prověrky závěr
o těchto mezitímních finančních informacích.
Rozsah prověrky
Svou prověrku jsme uskutečnili v souladu s mezinárodním standardem pro prověrky
ISRE 2410 - Prověrka mezitímních finančních informací provedená nezávislým auditorem účetní
jednotky. Prověrka mezitímních finančních informací se skládá z dotazování, zejména osob
odpovědných za finanční a účetní záležitosti a provádění analytických a ostatních prověrkových
postupů. Rozsah prověrky je podstatně užší než rozsah auditu prováděného v souladu s mezinárodními
auditorskými standardy a prověrka nám tudíž neumožňuje získat jistotu, že bychom si povšimli všech
významných skutečností, které by mohly být odhaleny během auditu. Z toho důvodu nevyjadřujeme
výrok auditora.
Závěr
Na základě naší prověrky jsme si nepovšimli ničeho, co by nás vedlo k domněnce, že připojené
mezitímní finanční informace neposkytují věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti
k 30. červnu 2018 a její finanční výkonnosti a peněžních toků za období 6 měsíců končící k uvedenému
datu v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií.
V Praze dne 19. července 2018
Auditorská společnost:

Zastoupená:

Deloitte Audit s.r.o.

Martin Tesař
jednatel

Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou („DTTL“), jejích členských firem a
jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako
„Deloitte Global“) služby klientům neposkytuje. Podrobné informace o společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firmách jsou uvedeny na adrese
www.deloitte.com/cz/onas.
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Business activities and financial results in the first half of 2018
Key financial and non-financial data
in CZK million
Revenues
Gross profit
1,2

EBITDA LIFO
LIFO effect

6M 2017

6M 2018

61,031

58,309

6,664

3,712

10,160

3,831

134

(903)

10,026

4,734

EBIT LIFO

8,807

2,243

EBIT

8,673

3,146

9,514

3,048

134

(903)

EBITDA

9,380

3,951

EBIT LIFO

8,358

1,704

EBIT

8,224

2,607

681

771

-

-

EBITDA

681

771

EBIT LIFO

517

573

EBIT

517

573

EBITDA

(35)

12

EBIT

(68)

(34)

Net finance income / (costs)

(734)

665

Profit before tax

7,939

3,811

(1,540)

(603)

Net profit

6,399

3,208

Earnings per share (CZK)

35.30

17.70

Operating cash flow

8,315

2,586

(9,637)

(2,581)

3,029

3,577

(1,322)

5

6,804

12,354

(1,412)

(2,236)

(3.0%)

(4.3%)

(0.1)

(0.3)

EBITDA

1
1,3

Downstream segment
EBITDA LIFO
LIFO effect

Retail segment
EBITDA LIFO
LIFO effect

Corporate functions

Tax expense

Investing cash flow
CAPEX

1
1

Free cash flow

Net working capital

1
1

Net debt / (net cash)
1

Financial gearing

Net debt / EBITDA LIFO

1

3
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kt
Refining sales, including retail
Petrochemical sales

6M 2017

6M 2018

3 374

2 869

956

1 042

1

See definitions on the page 9.

2

EBITDA LIFO = Downstream segment EBITDA LIFO + Retail segment EBITDA LIFO + Corporate functions EBITDA

3

EBIT LIFO = Downstream segment EBIT LIFO + Retail segment EBIT LIFO + Corporate functions EBIT

Introduction1
According to the published OECD data, GDP of the Czech Republic and the euro area continued
to grow by 4.2% in the first quarter of 2018 and 1.3% y/y, respectively. Data for Q2 were not yet
available before the release date, but a slight decline in GDP is expected in the second half of
2018. Looking at the downstream macro environment, the crude oil prices (Brent Dated) increased
by 48% y/y from 54 USD/bbl in 1H2017 to 74 USD/bbl in 1H2018. In comparison to the same
period last year, the model refining margin decreased from 3.9 USD/bbl in 1H2017 to 2.6 USD/bbl
in 1H2018. The model combined petrochemical margin decreased from the level of 834 EUR/t in
1H2017 to 691 EUR/t in 1H2018.
Revenues in 1H2018 reached CZK 58.3 billion, so at a slight lower level than in 1H2017 when it
reached CZK 61.0 billion, which was mainly due to the planned turnaround at the Kralupy refinery,
partially offset by higher crude oil prices.
The operating profit EBITDA LIFO decreased from CZK 10,160 m in 1H2017 to CZK 3,831 m in
1H2018. Simultaneously, EBITDA decreased from CZK 10,026 m to CZK 4,734 m and EBIT
decreased from CZK 8,673 m to CZK 3,146 m. Net profit decreased from CZK 6,399 m in 1H2017
to CZK 3,208 m in 1H2018. In 1H2017 financial indicators included insurance claim payments in
relation to the steam cracker unit accident in the amount of CZK 2,754 m and also FCC unit at
Kralupy refinery accidental claim final settlement in amount of CZK 1,320 m, both amounts
recognised in other operating income. 1H2018 financial indicators include the final insurance
compensation payment related to the steam cracker unit accident in the amount of CZK 1,585 m,
also included in other operating income.
The Group continues with investments into new technologies. The key investment is the
completion of the construction of the new polyethylene unit PE3 at Litvínov chemical complex. In
the retail segment, Unipetrol continues to focus on strengthening Benzina’s position on the Czech
market as the leading petrol station network and has increased its market share to 22.2%, as of
April 2018.

1

Sources of macro indicators: HDP – Bloomberg/OECD; Crude oil and refinery products – PLATTS; Petchem – ICIS
4
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Downstream segment
The model refining margin decreased by 34% y/y from 3.9 USD/bbl in 1H2017 to 2.6 USD/bbl in
1H2018. The main contributing factor of this decrease in refinery margins was the notable
decrease in spread of heavy heating oils versus crude oil, weakening by 59% y/y. Other negative
factors include the adverse movement of CZK/USD exchange rate. The difference between Brent
and Ural crude oil prices, which grew by 6% y/y, had a slightly positive impact on the performance
of the refinery segment.
The model combined petrochemical margin decreased by 17%, from 834 EUR/t in 1H2017 to 691
EUR/t in 1H2018. The deterioration occurred mainly on the polyolefin side (-25% y/y) due to lower
spreads of polyethylene-ethylene and polypropylene-propylene.
Looking at the operation performance the refining utilisation in 1H2018 decreased mainly due to
executed turnaround in Kralupy refinery. The total refinery’s maintenance and refurbishment costs
exceeded CZK 1 bn. The second event which had effect on the production was the maintenance
shutdown of the POX unit at the Litvínov chemical complex, which happened in April 2018. The
steam cracker utilisation increased y/y supported by improved operations.
The refining sales volume, including retail, decreased by 13% from 4,003 kt in 1H2017 to CZK
3,482 kt in 1H2018 due to the planned turnaround at the Kralupy refinery.
Petrochemical sales reached 1,042 kt in 1H2018, which is higher by 9% than in 1H2017 when the
sales reached 956 kt. This y/y increase in the petrochemical sales volume was driven by higher
sales volume of polymers, supported by reliable operation of petrochemical production plants.
Due to the factors described above the downstream segment’s operating profitability EBITDA LIFO
decreased from CZK 9,514 m in 1H2017 to CZK 3,048 m in 1H2018. The company management
has reached an agreement on the final settlement of an insured event related to the steam cracker
unit. The company received a confirmation of a final insurance payment of CZK 1.6 bn, which
means that the company will have received CZK 12.2 bn in total in connection with the settlement
of the insured event on the steam cracker unit, out of which CZK 10.6 bn was recognised in 2016
and 2017 other operating income.

5
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Retail segment
The retail segment recorded a significant 16% y/y improvement in profitability. The EBITDA LIFO
increased from CZK 681 million in 1H2017 to CZK 771 million in 1H2018 due to Benzina’s higher
fuel as well as non-fuel sales. Increased fuels sales have been achieved thanks to a number of
activities in sales, marketing along with improved standards, good dynamics of the Czech economy
and the completion of OMV petrol stations takeover. Better performance of the non-fuel segment
was boosted by improved offer on refreshments and shop. Benzina’s market share grew by
approximately 2.9 percentage points y/y, from 19.3% in 1H2017 to 22.2% in 1H2018 (1H2018
figure is based on the latest available official statistical data at the end of April 2018).
In 1H2018, Benzina refurbished 31 of its petrol stations to the new Stop Cafe gastronomic concept.
In June 2018 Benzina celebrated its 60th anniversary.

CAPEX, cash flow and financial gearing
CAPEX reached CZK 3,577 m in 1H2018 compared with CZK 3,029 m in 1H2017. The main part
of investments in 1H2018 was carried out by the downstream segment. In particular, the
construction of a new polyethylene unit and the construction of a new boiler room for the steam
cracker unit continued in the petrochemical sector. In the refinery area, focus was on the planned
turnaround at the Kralupy refinery. The key projects in Spolana were the construction of a new
energy center and the optimisation of compressed air production. In the retail segment, main part
of the CAPEX went into the implementation of the Stop Cafe 2.0 concept.
The operating cash flow decreased from CZK 8,315 m in 1H2017 to CZK 2,586 m in 1H2018. The
investing cash flow was CZK (-) 2,581 m in 1H2018 compared to CZK (-) 9,637 m in 1H2017. The
free cash flow, defined as the sum of operating and investing cash flow, increased y/y from CZK (-)
1,322 m in 1H2017 to CZK 5 m in 1H2018.
The net debt was at a negative level of CZK (-) 2,236 m as at 30 June 2018 compared to a position
in 1H2017 of (-) 1,413 m (negative amount represents a net cash position). Consequently, the
financial gearing ratio was also at the negative level of (-) 4.3% as at 30 June 2018, compared to
H1 2017 position of (-) 3.0%.

6
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Expected development of business activities in the second half of 2018
GDP growth in both the Czech Republic and the euro area is expected to maintain solid dynamics
during the 2H2018, with a y/y estimated growth of approximately 3.5%. Data from the Czech
Statistical Office confirms the growing confidence of consumers and entrepreneurs in the Czech
economy in June 2018, when y/y growth of all monitored confidence indicators was observed,
which also suggests a slightly optimistic outlook for the second half of 2018.
With regard to the Brent crude oil price, it is expected that the price will be at around USD 72/barrel
(Bloomberg), but it is important to keep in mind that oil prices also depend on geopolitical risks.
With regard to the capital expenditures in the second half of 2018, petrochemical part of the
downstream segment will remain the main area of investments with continuation of the major
project – new polyethylene unit (PE3), as key activity. Spolana aims to finalise the granulation of
ammonium sulphate project. In the retail segment, Benzina will continue with remodeling of its
petrol stations.
The company management will continue to be focused on delivering targets set in Unipetrol Group
Strategy and continue with execution of the internal efficiency initiatives (Operational Excellence)
across all segments.

7
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Information about the persons responsible for the Half-year Report 2018
Krzysztof Zdziarski, Chairman of Unipetrol’s Board of Directors, and Mirosław Kastelik, ViceChairman of Unipetrol’s Board of Directors, hereby represent that, to their best knowledge, the
Half-year Report and the Consolidated and Separate financial statements as of 30 June 2018
present, in all aspects, a true and fair image of the financial standing, business, and results of the
issuer and its consolidated group for the first half of 2018, as well as of the future outlook for the
financial standing, business, and results.

Krzysztof Zdziarski
Chairman of the Board of Directors
Date: 19 July 2018

Mirosław Kastelik
Vice-Chairman of the Board of Directors
Date: 19 July 2018
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Explanation on the use of alternative performance measures
Indicator

Definition

EBITDA

Operating profit/(loss) +
depreciation and
amortization

EBITDA
LIFO

Operating profit/(loss) +
depreciation and
amortization + LIFO effect

Purpose
The indicator shows operating performance of the
company. It allows comparing with other companies
because it does not depend on the accounting depreciation
method, capital structure or tax regime.
The indicator shows operating performance of the company
and additionally it shows the impact of the change in the
crude oil price. Using the LIFO methodology for inventory
valuation (Last-In-First-Out).

Reconciliation
see note 3. Operating segments of the Notes to the
Consolidated financial statements

in CZK m

6M17

6M18

EBITDA

10,026

4,734

134

(903)

10,160

3,831

LIFO effect
EBITDA LIFO

EBIT

Operating profit/(loss)

EBIT LIFO

Operating profit/(loss) +
LIFO effect

Free cash
flow (FCF)
Net working
capital

Net cash from operating
activities + net cash used in
investing activities
Inventories + trade and
other receivables - trade
and other liabilities

The indicator shows operating performance of the company
without the influence of the company’s capital structure and
taxation. It allows monitoring of revenues and expenses on
the operational level.
The indicator shows operating performance of the company
without the influence of the company’s capital structure and
taxation and additionally it shows the impact of the change
in the crude oil price. Using the LIFO methodology for
inventory valuation (Last-In-First-Out).

see note 3. Operating segments of the Notes to the
Consolidated financial statements

The indicator measures the financial performance of the
company. It shows what amount of cash is the company
able to generate after deducting the capital expenses.
The indicator shows how much operating funds remains
available to the company when all its short-term obligations
are paid. It allows measuring of short-term financial health
of the company.

see Consolidated statement of cash flows

in CZK m

6M17

6M18

EBIT

8,673

3,146

LIFO effect

134

(903)

EBIT LIFO

8,807

2,243

see Consolidated statement of financial position
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Indicator
Net debt /
(net cash)

Definition
Non-current loans and
borrowings + current loans
and borrowings + cash pool
liabilities - cash and cash
equivalents

Purpose
The indicator shows the financial debt less cash and cash
equivalents. It allows assessing the overall indebtedness of
the company, i.e. ability of the company to pay all its debts
if they were payable at the same time using only the
available cash and cash equivalents.

Reconciliation
6M17

6M18

Non-current loans and borrowings

0

0

Current loans and borrowings

0

16

327

511

1,740

2,763

(1,413)

(2,236)

in CZK m

Cash pool liabilities
Cash and cash equivalents
Net debt / (net cash)

Financial
gearing

Net debt /
EBITDA
LIFO
(4-quarters
trailing
adjusted
EBITDA
LIFO)

Net debt / (total equity –
hedging reserve) x 100%

Net debt / EBITDA LIFO,
where the EBITDA LIFO
indicator is
4-quarters trailing EBITDA
LIFO adjusted for
extraordinary (one-off)
items, which do not relate to
the ordinary economic
activity.

The indicator shows the financial debt in proportion to the
equity less the hedging reserve (the amount of the hedging
reserve results from the valuation of derivatives meeting the
requirements of cash flow hedge accounting). It allows
monitoring the company’s debt level.
The indicator measures the company’s ability to pay its
debt. The indicator shows approximately in how long is the
company able to pay back its debt out of its normal source
of operating cash flow.

Total equity
see Consolidated statement of financial position
Hedging reserve
see Consolidated statement of financial position
6M17

6M18

17,265

8,488

impairment allowance of the
downstream segment assets reversal

(1,919)

-

EBITDA LIFO

15,346

8,488

(1,413)

(2,236)

(0.1)

(0.3)

in CZK m
EBITDA LIFO
(4-quarters trailing)

(4-quarters trailing)

Net debt
Net debt / EBITDA LIFO
CAPEX

Acquisition of property,
plant and equipment and
intangible assets.

The indicator shows capital expenditures of the company
for the period on the cash flow basis. It allows monitoring of
investing activities of the company.

see note 3. Operating segments of the Notes to the
Consolidated financial statements
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(in CZK million)

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS PREPARED IN ACCORDANCE WITH
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS AS ADOPTED BY THE EUROPEAN UNION
Consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
6 MONTH PERIOD
ENDED 30/06/2018
(unaudited)

3 MONTH PERIOD
ENDED 30/06/2018
(unaudited)

6 MONTH PERIOD
ENDED
30/06/2017
(unaudited)

3 MONTH PERIOD
ENDED 30/06/2017
(unaudited)

4.1.
4.2.

58 309
(54 597)

31 137
(29 243)

61 031
(54 367)

31 181
(27 823)

3 712

1 894

6 664

3 358

4.5.
4.5.

(1 246)
(836)
1 750
(234)

(506)
(374)
1 652
(107)

(1 375)
(776)
4 225
(65)

(698)
(373)
3 095
(37)

3 146

2 559

8 673

5 345

850
(185)

941
(5)

186
(920)

92
(793)

Note

Statement of profits or loss
Revenues
Cost of sales
Gross profit on sales
Distribution expenses
Administrative expenses
Other operating income
Other operating expenses
Profit from operations
Finance income
Finance costs
Net finance income/(costs)

4.6.
4.6.

Profit before tax
Tax expense

Net profit

4.7.

665

936

(734)

(701)

3 811

3 495

7 939

4 644

(603)

(609)

(1 540)

(1 071)

3 208

2 886

6 399

3 573

(592)

(675)

934

582

(731)
139

(835)
1
159

1 156
(2)
(220)

721
(2)
(137)

Other comprehensive income
items which will be reclassified into profit or loss under
certain conditions
Hedging instruments
Exchange differences on translating foreign operations
Deferred tax

(592)

(675)

934

582

Total net comprehensive income

2 616

2 211

7 333

4 155

Net profit attributable to

3 208

2 886

6 399

3 573

3 209
(1)

2 887
(1)

6 401
(2)

3 575
(2)

2 616

2 211

7 333

4 155

2 617
(1)

2 212
(1)

7 335
(2)

4 157
(2)

17.70

15.92

35.30

19.72

-

equity owners of the parent
non-controlling interests

-

Total net comprehensive income attributable to
equity owners of the parent
non-controlling interests
Net profit and diluted net profit per share attributable to equity
owners of the parent (in CZK per share)

The consolidated financial statements are to be read in conjunction with the notes forming part of the consolidated financial statements set out on pages 820.
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(in CZK million)

Consolidated statement of financial position
30/06/2018
(unaudited)

31/12/2017
(audited)

36 580
448
1 324
1
48
107
111

34 583
448
1 626
1
48
700
96

38 619

37 502

16 932
18 997
430
4 039
132
2 763

14 983
14 432
666
5 686
117
2 459

43 293

38 343

81 912

75 845

EQUITY
Share capital
Statutory reserves
Hedging reserve
Revaluation reserve
Exchange differences on translating foreign operations
Retained earnings

18 133
33
238
10
11
34 054

18 133
33
830
10
11
30 856

Equity attributable to equity owners of the parent

52 479

49 873

Note

ASSETS
Non-current assets
Property, plant and equipment
Investment property
Intangible assets
Financial assets available for sale
Deferred tax assets
Financial derivatives
Other non-current assets
Current assets
Inventories
Trade and other receivables
Financial derivatives
Other financial assets
Current tax assets
Cash and cash equivalents

4.8.

4.9.
4.9.

4.9.
4.9.

Total assets
EQUITY AND LIABILITIES

Non-controlling interests
Total equity
LIABILITIES
Non-current liabilities
Provisions
Deferred tax liabilities
Other non-current liabilities
Current liabilities
Trade and other liabilities
Loans, borrowings
Current tax liabilities
Provisions
Deferred income
Financial derivatives
Other financial liabilities

4.10.
4.9.

4.10.
4.9.
4.9.

(10)

(9)

52 469

49 864

814
1 408
227

798
1 383
238

2 449

2 419

23 575
16
1 178
865
386
251
723

20 733
1
1 072
942
16
398
400

26 994

23 562

Total liabilities

29 443

25 981

Total equity and liabilities

81 912

75 845

The consolidated financial statements are to be read in conjunction with the notes forming part of the consolidated financial statements set out on pages 820.
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(in CZK million)

Consolidated statement of changes in equity
Equity attributable to equity owners of the parent
Total equity

Total

Noncontrolling
interests

30 856

49 873

(9)

49 864

(11)

(11)

-

(11)

10

30 845

49 862

(9)

49 853

-

-

3 209

3 209

(1)

3 208

-

-

-

(592)

-

(592)

(592)

-

-

3 209

2 617

(1)

2 616

33

238

11

10

34 054

52 479

(10)

52 469

Share
capital

Statutory
reserves

Hedging
reserve

Exchange
differences on
translating foreign
operations

Revaluation
reserve

Retained
earnings

18 133

33

830

11

10

-

-

-

-

-

18 133

33

830

11

Net profit/(loss)

-

-

-

Items of other comprehensive income

-

-

(592)

Total net comprehensive income

-

-

18 133

(unaudited)
01/01/2018 (previously reported)
Impact of IFRS 9 adoption
01/01/2018 (reclassified data)

30/06/2018
(unaudited)
01/01/2017

18 133

33

(263)

16

10

23 701

41 630

(9)

41 621

Net profit/(loss)

-

-

-

-

-

6 401

6 401

(2)

6 399

Items of other comprehensive income

-

-

936

(2)

-

-

934

-

934

Total net comprehensive income

-

-

936

(2)

-

6 401

7 335

(2)

7 333

Dividends

30/06/2017

-

-

-

-

-

(1 505)

(1 505)

-

(1 505)

18 133

33

673

14

10

28 597

47 460

(11)

47 449

The consolidated financial statements are to be read in conjunction with the notes forming part of the consolidated financial statements set out on pages 820.
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(in CZK million)

Consolidated statement of cash flows
6 MONTH PERIOD
ENDED 30/06/2018
(unaudited)

3 MONTH PERIOD
ENDED 30/06/2018
(unaudited)

6 MONTH PERIOD
ENDED 30/06/2017
(unaudited)

3 MONTH PERIOD
ENDED 30/06/2017
(unaudited)

3 811

3 495

7 939

4 644

1 588
(1)
(25)
(185)
736
(1 585)

809
(4)
(16)
(300)
346
(1 585)

1 353
20
(12)
716
219
(1 696)

710
16
(10)
618
108
(2 962)

(148)

123

(476)

22

(1 255)
(1 953)
(2 699)
3 397
(350)

531
(1 700)
(3 275)
5 506
(173)

570
1 384
(268)
(546)
(318)

3 311
1 948
199
1 164
(151)

2 586

3 226

8 315

6 306

Acquisition of property, plant and equipment and intangible assets
Disposal of property, plant and equipment and intangible assets
Settlement of financial derivatives
Proceeds/(outflows) from cash pool assets
Other

(4 432)
5
93
1 723
30

(2 271)
1
271
(521)
20

(3 403)
10
(629)
(5 611)
(4)

(2 152)
9
(516)
(6 725)
(6)

Net cash used in investing activities

(2 581)

(2 500)

(9 637)

(9 390)

Proceedsfrom loans and borrowings
Proceedsfrom cash pool liabilities
Interest paid
Dividends paid
Other

15
288
(4)
(3)

15
211
(1)
(1)

153
(1)
(3)
(3)

38
(3)
-

Net cash from financing activities

296

224

146

35

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents, beginning of the period

301

950

(1 176)

(3 049)

2
2 459

5
1 807

(17)
2 933

(13)
4 802

Cash and cash equivalents, end of the period

2 762

2 762

1 740

1 740

Cash flows from operating activities
Profit before tax
Adjustments for:
Depreciation and amortisation
Foreign exchange (gain)/loss
Interest and dividends, net
(Profit)/Loss on investing activities
Change in provisions
Change in receivables and liabilities from insurance
Other adjustments including change in financial instruments
and deferred income
Change in working capital
inventories
receivables
liabilities
Income tax (paid)

Net cash from operating activities
Cash flows from investing activities

Cash flows from financing activities

The consolidated financial statements are to be read in conjunction with the notes forming part of the consolidated financial statements set out on pages 820.
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(in CZK million)

EXPLANATORY NOTES TO THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
1.

DESCRIPTION OF THE COMPANY

Establishment of the parent company
UNIPETROL, a.s. (the “Company”, “parent”, “parent company”) is a joint stock company established by the National
Property Fund of the Czech Republic by a foundation agreement dated 27 December 1994. The Company was
registered in the Register of Companies at the Regional Commercial Court in Prague on 17 February 1995. The
Company is listed and registered on the Prague Stock Exchange.
Identification number of the Company
616 72 190
Registered office of the Company
UNIPETROL, a.s.
Na Pankráci 127
140 00 Praha 4
Czech Republic
Principal activities
The Company operates as a holding company covering and administering a group of companies (the “Group”). The
principal business activities of the Group include oil and petroleum products processing, production of commodity
chemicals, polymer materials, mineral lubricants, plastic lubricants, road and insulation bitumen, special refinery and
petrochemical products. Furthermore, the Group is engaged in the distribution of fuels and operation of gas stations.
In addition to these principal activities, the Group is engaged in other activities that are necessary to support the principal
activities, such as production, distribution and sale of heat and electricity, operation of railway tracks and railway
transportation, advisory services relating to research and development, environmental protection, software and hardware
advisory services and other services.
Ownership structure
The shareholders as at 30 June 2018 are as follows:
Number of shares

Nominal value of shares (in CZK)

Share in share capital

170 507 091
10 827 673

17 050 709 100
1 082 767 300

94.03%
5.97%

181 334 764

18 133 476 400

100%

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
Investment funds and other minority shareholders

A voluntary tender offer to acquire UNIPETROL, a.s. shares was announced by PKN ORLEN S.A. on
12 December 2017. According to the published bid document, the offer was made for all UNIPETROL, a.s. shares,
except for the shares already owned by PKN ORLEN S.A. The bid price was CZK 380 per share and the acceptance
period was from 28 December 2017 to 30 January 2018. The transaction was settled on 23 February 2018,
PKN ORLEN S.A. purchased 56 280 592 UNIPETROL, a.s. shares which represent ca. 31.04% of the UNIPETROL, a.s.
share capital.
Consolidated group structure
The subsidiaries and jointly controlled entities forming the consolidated group of UNIPETROL, a.s., and the parent
company’s interest in the capital of subsidiaries and jointly controlled entities held either directly by the parent company
or indirectly by the consolidated subsidiaries are presented in the consolidated financial statements of the Group as at
and for the year ended 31 December 2017.
Paramo Oil s.r.o. liquidation
The liquidation of Paramo Oil s.r.o. has been completed and the company was deleted from the Commercial register on
29 May 2018.
In 6 month period ended 30 June 2018 there were no other changes in Group’s structure.
Statutory and supervisory bodies
Members of the statutory and supervisory bodies as at 30 June 2018 were as follows:
Board of Directors

Supervisory Board

Position

Name

Chairman
Vice-Chairman
Vice-Chairman
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member

Krzysztof Zdziarski
Mirosław Kastelik
Tomasz Wiatrak
Tomáš Herink
Maciej Andrzej Libiszewski
Katarzyna Woś
Izabela Antos
Adam Wojciech Burak
Zdeněk Černý
Robert Harasimiuk
Robert Jasiński
Wioletta Kandziak
Ivan Kočárník
Janusz Jakub Szurski
Edyta Wątor
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(in CZK million)

1. DESCRIPTION OF THE COMPANY (CONTINUED)
Changes in the Board of Directors during the 6 month period ended 30 June 2018 were as follows:
Position

Name

Change

Date of change

Member
Chairman
Member
Chairman
Vice-Chairman
Member
Member

Tomasz Wiatrak
Andrzej Mikolaj Modrzejewski
Robert Dominik Małłek
Krzysztof Zdziarski
Tomasz Wiatrak
Maciej Andrzej Libiszewski
Katarzyna Woś

Elected to the office
Recalled from the office
Recalled from the office
Elected as Chairman
Elected as Vice-Chairman
Elected to the office
Elected to the office

with effect as of 1 March 2018
with effect as of 9 March 2018
with effect as of 9 March 2018
with effect as of 10 March 2018
with effect as of 10 March 2018
with effect as of 14 March 2018
with effect as of 14 March 2018

Changes in the Supervisory Board during the 6 month period ended 30 June 2018 were as follows:
Position

Name

Change

Date of change

Chairman
Chairman
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member

Wojciech Jasiński
Zbigniew Leszczyński
Grażyna Baka
Wioletta Kandziak
Rafał Pasieka
Janusz Szurski
Wojciech Jasiński
Robert Harasimiuk
Krystian Pater
Zbigniew Leszczyński
Jacek Marek Kosuniak
Rafał Warpechowski
Izabela Antos
Adam Wojciech Burak
Robert Harasimiuk
Robert Jasiński
Wioletta Kandziak
Ivan Kočárník
Janusz Jakub Szurski
Edyta Wątor

Recalled from the office of Chairman
Elected as Chairman
Resigned from the office
Appointed to the office as substitute member
Resigned from the office
Appointed to the office as substitute member
Resigned from the office
Appointed to the office as substitute member
Resigned from the office
Resigned from the office
Resigned from the office
Office of substitute member expired
Elected to the office
Elected to the office
Elected to the office
Elected to the office
Elected to the office
Elected to the office
Elected to the office
Elected to the office

with effect as of 21 February 2018
with effect from 22 February 2018
with effect as of 6 March 2018
with effect from 7 March 2018
with effect as of 7 March 2018
with effect from 8 March 2018
with effect as of 8 March 2018
with effect from 9 March 2018
with effect as of 6 April 2018
with effect as of 28 June 2018
with effect as of 28 June 2018
with effect as of 28 June 2018
elected by the General Meeting held on 28 June 2018
elected by the General Meeting held on 28 June 2018
elected by the General Meeting held on 28 June 2018
elected by the General Meeting held on 28 June 2018
elected by the General Meeting held on 28 June 2018
elected by the General Meeting held on 28 June 2018
elected by the General Meeting held on 28 June 2018
elected by the General Meeting held on 28 June 2018

2.

PRINCIPLES OF PREPARATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

2.1. Statement of compliance and general principles of preparation
The consolidated financial statements of the Company as at and for the period ended 30 June 2018 include the
Company and its subsidiaries (together referred to as the “Group”) and the Group’s interest in jointly controlled entities.
These condensed consolidated interim financial statements have been prepared in accordance with International
Financial Reporting Standard (IFRS) IAS 34 Interim Financial Reporting. They do not include all of the information
required for full annual financial statements and should be read in conjunction with the consolidated financial statements
of the Group as at and for the year ended 31 December 2017.
These condensed consolidated interim financial statements have been prepared on a going concern basis. As at the
date of the statements approval, there is no uncertainty that the Group will not be able to continue as a going concern in
the foreseeable future.
The financial statements, except for the statement of cash flows, were prepared on the accrual basis of accounting.
2.2. Information concerning the seasonal or cyclical character of the Group’s operations in the period presented
The Group does not experience any material seasonal or cyclical character of its operations.
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3.

(in CZK million)

OPERATING SEGMENTS

The operating activities of the Group are divided into the following segments:
 the Downstream segment, which includes integrated refining, petrochemical, sales and energy production activities,
 the Retail segment, which includes sales at petrol stations,
and Corporate Functions, which are reconciling items and include activities related to management, administration and
other support functions as well as remaining activities not allocated to separate operating segments.
Allocation of subsidiaries into the operating activities is presented in the consolidated financial statements of the Group
as at and for the year ended 31 December 2017. There were no changes in allocation of subsidiaries into the operating
segments during the 6 month period ended 30 June 2018.
Financial results and investment expenditures by operating segments
For the 6 month period ended 30 June 2018
External revenues
Inter-segment revenues
Segment revenues
Operating expenses
Other operating income
Other operating expenses
Profit/(Loss) from operations
Net finance income
Profit before tax
Tax expense
Net profit
Depreciation and amortisation
EBITDA*
CAPEX**

Downstream Segment

Retail Segment

Corporate Functions

Elimination
adjustments

Total

50 876
6 063
56 939
(55 833)
1 713
(212)

7 363
34
7 397
(6 833)
22
(13)

70
550
620
(660)
15
(9)

(6 647)
(6 647)
6 647
-

58 309
58 309
(56 679)
1 750
(234)

2 607

573

(34)

-

3 146
665
3 811
(603)
3 208

(1 344)
3 951
2 920

(198)
771
555

(46)
12
102

-

(1 588)
4 734
3 577

For the 3 month period ended 30 June 2018

External revenues
Inter-segment revenues
Segment revenues
Operating expenses
Other operating income
Other operating expenses
Profit/(Loss) from operations
Net finance income
Profit before tax
Tax expense
Net profit
Depreciation and amortisation
EBITDA*
CAPEX**

Downstream Segment

Retail Segment

Corporate Functions

Elimination
adjustments

Total

27 011
3 413
30 424
(29 682)
1 629
(99)

4 092
18
4 110
(3 814)
8
(3)

34
278
312
(336)
15
(5)

(3 709)
(3 709)
3 709
-

31 137
31 137
(30 123)
1 652
(107)

2 272

301

(14)

-

2 559
936
3 495
(609)
2 886

(682)
2 954
1 899

(103)
404
316

(24)
10
80

-

(809)
3 368
2 295

For the 6 month period ended 30 June 2017
External revenues
Inter-segment revenues
Segment revenues
Operating expenses
Other operating income
Other operating expenses
Profit/(Loss) from operations
Net finance costs
Profit before tax
Tax expense
Net profit
Depreciation and amortisation
EBITDA*
CAPEX**

Downstream Segment

Retail Segment

Corporate Functions

Elimination
adjustments

Total

54 893
4 886
59 779
(55 725)
4 213
(43)

6 070
33
6 103
(5 593)
8
(1)

68
448
516
(567)
4
(21)

(5 367)
(5 367)
5 367
-

61 031
61 031
(56 518)
4 225
(65)

8 224

517

(68)

-

8 673
(734)
7 939
(1 540)
6 399

(1 156)
9 380
2 571

(164)
681
360

(33)
(35)
98

-
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(in CZK million)

OPERATING SEGMENTS (CONTINUED)

For the 3 month period ended 30 June 2017
External revenues
Inter-segment revenues
Segment revenues
Operating expenses
Other operating income
Other operating expenses
Profit/(Loss) from operations
Net finance costs
Profit before tax
Tax expense
Net profit
Depreciation and amortisation
EBITDA*
CAPEX**

Downstream Segment

Retail Segment

Corporate Functions

Elimination
adjustments

Total

27 951
2 507
30 458
(28 473)
3 088
(20)

3 198
16
3 214
(2 886)
4
(1)

32
236
268
(294)
3
(16)

(2 759)
(2 759)
2 759
-

31 181
31 181
(28 894)
3 095
(37)

5 053

331

(39)

-

5 345
(701)
4 644
(1 071)
3 573

(608)
5 661
1 577

(84)
415
192

(18)
(21)
33

-

(710)
6 055
1 802

* Profit/(Loss) from operations + depreciation and amortization.
** Additions to non-current assets (investment expenditures in property, plant and equipment + investment expenditures in intangible assets - investment
expenditures in CO2 emission allowances).

Assets by operating segments
Downstream Segment
Retail Segment
Segment assets
Corporate Functions
Adjustments

4.

30/06/2018

31/12/2017

65 793
7 447

58 788
6 924

73 240

65 712

8 836
(164)

10 231
(98)

81 912

75 845

OTHER NOTES

4.1. Revenues

Revenues from sales of finished goods and services, net
Revenues from sales of merchandise and raw materials, net

6 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2018

3 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2018

6 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2017

3 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2017

55 453
2 856

28 851
2 286

59 315
1 716

30 065
1 116

58 309

31 137

61 031

31 181

Revenues by assortments

Downstream Segment
Light distillates
Medium distillates
Heavy fractions
Monomers
Polymers
Aromas
Fertilizers
Plastics
Others
Services
Retail Segment
Light distillates
Medium distillates
Others
Services
Corporate Functions

6 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2018

3 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2018

6 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2017

3 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2017

50 876

27 011

54 893

27 951

7 925
20 866
2 610
2 302
8 566
2 050
310
1 302
3 746
1 199

4 290
11 807
1 507
935
4 240
982
142
724
1 789
595

10 613
22 524
2 441
1 873
7 935
1 525
284
1 390
4 992
1 315

5 445
11 173
1 384
1 177
3 887
883
137
680
2 538
646

7 363

4 092

6 070

3 198

2 352

1 345

1 942

1 069

4 640
13
358

2 537
5
205

3 855
13
261

1 976
5
149

70
58 309

34
31 137

68
61 031

32
31 181
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4.1. Revenues (continued)
6 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2018

3 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2018

6 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2017

3 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2017

37 422
7 752
2 858
3 183
1 321
2 396
3 377

20 500
3 786
1 608
1 811
450
1 284
1 698

38 935
6 506
4 910
3 322
1 110
2 240
4 008

20 356
3 345
2 246
1 625
582
1 173
1 854

58 309

31 137

61 031

31 181

Czech Republic
Germany
Poland
Slovakia
Switzerland
Hungary
Other countries

No countries, other than the Czech Republic and Germany, accounted for more than 10% of consolidated revenues.
Revenues are based on the country in which the customer is located.
During the 6 month period ended 30 June 2018 revenues from contracts with customers amounted to CZK 58 009
million, while other revenues related to rent and lease services amounted to CZK 300 million.
4.2. Operating expenses
Cost of sales

Cost of finished goods and services sold
Cost of merchandise and raw materials sold

6 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2018

3 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2018

6 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2017

3 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2017

(51 778)
(2 819)

(27 037)
(2 206)

(52 697)
(1 670)

(26 752)
(1 071)

(54 597)

(29 243)

(54 367)

(27 823)

6 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2018

3 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2018

6 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2017

3 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2017

(47 455)
(2 819)
(2 970)
(2 031)
(1 588)
(511)
(639)

(23 682)
(2 206)
(1 523)
(987)
(809)
(279)
(331)

(46 862)
(1 670)
(2 999)
(1 672)
(1 353)
(203)
(475)

(23 318)
(1 071)
(1 510)
(843)
(710)
(95)
(244)

(58 013)
1 095
5

(29 820)
(415)
5

(55 234)
(1 349)
-

(27 791)
(1 140)
-

(56 913)

(30 230)

(56 583)

(28 931)

1 246
836
234

506
374
107

1 375
776
65

698
373
37

(54 597)

(29 243)

(54 367)

(27 823)

Cost by nature

Materials and energy
Cost of merchandise and raw materials sold
External services
Employee benefits
Depreciation and amortisation
Taxes and charges
Other
Change in inventories
Cost of products and services for own use
Operating expenses
Distribution expenses
Administrative expenses
Other operating expenses
Cost of sales

4.3. Impairment allowances of inventories to net realisable value

Increase
Decrease

6 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2018

3 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2018

6 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2017

3 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2017

(87)
103

(5)
17

(345)
380

(330)
336

6 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2018

3 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2018

6 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2017

3 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2017

(33)
14

(20)
6

(4)
2

(2)
1

(3)
22

9

(11)
1

(1)
1

4.4. Impairment allowances of assets

Property, plant and equipment
Recognition
Reversal
Receivables
Recognition
Reversal

Recognitions and reversals of the impairment allowances were recorded in relation to overdue receivables, uncollectable
receivables or receivables in court.
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4.5. Other operating income and expenses
Other operating income

Penalties and compensations
Profit on sale of non-current non-financial assets
Reversal of provisions
Reversal of receivables impairment allowances
Reversal of impairment allowances of property, plant and
equipment and intangible assets
Revaluation of provision to CO2 consumption
Settlement and valuation of financial instruments related to
operational exposure
Other

6 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2018

3 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2018

6 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2017

3 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2017

1 592
4
3
22

1 590
3
9

4 120
35
2
1

3 074
5
1
1

14
-

6
-

2
49

1
2

85
30

36
8

16

11

1 750

1 652

4 225

3 095

In the 2nd quarter 2018 the Group succeeded to agree with insurers the final settlement amount of the insurance claim
relating to the Steam Cracker unit accident, which took place at the Chempark Záluží in Litvínov on 13 August 2015. The
total recovery relates to property and mechanical damage as well as the loss of business profits (business interruption) in
the amount of USD 515 million. The amount of USD 444 million (CZK 10 648 million) was previously recognized in Other
operating income in 2016 and 2017. The remaining amount of CZK 1 585 million (USD 71 million) is currently recognized
as Other operating income in the 2nd quarter 2018 and as at 30 June 2018 there are no contingent assets from the
insurance claim disclosed by the Group.
During the 6 months and 3 months ended 30 June 2017 the Group recognized compensation from insurances in the
amount of CZK 2 754 million in connection with steam cracker unit accident.
During the 6 month period ended 30 June 2017 the Group recognized final compensation from insurances in the amount
of CZK 1 320 million in connection with the accident on the Fluid Catalytic Cracking unit.
The Group has early adopted IFRS 9 in relation to hedge accounting. In the financial statements for the 6 month period
ended 30 June 2018 the Group presents settlement and valuation of certain transactions with financial derivatives as well
as, the ineffective part of the transactions under hedge accounting within other operating income and expenses. In
previous periods these transactions were presented in finance income and costs. The result of settlement and valuation
of financial instruments in the 6 month period ended 30 June 2017 was insignificant.
Other operating expenses

Penalties, damages and compensations
Loss on sale of non-current non-financial assets
Recognition of provisions
Recognition of receivables impairment allowances
Recognition of impairment allowances of property, plant and
equipment and intangible assets
Revaluation of provision to CO2 consumption
Donations
Settlement and valuation of financial instruments related to
operational exposure
Other

6 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2018

3 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2018

6 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2017

3 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2017

(3)
(13)
(3)

(2)
(4)
-

(20)
(17)
(5)
(11)

(16)
(17)
(1)

(33)
(68)
(4)

(20)
(9)
(2)

(4)
(3)
(1)

(2)
2
(1)

(108)
(2)

(69)
(1)

(4)

(2)

(234)

(107)

(65)

(37)

6 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2018

3 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2018

6 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2017

3 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2017

388
36
426

313
20
608

163
23
-

78
14
-

850

941

186

92

6 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2018

3 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2018

6 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2017

3 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2017

(175)
(10)

(5)

(25)
(880)
(15)

(118)
(669)
(6)

(185)

(5)

(920)

(793)

4.6. Finance income and finance costs
Finance income

Settlement and valuation of financial instruments
Interest
Net foreign exchange gain

Finance costs

Net foreign exchange loss
Settlement and valuation of financial instruments
Other
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4.7. Tax expense
6 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2018

3 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2018

6 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2017

3 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2017

(438)
(165)

(415)
(194)

(1 218)
(322)

(808)
(263)

(603)

(609)

(1 540)

(1 071)

Current income tax
Deferred income tax

4.8. Property, plant and equipment
Material additions
In the 6 month period ended 30 June 2018, the major additions to non-current assets were: capitalized spendings
connected with periodical turnaround in amount of CZK 659 million, partial construction of the new PE3 unit in the
amount of CZK 634 million, acquisition and reconstruction of petrol stations in the amount of CZK 312 million,
locomotives in the amount of CZK 199 million, spare parts in the amount of CZK 188 million and catalysts in the amount
of CZK 135 million. The amounts of other investment projects have not exceeded CZK 100 million.
In 2017 the major additions to non-current assets were: partial construction of the new PE3 unit in the amount of
CZK 3 687 million, acquisition of petrol stations and their remodelling in the amount of CZK 428 million, locomotives in
the amount of CZK 178 million, investment to granulation technology of ammonium sulphate in the amount of CZK 124
million and revamp of T700 in the amount of CZK 118 million. The amounts of other investment projects have not
exceeded CZK 100 million.
4.9. Derivatives and other assets and liabilities
Derivatives and other assets
Non-current

Cash flow hedging instruments
currency forwards
commodity swaps
Derivatives not designated as hedge accounting
currency forwards
commodity swaps
Financial derivatives
Other financial assets
cash pool
receivables on settled cash flow hedging instruments
other
Other non-financial assets
prepayments
Other assets

Current

Total

30/06/2018

31/12/2017

30/06/2018

31/12/2017

30/06/2018

31/12/2017

107
107
-

700
700
-

381
362
19
49
49
-

660
599
61
6
6

488
469
19
49
49
-

1 360
1 299
61
6
6

107

700

430

666

537

1 366

20
20
91
91

20
20
76
76

4 039
3 946
93
-

5 686
5 671
15
-

4 059
3 946
93
20
91
91

5 706
5 671
15
20
76
76

111

96

4 039

5 686

4 150

5 782

Derivatives and other liabilities
Non-current

Cash flow hedging instruments
currency forwards
commodity swaps
Derivatives not designated as hedge accounting
currency forwards
commodity swaps
Financial derivatives
Other financial liabilities
investment liabilities
cash pool
liabilities on settled cash flow hedging instruments
guarantee payment received
other
Other non-financial liabilities
other
Other non-financial liabilities

Current

Total

30/06/2018

31/12/2017

30/06/2018

31/12/2017

30/06/2018

31/12/2017

-

-

251
100
151
-

321
321
77
66
11

251
100
151
-

321
321
77
66
11

-

-

251

398

251

398

225
54
169
2
2
2

236
64
170
2
2
2

723
512
211
-

400
225
175
-

948
54
512
211
169
2
2
2

636
64
225
175
170
2
2
2

227

238

723

400

950

638
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Provisions
Non-current

Environmental provision
Jubilee bonuses and retirement benefits provision
Provision for CO2 emission allowances
Other provision

Current

Total

30/06/2018

31/12/2017

30/06/2018

31/12/2017

30/06/2018

31/12/2017

698
93

695
94
9

149
10
685
21

163
10
729
40

847
103
685
44

858
104
729
49

798

865

942

1 679

1 740

23
814

A provision for CO2 allowances was created for estimated CO2 emissions in the periods ended 30 June 2018 and
31 December 2017.
4.11.

Methods applied in determining fair values (fair value hierarchy)

Methods applied in determining fair value have been described in the consolidated financial statements as at and for the
year ended 31 December 2017 in note 26.3. As compared to the previous reporting period, the Group has not changed
the valuation methodology concerning derivative instruments and investment property.
Fair value of shares quoted on active markets is determined based on market quotations (so called Level 1). In other
cases, fair value is determined based on other input data, which are directly or indirectly observable (so called Level 2) or
unobservable market data (so called Level 3).
30/06/2018
Level 2
Level 3

Financial assets
Financial derivatives
Investment property
Financial liabilities
Financial derivatives

31/12/2017
Level 2
Level 3

537
116

332

1 366
116

332

653

332

1 482

332

251

-

398

-

251

-

398

-

During the 6 month period ended 30 June 2018 and year 2017 there were no transfers in the Group between Levels 1, 2
and 3 of the fair value hierarchy.
4.12. Future commitments resulting from signed investment contracts
As at 30 June 2018 and as at 31 December 2017 the value of future commitments of the Group resulting from signed
investment contracts amounted to CZK 5 076 million and CZK 4 497 million, respectively.
4.13. Retained earnings and dividends
In accordance with appropriate Czech law, dividends can be paid from unconsolidated profits of the parent company.
The Annual General Meeting of UNIPETROL, a.s., held on 28 June 2018, resolved to approve to cover the entire nonconsolidated loss of the company for 2017 in the amount of CZK 29 million from the company non-consolidated
retained earnings of prior years in the same amount.
4.14. Guarantees
At the Group’s request, the bank guarantees relating to the security of customs debt, excise tax at customs offices and
other purposes were issued. The total amount of guarantees related to excise tax amounted to
CZK 2 001 million as at 30 June 2018 (31 December 2017: CZK 1 948 million) and for other purposes amounted to
CZK 65 million (31 December 2017: CZK 106 million).
The Group was the beneficiary of guarantees in the amount of CZK 468 million as at 30 June 2018
(31 December 2017: CZK 531 million).
4.15. Related party transactions
Material transactions concluded by the Group companies with related parties
In the 6 month period ended 30 June 2018 and 2017 there were no transactions concluded by the Group with related
parties on other than arm´s length terms.
Transactions with key management personnel
In the 6 month period ended 30 June 2018 and 2017 the Group companies did not grant to key management personnel
and their relatives any advances, borrowings, loans, guarantees and commitments or other agreements obliging them to
render services to Group companies and related parties.
In the 6 month period ended 30 June 2018 and 2017 there were no significant transactions concluded with members of
the Board of Directors, the Supervisory Board, their spouses, siblings, descendants, ascendants or their other relatives.
Transactions with related parties concluded by key management personnel of the Group companies
In the 6 month period ended 30 June 2018 and 2017 members of the key management personnel of the Group
submitted statements that they have not concluded any transactions with related parties.
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4.15. Related party transactions (continued)
Remuneration of key executive personnel of the Parent Company and Group companies
6 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2018

3 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2018

6 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2017

3 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2017

(35)
(34)
(1)
(108)
(107)
(1)

(17)
(16)
(1)
(56)
(55)
(1)

(37)
(37)
(111)
(111)
-

(18)
(18)
(61)
(61)
-

(143)

(73)

(148)

(79)

Parent Company
Short-term employee benefits
Termination benefits
Subsidiaries
Short-term employee benefits
Termination benefits

The above table presents remuneration paid and due or potentially due to the key management personnel of the Parent
Company and subsidiaries in the reporting period.
Parent and ultimate controlling party
During 2018 and 2017 a majority (94.03%, respectively 62.99%) of the Company’s shares were held by POLSKI
KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PKN Orlen).
PKN Orlen
for 6 month period ended

Sales
Purchases
Finance income
Finance costs

30/06/2018

30/06/2017

30/06/2018

30/06/2017

30/06/2018

30/06/2017

1 747
38 078
27
-

3 419
37 714
-

527
308
-

465
338
45
-

5 470
1 805
-

4 356
769
14
2

PKN Orlen
for 3 month period ended

Sales
Purchases
Finance income
Finance costs

Entities under control or
significant influence of PKN Orlen

Joint operations

30/06/2018

30/06/2017

30/06/2018

30/06/2017

30/06/2018

30/06/2017

1 022
20 269
-

1 490
18 298
-

270
155
-

256
178
45
-

3 099
1 340
-

2 596
498
10

PKN Orlen

Other financial assets
Trade and other receivables
Trade and other liabilities
Other financial liabilities

Entities under control or
significant influence of PKN Orlen

Joint operations

Joint operations

30/06/2018

31/12/2017

30/06/2018

31/12/2017

3 946
560
6 557
-

5 672
290
4 946
-

128
66
-

127
49
-

1

Entities under control or
significant influence of PKN Orlen
30/06/2018
31/12/2017

1 152
425
511

594
266
225

4.16. Information concerning significant proceedings in front of court or in front of public administration bodies
Tax proceeding
The claims are described in the consolidated financial statements of the Group as at and for the year ended
31 December 2017.
During the 6 month period ended 30 June 2018 there were no material changes in relation to this issue. The case is now
pending with the Appellate Tax Authority.
Claim for unjustified enrichment against ČEZ Distribuce, a.s.
The claims are described in the consolidated financial statements of the Group as at and for the year ended
31 December 2017. During the 6 month period ended 30 June 2018 there were no material changes in relation to this
issue. The case is pending, currently being reviewed by Ústí nad Labem Regional court.
Contingent liabilities and commitments related to Squeeze-out of PARAMO, a.s are described in the consolidated
financial statements of the Group as at and for the year ended 31 December 2017.
During the 6 month period ended 30 June 2018 there were no material changes in relation to this issue. The matter is
now with Regional Court in Hradec Králové pending a decision by the court.
Claims on compensation of damages filed by “I.P. - 95, s.r.o.” against UNIPETROL RPA, s.r.o.
The claims are described in the consolidated financial statements of the Group as at and for the year ended
31 December 2017.
On 9 February 2018, the District Court in Ostrava dismissed the “I.P. - 95, s.r.o.” claim in full. On 3 April 2018 “I.P. – 95,
s.r.o.” filed an appeal against the ruling of the District Court in Ostrava.

CONSOLIDATED INTERIM REPORT FOR THE 1ST HALF 2018

26

UNIPETROL, a.s.
INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

(in CZK million)

4.17. Accounting principles
Applied accounting principles and IFRS amendments
These interim condensed consolidated financial statements were prepared according to accounting principles described
in note 32 in the consolidated financial statements of the Group as at and for the year ended 31 December 2017 except
for the adopted new IFRS 9 Financial instruments and IFRS 15 Revenues from Contracts with Customers.
The Group intends to adopt new standards, amendments and interpretations to existing standards that have been
published but are not effective as at the date of preparation of these interim condensed consolidated financial statements
after their acceptance by the European Commission in accordance with their effective date. The possible impact of new
standards, amendments and interpretations on the Group’s future consolidated financial statements was described in
note 32.1 of the consolidated financial statements of the Group as at and for the year ended 31 December 2017.
The Group adopted the requirements of IFRS 15 prospectively and IFRS 9 with a modified retrospective approach with
effect from 1 January 2018. According to the option allowed by the standard, the Group resigned from disclosing
comparable data. Data as at 31 December 2017 and for the 1st half of 2017 were prepared based on IAS 39, IAS 18 and
IAS 11. The previously adopted selected accounting principles within sales revenues (IAS 18, IAS 11) and financial
instruments (IAS 39) were disclosed in the financial statements for 2017.
Application of IFRS 15
The core principle of IFRS 15 is that an entity recognises revenue to depict the transfer of promised goods or services to
customers in an amount that reflects the consideration to which the entity expects to be entitled in exchange for those
goods or services. The management of the Group have assessed that in relation to the products and services of the
Group, revenue will be recognised for each performance obligations when control over the corresponding goods and
services is transferred to the customer. This is similar to the identification of separate revenue components under IAS 18.
The Group applies the principles of IFRS 15 in a five-step model in relation to the portfolio of contracts with similar
characteristics, if the entity reasonably expects that the impact of the following principles on the financial statements will
not significantly differ from the application of the following principles to individual contracts.
Requirements to identify a contract with a customer
A contract with a customer meets its definition when all of the following criteria are met: the parties of the contract have
approved the contract and are committed to perform their obligations; the Group can identify each party‘s rights
regarding goods or services to be transferred; the Group can identify the payment terms for the goods or services to be
transferred; the contract has commercial substance and it is probable that the Group will collect the consideration to
which it will be entitled in exchange for the goods or services that will be transferred to the customer.
Identification of performance obligations
At contract inception the Group assesses the goods or services promised in the contract with a customer and identifies
as a performance obligation each promise to transfer to the customer: goods or services (or a bundle of goods or
services) that can be separated or groups of separate goods or services which are basically the same and for which the
transfer to the customer is of the same nature.
While establishing contracts, the Group commits to deliver mainly refining and petrochemical products and merchandise to
customers. Within the contracts, the Group acts as a principal, there are no obligations for returns and refunds. The guarantees
provided within the contracts assure the customer that the product complies with the established specification and do not
involve the performance of a separate service.
Within the Downstream segment, in the sales of refinery and petrochemical products, the moment of performance all
obligations within the contract follows the delivery of goods and the moment of revenue recognition from individual performance
obligations depends on the applied delivery terms. Within the Downstream segment, there are mainly sales with deferred
payment dates.
Within the Retail segment, there are both cash sales and sales with deferred payment dates, performed based on fleet
contracts. The moment of satisfaction of the performance obligation is the moment of good release.
Determination of the transaction price
The Group considers the terms of the contract and its the customary business practices to determine the transaction
price. The transaction price is the amount of consideration to which the Group expects to be entitled in exchange for
transferring promised goods or services to a customer, excluding amounts collected on behalf of third parties (for
example, some sales taxes, fuel charges, excise taxes). The consideration promised in the contract with a customer may
include fixed amounts, variable amounts or both.
Allocating the transaction price to individual performance obligations
The Group allocates the transaction price to each performance obligation (or distinct good or service) at an amount that
reflects the amount of consideration to which the Group expects to be entitled in exchange for transferring the promised
goods or services to the customer.
Recognition of revenue when performance obligations are satisfied
The Group recognises revenue when (or as) the Group satisfies performance obligations by transferring a promised
good or service (i.e. an asset) to a customer (the customer obtains control of that asset). Revenue is recognised as
amounts equal to the transaction price that has been allocated to a given performance obligation.
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4.17. Accounting principles (continued)
The Group transfers control of good or service over time and, therefore, satisfies a performance obligation and
recognises revenue over time, if one of the following criteria is met:
- the customer simultaneously receives and consumes the benefits from performance as the Group performs,
- the asset is created or enhanced as a result of the performance, and the customer controls the asset as it is created or
enhanced,
- as a result of the performance of the service, an alternative component for the Group is not created, and the Group has
an enforceable right to payment for performance completed to date.
In contracts with costumers of the Downstream and Retail segments, payment dates in most cases do not exceed 35 days.
Application of IFRS 9
Measurement of financial assets and liabilities
From 1 January 2018, the Group classifies financial assets into one of the following categories:
- measured at amortized cost,
- measured at fair value through other comprehensive income,
- measured at fair value through profit or loss,
- hedging financial instruments.
The Group classifies debt financial assets to the appropriate category depending on the business model of financial
assets management and on the characteristics of contractual cash flows for a given financial asset.
The Group as assets measured at amortized cost classifies trade receivables, loans granted, other financial receivables
as well as cash and cash equivalents.
At the moment of initial recognition, the Group classifies equity instruments, i.e. shares in other entities, to the category
of financial instruments measured at fair value through other comprehensive income.
The Group classifies to assets measured at fair value through profit or loss derivatives that are not designated for hedge
accounting and hedged items that are measured in accordance with hedge accounting principles.
The Group classifies financial liabilities into one of the following categories:
- measured at amortized cost,
- measured at fair value through profit or loss,
- hedging financial instruments.
The Group as liabilities measured at amortized cost classifies trade liabilities, loans, borrowings and bonds. Liabilities on
derivatives not designated for hedge accounting are classified by the Group as measured at fair value through profit or
loss.
The Group classifies to the category of hedging financial instruments, financial assets and liabilities which constitute
derivative hedging cash flows and fair value.
The table below presents the impact of the implementation of IFRS 9 on the change in the classification and
measurement of the Group's financial assets as at 1 January 2018.
Financial instruments by class

Classification according to IAS 39

Unquoted shares

Available for sale

Loans granted
Trade and other receivables
Derivatives not designated as hedge accounting
Cash flow hedging instruments
Cash and cash equivalents
Receivables on settled derivatives

Loans and receivables
Loans and receivables
At fair value through profit or loss
Hedging financial instruments
Loans and receivables
Loans and receivables

Classification according to IFRS 9
Financial assets at fair value through
other comprehensive income
Measured at amortized cost
Measured at amortized cost
At fair value through profit or loss
Hedging financial instruments
Measured at amortized cost
Measured at amortized cost

Measurement of financial assets at amortized cost
The Group applies the effective interest rate method to measure financial assets at amortized cost.
Trade receivables after initial recognition are measured at amortized cost using the effective interest rate method,
including impairment allowances, while trade receivables with a maturity of less than 12 months from the date of
recognition (i.e. not including the financing component) are not discounted and are measured at nominal value.
Measurement of financial assets at fair value through other comprehensive income
Gains and losses on a financial asset constituting an equity instrument for which was applied the option of fair value
through other comprehensive income is recognized in other comprehensive income, except for revenues from received
dividends.
Measurement of financial assets at fair value through profit or loss
Gains or losses on the measurement of a financial asset that is classified as measured at fair value through profit or loss
are recognized in profit or loss during the period in which they were recognized. Gains or losses from the valuation of
items measured at fair value through profit or loss also include interest and dividend income.
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Accounting principles (continued)

Measurement of hedging financial instruments
Hedging financial instruments are measured in accordance with the principles of hedge accounting.
Impairment of financial assets
IFRS 9 introduces a new approach to estimating the impairment of financial assets measured at amortized cost or at fair
value through other comprehensive income (with the exception of investments in capital assets and contract assets). The
impairment model is based on the expected loss calculation as opposed to the currently applied model resulting from IAS
39, which was based on the concept of incurred loss. The most important items of financial assets in the Group’s
financial statements, which are subject to the new principles of calculating expected credit losses, are trade receivables.
The Group uses the simplified model for determining impairment allowances of trade receivables. In the model, the
Group does not monitor changes in the credit risk level during the life of the instrument and estimates the expected credit
loss in the horizon up to maturity of the instrument.
In particular, for the insolvency event, the Group recognizes when the contractor has not satisfied the obligation after 90
days from the due receivables date.
For the purpose of estimating the expected credit loss, the Group uses a provision matrix estimated on the basis of
historical levels of repayment and recoveries from receivables from contractors.
The Group includes information about the future in the parameters used in the expected loss estimation model, through
the management adjustment of the basic insolvency probability parameters. To calculate the expected credit loss, the
Group determines the probability parameter of receivables defaults estimated on the basis of the analysis of the number
of unpaid invoices in the last five years, and the liabilities default rate estimated on the basis of the value of unpaid
invoices in the last five years.
The expected credit loss is calculated when the receivable is recognized in the statement of financial position and is
updated on each subsequent day ending the reporting period, depending on the number of days for which the receivable
is due.
Hedge accounting
Derivatives designated as hedging instruments from which it is expected that their fair value or resulting from them cash
flows will offset changes in fair value or cash flows of hedged item are recognized in accordance with the principles of fair
value hedge accounting or cash flow hedges.
The Group assesses the effectiveness of hedging both at the moment of establishing the hedging and in subsequent
periods, at least at each end of the reporting period. Verification of satisfaction of the conditions for the effectiveness of
linking is made on a prospective basis, based on a qualitative analysis. If necessary, the Group uses a quantitative
analysis (linear regression method) to confirm an economic relation between the hedging instrument and the hedged
item.
In the case of cash flow hedge accounting, the Group:
- the part of profits or losses related to the hedging instrument, which constitute an effective hedge due to the hedged
risk, is recognized in other comprehensive income,
- in addition (in the case of FX hedging - spot risk element), a change in the fair value due to the forward element
(including the cross-currency margin) is recognized within the capital in a separate position (hedging cost),
- the inefficient part of profits or losses related to the hedging instrument is recognized in the statement of profit or loss.
In the case of hedging cash flows from operating activities, the ineffective part is recognized in other operating
income/expenses, and in the case of hedging cash flows of financing activities in finance income/costs.
- reclassification from capital to the statement of profit or loss is to the line in which the hedged item is presented,
- reclassification from capital is made as an adjustment to the initial value of the hedged item (if the realization of the
hedged item results in the recognition of the non-financial asset - for example, an inventory).
In the case of fair value hedge (operating activity), changes in the fair value of the hedging instrument and the hedged
item are recognized in the statement of profit or loss in the item other operating income/expenses.
In the area of hedge accounting, the Group applies the requirements of IFRS 9 in the construction of hedging
relationships. In particular, it concerns matching of the definitions of commodity risk hedging to the exposure
characteristics and applied risk management strategies. The Group aims to limit the underlying risk in hedging
relationships (resulting from various commodity indices on the side of the hedging instrument and the hedged item).
The Group applied principles of recognition the hedging cost within FX hedging transactions, where the forward
component and the cross-currency margin is recorded in a separate item in other comprehensive income.
As the new hedge accounting requirements align more closely with the Group’s risk management policies, with more
qualifying hedging instruments and hedged items, an assessment of the Group’s hedging relationships indicated that
they qualify as continuing hedging relationships under IFRS 9. The transition from IAS 39 to IFRS 9 has been evaluated
closely with insignificant effect to the consolidated financial statements as at 30 June 2018.
As at 1 January 2018 the Group calculated the impact of the expected credit loss in accordance with IFRS 9 and
recognized the adjustment decreasing Other comprehensive income and Trade receivables of the Group by the amount
of CZK 11 million.
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4.17. Accounting principles (continued)
Application of professional judgement and assumption
In preparing these condensed consolidated interim financial statements, the significant judgements made by
management in applying the Group’s accounting policies and main uncertainties were the same as those presented in
note 33 in the consolidated financial statements as at and for the year ended 31 December 2017.
Functional and presentation currency
These consolidated financial statements are presented in Czech crown (CZK), which is the Group’s presentation and
Company’s functional currency. All financial information presented in CZK has been rounded to the nearest million.
Methods applied to translation of financial data for consolidation purposes
Financial statements of foreign entities, for consolidation purposes, are translated into CZK using the following methods:
- assets and liabilities of each presented statement of financial position are translated at the closing rate published by
the Czech National Bank (CNB) at the end of the reporting period;
- respective items in the statement of profit or loss and other comprehensive income and statement of cash flows are
translated at average exchange rates published by the CNB.
Foreign exchange differences resulting from the above calculations are recognized in equity as foreign exchange
differences in subsidiaries from consolidation.
Average exchange rate for the reporting period
30/06/2018
30/06/2017

Currency

CZK/EUR
CZK/USD
CZK/100 HUF

25.500
21.080
8.119

26.263
23.389
8.519

Exchange rate as at the end of reporting period
30/06/2018
31/12/2017

26.020
22.318
7.889

25.540
21.291
8.230

4.18. Subsequent events after the reporting date
On 19 July 2018 UNIPETROL, a.s. received a request from PKN ORLEN S.A., to convene the General Meeting and to
approve a proposal for transfer of all remaining UNIPETROL, a.s. shares to PKN ORLEN S.A.
The Group’s management is not aware of any other events that have occurred since the end of the reporting period that
would have any material impact on the financial statements as at 30 June 2018.
4.19. Approval of the financial statements
The foregoing financial report for the period ended 30 June 2018 was authorized for issue by the Board of Directors on
19 July 2018.

Signature of statutory representatives

Krzysztof Zdziarski

Mirosław Kastelik

Chairman of the Board of Directors

Vice-chairman of the Board of Directors
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REPORT ON REVIEW
OF INTERIM FINANCIAL INFORMATION
To the Shareholders of UNIPETROL, a.s.
Having its registered office at: Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4
Introduction
We have reviewed the accompanying consolidated statement of financial position of UNIPETROL, a.s.
as of 30 June 2018 and the related consolidated statement of profit or loss and other comprehensive
income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the
six-month period then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory
notes. Management is responsible for the preparation and presentation of this interim financial
information in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the
European Union and for such internal control as management determines is necessary to enable the
preparation of this interim financial information that is free from material misstatement, whether due
to fraud or error. Our responsibility is to express a conclusion on this interim financial information
based on our review.
Scope of Review
We conducted our review in accordance with International Standard on Review Engagements 2410,
“Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity.”
A review of interim financial information consists of making inquiries, primarily of persons responsible
for financial and accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A review
is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with International Standards on
Auditing and consequently does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all
significant matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit
opinion.
Conclusion
Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the
accompanying interim financial information does not give a true and fair view of the consolidated
financial position of UNIPETROL, a.s. as of 30 June 2018 and of its consolidated financial performance
and consolidated cash flows for the six-month period then ended in accordance with International
Financial Reporting Standards as adopted by the European Union.
In Prague on 19 July 2018
Audit firm:

Represented by:

Deloitte Audit s.r.o.

Martin Tesař
statutory executive

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related
entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients.
Please see www.deloitte.com/cz/about to learn more about our global network of member firms.
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CONDENSED SEPARATE HALF-YEAR FINANCIAL STATEMENTS PREPARED IN ACCORDANCE WITH
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS AS ADOPTED BY THE EUROPEAN UNION
Separate statement of profit or loss and other comprehensive income
Note

6 MONTH PERIOD
ENDED 30/06/2018
(unaudited)

3 MONTH PERIOD
ENDED 30/06/2018
(unaudited)

6 MONTH PERIOD
ENDED 30/06/2017
(unaudited)

3 MONTH PERIOD
ENDED 30/06/2017
(unaudited)

Revenues
Cost of sales
Gross profit on sales
Administrative expenses
Other operating income
Other operating expenses
Profit/(loss) from operations

3.1.
3.2.

73
(25)

37
(12)

74
(40)

36
(20)

48

25

34

16

3.2.

(58)

(30)

12
-

12
-

(46)
(1)

(28)
(1)

2

7

(13)

(13)

Finance income
Finance costs
Net finance income

3.3.

51

30

117

104

3.3.

(3)

(1)

(79)

(77)

48

29

38

27

50

36

25

14

(11)

(7)

(3)

1

Net profit

39

29

22

15

Total net comprehensive income

39

29

22

15

0.22

0.16

0.12

0.08

Statement of profit or loss

Profit before tax
Tax expense

3.4.

Net profit and diluted net profit per share attributable
to equity owners of the parent (in CZK per share)

The separate financial statements are to be read in conjunction with the notes forming part of the separate financial statements set out on pages 8-14.
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Separate statement of financial position
Note

30/06/2018
(unaudited)

31/12/2017
(audited)

3.9.

27
1 163
17 419

22
1 163
17 419

18 609

18 604

88
7 098
2 255

133
7 397
1 825

ASSETS
Non-current assets
Property, plant and equipment
Investment property
Shares in related parties
Current assets
Trade and other receivables
Other financial assets
Cash and cash equivalents

3.5.

Total assets

9 441

9 355

28 050

27 959

18 133
503
7 744

18 133
503
7 705

26 380

26 341

50
105

50
106

155

156

85
27
1 403

100
17
1 345

1 515

1 462

1 670

1 618

28 050

27 959

EQUITY AND LIABILITIES
EQUITY
Share capital
Revaluation reserve
Retained earnings
Total equity
LIABILITIES
Non-current liabilities
Provisions
Deferred tax liabilities
Current liabilities
Trade and other liabilities
Current tax liabilities
Other financial liabilities
Total liabilities

Total equity and liabilities

3.7.

3.8.

The separate financial statements are to be read in conjunction with the notes forming part of the separate financial statements set out on pages 8-14.
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Separate statement of changes in equity
Share capital

Revaluation reserve

Retained earnings

Total equity

(unaudited)
01/01/2018
Net profit
Total net comprehensive income

18 133
-

503
-

7 705
39

26 341
39

-

-

39

39

30/06/2018

18 133

503

7 744

26 380

(unaudited)
01/01/2017
Net profit
Total net comprehensive income

18 133
-

503
-

9 239
22

27 875
22

-

-

22

22

-

-

(1 505)

(1 505)

18 133

503

7 756

26 392

Dividends
30/06/2017

The separate financial statements are to be read in conjunction with the notes forming part of the separate financial statements set out on pages 8-14.
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Separate statement of cash flows
6 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2018
(unaudited)

3 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2018
(unaudited)

6 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2017
(unaudited)

3 MONTH
PERIOD ENDED
30/06/2017
(unaudited)

50

36

25

14

1
(48)
30
41
(11)
(1)

(1)
(29)
(30)
(28)
(2)
-

14
(114)
67
10
(2)
12
(2)

11
(104)
67
(46)
(65)
19
(2)

32

(24)

-

(60)

Dividends received
Interest received
Outflows from loans granted
Proceeds/(Outflows) from cash pool assets
Other

57
292
-

30
845
-

88
33
(1 198)
927
-

88
17
(2 421)
(508)
1

Net cash from/(used in) investing activities

349

875

(150)

(2 823)

58
(4)
(3)

139
(1)
(2)

(1 179)
(3)
(3)

(36)
(3)
(1)

51

136

(1 185)

(40)

432

987

(1 335)

(2 923)

Cash flows from operating activities
Profit before tax
Adjustments for:
Foreign exchange (gain)/loss
Interest and dividends, net
Loss on investing activities
Change in working capital
Receivables
Liabilities
Income tax (paid)

Net cash from/(used in) operating activities
Cash flows from investing activities

Cash flows from financing activities
Proceeds/(Outflows) from cash pool liabilities
Dividends paid
Other

Net cash from/(used in) financing activities
Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents

(2)

-

(4)

-

Cash and cash equivalents, beginning of the period

1 825

1 268

2 552

4 136

Cash and cash equivalents, end of the period

2 255

2 255

1 213

1 213

The separate financial statements are to be read in conjunction with the notes forming part of the separate financial statements set out on pages 8-14.
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EXPLANATORY NOTES TO THE CONDENSED SEPARATE HALF-YEAR FINANCIAL STATEMENTS
1.

DESCRIPTION OF THE COMPANY

Establishment of the Company
UNIPETROL, a.s. (the “Company”, “Unipetrol”) is a joint stock company established by the National Property Fund
of the Czech Republic by a foundation agreement dated 27 December 1994. The Company was registered in the
Register of Companies at the Regional Commercial Court in Prague on 17 February 1995. The Company is listed
and registered on the Prague Stock Exchange.
Identification number of the Company
616 72 190
Registered office of the Company
UNIPETROL, a.s.
Na Pankráci 127
140 00 Praha 4
Czech Republic
Principal activities
The Company operates as a holding company covering and administering a group of companies (the “Group”).
The principal business activities of the Group include oil and petroleum products processing, production
of commodity chemicals, polymer materials, mineral lubricants, plastic lubricants, road and insulation bitumen,
special refinery and petrochemical products. Furthermore, the Group is engaged in the distribution of fuels
and operation of gas stations.
In addition to these principal activities, the Group is engaged in other activities that are necessary to support
the principal activities, such as production, distribution and sale of heat and electricity, operation of railway tracks and
railway transportation, advisory services relating to research and development, environmental protection, software
and hardware advisory services and other services.
Ownership structure
The shareholders as at 30 June 2018 were as follows:
Number of shares

Nominal value of shares (in CZK)

Share in share capital

170 507 091
10 827 673

17 050 709 100
1 082 767 300

94.03%
5.97%

181 334 764

18 133 476 400

100%

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
Other shareholders

A voluntary tender offer to acquire UNIPETROL, a.s. shares was announced by PKN ORLEN S.A. on 12 December
2017. According to the published bid document, the offer was made for all UNIPETROL, a.s. shares except for the
shares already owned by PKN ORLEN S.A. The bid price was CZK 380 per share and the acceptance period was
from 28 December 2017 to 30 January 2018. The transaction was settled on 23 February 2018, PKN ORLEN S.A.
purchased 56 280 592 UNIPETROL, a.s. shares which represent ca. 31.04% of the Unipetrol share capital.
Consolidated group structure
The subsidiaries and jointly controlled entities forming the consolidated group of UNIPETROL, a.s., and the parent
company’s interest in the capital of subsidiaries and jointly controlled entities held either directly by the parent
company or indirectly by the consolidated subsidiaries are presented in the consolidated financial statements of the
Group as at and for the year ended 31 December 2017.
Paramo Oil s.r.o. liquidation
The liquidation of Paramo Oil s.r.o. has been completed and the company was deleted from the Commercial register
on 29 May 2018.
In 6 month period ended 30 June 2018 there were no other changes in Group’s structure.
Statutory and supervisory bodies
Members of the statutory and supervisory bodies as at 30 June 2018 were as follows:
Board of Directors

Supervisory Board

Position

Name

Chairman
Vice-Chairman
Vice-Chairman
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member

Krzysztof Zdziarski
Mirosław Kastelik
Tomasz Wiatrak
Tomáš Herink
Maciej Andrzej Libiszewski
Katarzyna Woś
Izabela Antos
Adam Wojciech Burak
Zdeněk Černý
Robert Harasimiuk
Robert Jasiński
Wioletta Kandziak
Ivan Kočárník
Janusz Jakub Szurski
Edyta Wątor
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DESCRIPTION OF THE COMPANY (CONTINUED)

Changes in the Board of Directors during the 6 month period ended at 30 June 2018 were as follows:
Position

Name

Change

Date of change

Member
Chairman
Member
Chairman
Vice-Chairman
Member
Member

Tomasz Wiatrak
Andrzej Mikolaj Modrzejewski
Robert Dominik Małłek
Krzysztof Zdziarski
Tomasz Wiatrak
Maciej Andrzej Libiszewski
Katarzyna Woś

Elected to the office
Recalled from the office
Recalled from the office
Elected as Chairman
Elected as Vice-Chairman
Elected to the office
Elected to the office

with effect as of 1 March 2018
with effect as of 9 March 2018
with effect as of 9 March 2018
with effect as of 10 March 2018
with effect as of 10 March 2018
with effect as of 14 March 2018
with effect as of 14 March 2018

Changes in the Supervisory Board during the 6 month period ended at 30 June 2018 were as follows:
Position

Name

Change

Date of change

Chairman
Chairman
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member

Wojciech Jasiński
Zbigniew Leszczyński
Grażyna Baka
Wioletta Kandziak
Rafał Pasieka
Janusz Szurski
Wojciech Jasiński
Robert Harasimiuk
Krystian Pater
Zbigniew Leszczyński
Jacek Marek Kosuniak
Rafał Warpechowski
Izabela Antos
Adam Wojciech Burak
Robert Harasimiuk
Robert Jasiński
Wioletta Kandziak
Ivan Kočárník
Janusz Jakub Szurski
Edyta Wątor

Recalled from the office of Chairman
Elected as Chairman
Resigned from the office
Appointed to the office as substitute member
Resigned from the office
Appointed to the office as substitute member
Resigned from the office
Appointed to the office as substitute member
Resigned from the office
Resigned from the office
Resigned from the office
Office of substitute member expired
Elected to the office
Elected to the office
Elected to the office
Elected to the office
Elected to the office
Elected to the office
Elected to the office
Elected to the office

with effect as of 21 February 2018
with effect from 22 February 2018
with effect as of 6 March 2018
with effect from 7 March 2018
with effect as of 7 March 2018
with effect from 8 March 2018
with effect as of 8 March 2018
with effect from 9 March 2018
with effect as of 6 April 2018
with effect as of 28 June 2018
with effect as of 28 June 2018
with effect as of 28 June 2018
elected by the General Meeting held on 28 June 2018
elected by the General Meeting held on 28 June 2018
elected by the General Meeting held on 28 June 2018
elected by the General Meeting held on 28 June 2018
elected by the General Meeting held on 28 June 2018
elected by the General Meeting held on 28 June 2018
elected by the General Meeting held on 28 June 2018
elected by the General Meeting held on 28 June 2018

2.

PRINCIPLES OF PREPARATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

2.1. Statement of compliance and general principles of preparation
These condensed separate interim financial statements have been prepared in accordance with International
Financial Reporting Standard (IFRS) IAS 34 Interim Financial Reporting. They do not include all of the information
required for full annual financial statements and should be read in conjunction with the separate financial statements
of the Company as at and for the year ended 31 December 2017.
These condensed separate interim financial statements have been prepared on a going concern basis. As at the date
of statements approval, there is no uncertainty that the Company will not be able to continue as a going concern in
the foreseeable future.
The financial statements, except for the statement of cash flows, were prepared on the accrual basis of accounting.
Information concerning the seasonal or cyclical character of the Company’s operations in the period
presented
The Company does not experience any material seasonal or cyclical character of its operations.
2.2.
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3.

OTHER NOTES

3.1.

Revenues
6 MONTH PERIOD
ENDED 30/06/2018

3 MONTH PERIOD
ENDED 30/06/2018

6 MONTH PERIOD
ENDED 30/06/2017

3 MONTH PERIOD
ENDED 30/06/2017

59
14

30
7

58
16

29
7

73

37

74

36

6 MONTH PERIOD
ENDED 30/06/2018

3 MONTH PERIOD
ENDED 30/06/2018

6 MONTH PERIOD
ENDED 30/06/2017

3 MONTH PERIOD
ENDED 30/06/2017

Fees for use of lands
Other services

3.2.

(in CZK million)

Operating expenses

Cost of sales
Cost of services sold

(25)

(12)

(40)

(20)

(25)

(12)

(40)

(20)

6 MONTH PERIOD
ENDED 30/06/2018

3 MONTH PERIOD
ENDED 30/06/2018

6 MONTH PERIOD
ENDED 30/06/2017

3 MONTH PERIOD
ENDED 30/06/2017

(30)
(43)
(10)
-

(16)
(20)
(5)
(1)

(31)
(42)
(10)
(4)

(20)
(21)
(5)
(3)

(83)

(42)

(87)

(49)

58
-

30
-

46
1

28
1

(25)

(12)

(40)

(20)

6 MONTH PERIOD
ENDED 30/06/2018

3 MONTH PERIOD
ENDED 30/06/2018

6 MONTH PERIOD
ENDED 30/06/2017

3 MONTH PERIOD
ENDED 30/06/2017

43
8

26
4

20
88
9

12
88
4

51

30

117

104

6 MONTH PERIOD
ENDED 30/06/2018

3 MONTH PERIOD
ENDED 30/06/2018

6 MONTH PERIOD
ENDED 30/06/2017

3 MONTH PERIOD
ENDED 30/06/2017

(3)

(1)

(67)
(8)
(4)

(67)
(8)
(2)

(3)

(1)

(79)

(77)

6 MONTH PERIOD
ENDED 30/06/2018

3 MONTH PERIOD
ENDED 30/06/2018

6 MONTH PERIOD
ENDED 30/06/2017

3 MONTH PERIOD
ENDED 30/06/2017

(11)
-

(8)
1

(3)

4
(3)

(11)

(7)

(3)

1

Cost by nature

External services
Employee benefits
Taxes and charges
Other
Operating expenses
Administrative expenses
Other operating expenses
Cost of sales

3.3.

Finance income and finance costs

Finance income
Interest
Dividends
Income from guarantee given

Finance costs
Impairment to financial investment
in PARAMO, a.s.
Net foreign exchange loss
Other

3.4.

Tax expense

Current income tax
Deferred income tax

3.5.

Other financial assets
30/06/2018

Cash pool
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7 098

7 397

7 098

7 397
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3.6.
Retained earnings and dividends
In accordance with appropriate Czech law, dividends can be paid from unconsolidated profits of the parent company.
The Annual General Meeting of UNIPETROL, a.s. held place on 28 June 2018 resolved to approve to cover the
whole non-consolidated loss of the company for 2017 in the amount of CZK 29 million from the company nonconsolidated retained earnings of past years in the same amount.
3.7.

Provisions
Non-current

Total

31/12/2017

30/06/2018

31/12/2017

30/06/2018

50

50

-

-

50

50

50

50

-

-

50

50

Environmental provision

3.8.

Current

30/06/2018

31/12/2017

Other financial liabilities
30/06/2018

Cash pool

31/12/2017

1 403

1 345

1 403

1 345

3.9.
Methods applied in determining fair values (fair value hierarchy)
Methods applied in determining fair value have been described in the separate financial statements as at and for
the year ended 31 December 2017 in note 19.3. As compared to the previous reporting period, the Company has not
changed the valuation methodology concerning derivative instruments and investment property.
Fair value of shares quoted on active markets is determined based on market quotations (so called Level 1). In other
cases, fair value is determined based on other input data, which are directly or indirectly observable (so called
Level 2) or unobservable market data (so called Level 3).
30/06/2018

Investment property

31/12/2017

Level 2

Level 3

Level 2

-

1 163

-

Level 3

1 163

-

1 163

-

1 163

During the 6 month period ended 30 June 2018 and year 2017 there were no transfers in the Company between
Levels 1, 2 and 3 of the fair value hierarchy.
3.10. Guarantees
Based on the Company’s request, the bank guarantees relating to the security of customs debt, excise tax
at customs offices and other purposes were issued. The total amount of guarantees related to excise tax amounted
to CZK 1 901 million as at 30 June 2018 (31 December 2017: CZK 1 898 million) and for other purposes amounted to
CZK 61 million (31 December 2017: CZK 103 million).
Furthermore UNIPETROL, a.s. issued a guarantee for the company UNIPETROL RPA, s.r.o. in favour
of ČEPRO, a.s. to ensure the excise tax in the amount of CZK 150 million and in favour of UNIPETROL RPA, s.r.o.
in the amount of CZK 3 000 million.
3.11. Related parties’ transactions
Material transactions concluded by the Company with related parties
In the 6 month period ended 30 June 2018 and 2017 there were no transactions concluded by the Company with
related parties on other than arm’s length terms.
Transactions with key management personnel
In the 6 month period ended 30 June 2018 and 2017 the Company did not grant to key management personnel and
their relatives any advances, borrowings, loans, guarantees and commitments or other agreements obliging them
to render services to Company and related parties.
In the 6 month period ended 30 June 2018 and 2017 there were no significant transactions concluded with members
of the Board of Directors, the Supervisory Board, their spouses, siblings, descendants, ascendants or their other
relatives.
Transactions with related parties concluded by key management personnel of the Company
In the 6 month period ended 30 June 2018 and 2017 members of the key management personnel of the Company
submitted statements that they have not concluded any transactions with related parties.
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3.11. Related parties’ transactions (continued)
Parent and ultimate controlling party
During 2018 and 2017 a majority (94.03%, respectively 62.99%) of the Company’s shares were held by POLSKI
KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PKN Orlen).
PKN Orlen
for 6 month period ended

30/06/2018

30/06/2017

1
-

-

Sales
Purchases
Finance income

PKN Orlen
for 3 month period ended

30/06/2018

30/06/2017

-

-

Sales
Finance income

PKN Orlen
30/06/2018

31/12/2017

-

-

Other financial assets
Trade and other receivables
Trade and other liabilities

Entities under control or
significant influence
of UNIPETROL, a.s.
30/06/2018
30/06/2017

61
14
50

62
12
117

Entities under control or
significant influence
of UNIPETROL, a.s.
30/06/2018
30/06/2017

30
30

30
105

Entities under control or
significant influence
of UNIPETROL, a.s.
30/06/2018
31/12/2017

7 098
59
905

7 396
66
1 126

Entities under control or
significant influence
of PKN Orlen
30/06/2018
30/06/2017

-

-

Entities under control or
significant influence
of PKN Orlen
30/06/2018
30/06/2017

-

-

Entities under control or
significant influence
of PKN Orlen
30/06/2018
31/12/2017

511

225

3.12. Contingent liabilities
Contingent liabilities and commitments related to squeeze-out of PARAMO, a.s. are described in the separate
financial statements of the Company as at 31 December 2017.
UNIPETROL, a.s. submitted two independent expert reports to the court – one expert report reviewed conclusions
made by the Expert Group s.r.o. report and the other expert report provided valuation of PARAMO, a.s. and
comments on methodology applied by Expert Group s.r.o. and reliability of their conclusions. The court expert
determined value of PARAMO, a.s. share at CZK 909/share as at 6 January 2009 and CZK 905/share as at 4 March
2009.
The matter is now with Regional Court in Hradec Králové pending a decision by the court.
3.13.

Accounting principles

Applied accounting principles and IFRS amendments
These interim condensed separate financial statements were prepared according to accounting principles described
in note 24 in the separate financial statements of the Company as at and for the year ended 31 December 2017
except for the adopted new IFRS 9 Financial instruments and IFRS 15 Revenues from Contracts with Customers.
The Company intends to adopt new standards, amendments and interpretations to existing standards that have been
published but are not effective as at the date of preparation of these interim condensed separate financial statements
after their acceptance by the European Commission in accordance with their effective date. The possible impact of
new standards, amendments and interpretations on the Company’s future separate financial statements was
described in note 24.1. of the separate financial statements of the Company as at and for the year ended
31 December 2017.
The Company adopted the requirements of IFRS 15 prospectively and IFRS 9 with a modified retrospective approach
with effect from 1 January 2018. According to the option allowed by the standard, the Company resigned from
disclosing comparable data. Data as at 31 December 2017 and for the 1st half of 2017 were prepared based
on IAS 39, IAS 18 and IAS 11. The previously adopted selected accounting principles within sales revenues (IAS 18,
IAS 11) and financial instruments (IAS 39) were disclosed in the financial statements for 2017.
Application of IFRS 15
The core principle of IFRS 15 is that an entity recognises revenue to depict the transfer of promised goods or
services to customers in an amount that reflects the consideration to which the entity expects to be entitled in
exchange for those goods or services. The management of the Company have assessed that in relation to the
products and services of the Company, revenue will be recognised for each performance obligations when control
over the corresponding goods and services is transferred to the customer. This is similar to the identification of
separate revenue components under IAS 18.
The Company applies the principles of IFRS 15 in a five-step model in relation to the portfolio of contracts with similar
characteristics, if the entity reasonably expects that the impact of the following principles on the financial statements
will not significantly differ from the application of the following principles to individual contracts.
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3.13. Accounting principles (continued)
Requirements to identify a contract with a customer
A contract with a customer meets its definition when all of the following criteria are met: the parties of the contract
have approved the contract and are committed to perform their obligations; the Company can identify each party‘s
rights regarding goods or services to be transferred; the Company can identify the payment terms for the goods or
services to be transferred; the contract has commercial substance and it is probable that the Company will collect the
consideration to which it will be entitled in exchange for the goods or services that will be transferred to the customer.
Identification of performance obligations
At contract inception the Company assesses the goods or services promised in the contract with a customer and
identifies as a performance obligation each promise to transfer to the customer: goods or services (or a bundle of
goods or services) that can be separated or groups of separate goods or services which are basically the same and
for which the transfer to the customer is of the same nature.
Determination of the transaction price
The Company considers the terms of the contract and its customary business practices to determine the transaction
price. The transaction price is the amount of consideration to which the Company expects to be entitled in exchange
for transferring promised goods or services to a customer, excluding amounts collected on behalf of third parties (for
example, some sales taxes). The consideration promised in the contract with a customer may include fixed amounts,
variable amounts or both.
Allocating the transaction price to individual performance obligations
The Company allocates the transaction price to each performance obligation (or distinct good or service) at an
amount that reflects the amount of consideration to which the Company expects to be entitled in exchange for
transferring the promised goods or services to the customer.
Recognition of revenue when performance obligations are satisfied
The Company recognises revenue when (or as) the Company satisfies performance obligations by transferring a
promised good or service (i.e. an asset) to a customer (the customer obtains control of that asset). Revenue is
recognised as amounts equal to the transaction price that has been allocated to a given performance obligation.
The Company transfers control of good or service over time and, therefore, satisfies a performance obligation and
recognises revenue over time, if one of the following criteria is met:
- the customer simultaneously receives and consumes the benefits from performance as the Company performs,
- the asset is created or enhanced as a result of the performance, and the customer controls the asset as it is created
or enhanced,
- as a result of the performance of the service, an alternative component for the Company is not created, and the
Company has an enforceable right to payment for performance completed to date.
Application of IFRS 9
Measurement of financial assets and liabilities
From 1 January 2018, the Company classifies financial assets into one of the following categories:
- measured at amortized cost,
- measured at fair value through other comprehensive income,
- measured at fair value through profit or loss.
The Company classifies debt financial assets to the appropriate category depending on the business model of
financial assets management and on the characteristics of contractual cash flows for a given financial asset.
The Company as assets measured at amortized cost classifies trade receivables, loans granted, other financial
receivables as well as cash and cash equivalents.
At the moment of initial recognition, the Company classifies equity instruments, i.e. shares in other entities, to the
category of financial instruments measured at fair value through other comprehensive income.
The Company classifies financial liabilities into one of the following categories:
- measured at amortized cost,
- measured at fair value through profit or loss.
The Company as liabilities measured at amortized cost classifies trade liabilities, loans and borrowings.
The table below presents the impact of the implementation of IFRS 9 on the change in the classification and
measurement of the Company's financial assets as at 1 January 2018.
Financial instruments by class

Classification according to IAS 39

Unquoted shares

Available for sale

Loans granted
Trade and other receivables
Cash and cash equivalents

Loans and receivables
Loans and receivables
Loans and receivables

Classification according to IFRS 9
Financial assets at fair value through
other comprehensive income
Measured at amortized cost
Measured at amortized cost
Measured at amortized cost

Measurement of financial assets at amortized cost
The Company applies the effective interest rate method to measure financial assets at amortized cost.
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3.13. Accounting principles (continued)
Trade receivables after initial recognition are measured at amortized cost using the effective interest rate method,
including impairment allowances, while trade receivables with a maturity of less than 12 months from the date of
recognition (i.e. not including the financing component) are not discounted and are measured at nominal value.
Measurement of financial assets at fair value through other comprehensive income
Gains and losses on a financial asset constituting an equity instrument for which was applied the option of fair value
through other comprehensive income are recognized in other comprehensive income, except for revenues from
received dividends.
Measurement of financial assets at fair value through profit or loss
Gains or losses on the measurement of a financial asset that is classified as measured at fair value through profit or
loss are recognized in profit or loss during the period in which they were recognized. Gains or losses from the
valuation of items measured at fair value through profit or loss also include interest and dividend income.
Impairment of financial assets
IFRS 9 introduces a new approach to estimating the impairment of financial assets measured at amortized cost or at
fair value through other comprehensive income (with the exception of investments in capital assets and contract
assets). The impairment model is based on the expected loss calculation as opposed to the currently applied model
resulting from IAS 39, which was based on the concept of incurred loss. The most important items of financial assets
in the Company’s financial statements, which are subject to the new principles of calculating expected credit losses,
are trade receivables.
The Company uses the simplified model for determining impairment allowances of trade receivables. In the model,
the Company does not monitor changes in the credit risk level during the life of the instrument and estimates the
expected credit loss in the horizon up to maturity of the instrument.
In particular, for the insolvency event, the Company recognizes when the contractor has not satisfied the obligation
after 90 days from the due receivables date.
For the purpose of estimating the expected credit loss, the Company uses a provision matrix estimated on the basis
of historical levels of repayment and recoveries from receivables from contractors.
The Company includes information about the future in the parameters used in the expected loss estimation model,
through the management adjustment of the basic insolvency probability parameters. To calculate the expected credit
loss, the Company determines the probability parameter of receivables defaults estimated on the basis of the
analysis of the number of unpaid invoices in the last five years, and the liabilities default rate estimated on the basis
of the value of unpaid invoices in the last five years.
The expected credit loss is calculated when the receivable is recognized in the statement of financial position and is
updated on each subsequent day ending the reporting period, depending on the number of days for which the
receivable is due.
Application of professional judgement and assumption
In preparing these condensed separate interim financial statements, the significant judgements made
by management in applying the Company’s accounting policies and main uncertainties were the same as those
presented in note 25 in the separate financial statements as at and for the year ended 31 December 2017.
Functional and presentation currency
These separate financial statements are presented in Czech crown (CZK), which is the Company’s presentation and
functional currency. All financial information presented in CZK has been rounded to the nearest million.
3.14. Subsequent events after the reporting date
On 19 July 2018 UNIPETROL, a.s. received a request from PKN ORLEN S.A., to convene the General Meeting and
to approve a proposal for transfer of all remaining UNIPETROL, a.s. shares to PKN ORLEN S.A.
The Company’s management is not aware of any events that have occurred since the end of the reporting period that
would have any material impact on the financial statements as at 30 June 2018.
3.15. Approval of the financial statements
The foregoing financial report for the period ended 30 June 2018 was authorized for issue by the Board of Directors
on 19 July 2018.
Signature of statutory representatives

Krzysztof Zdziarski

Mirosław Kastelik

Chairman of the Board of Directors

Vice-chairman of the Board of Directors
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REPORT ON REVIEW
OF INTERIM FINANCIAL INFORMATION
To the Shareholders of UNIPETROL, a.s.
Having its registered office at: Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4
Introduction
We have reviewed the accompanying separate statement of financial position of UNIPETROL, a.s.
as of 30 June 2018 and the related separate statement of profit or loss and other comprehensive
income, separate statement of changes in equity and separate statement of cash flows for the sixmonth period then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory
notes. Management is responsible for the preparation and presentation of this interim financial
information in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the
European Union and for such internal control as management determines is necessary to enable the
preparation of this interim financial information that is free from material misstatement, whether due
to fraud or error. Our responsibility is to express a conclusion on this interim financial information
based on our review.
Scope of Review
We conducted our review in accordance with International Standard on Review Engagements 2410,
“Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity.”
A review of interim financial information consists of making inquiries, primarily of persons responsible
for financial and accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A review
is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with International Standards on
Auditing and consequently does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all
significant matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit
opinion.
Conclusion
Based on our review, nothing has come to our attention
the accompanying interim financial information does not give a
position of UNIPETROL, a.s. as of 30 June 2018 and of its financial
six-month period then ended in accordance with International
adopted by the European Union.

that causes us to believe that
true and fair view of the financial
performance and cash flows for the
Financial Reporting Standards as

In Prague on 19 July 2018
Audit firm:

Represented by:

Deloitte Audit s.r.o.

Martin Tesař
statutory executive

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related
entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients.
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