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HLAVNÍ ÚDAJE UNIPETROLU 
ZA 1. ČTVRTLETÍ 2013

Finanční výsledky

• Tržby 24 776 mil. Kč meziročně nižší o 3 % kvůli nižším prodejním objemům všech třech segmentech

• Kladná EBITDA (provozní zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací) ve výši 540 mil. Kč

• Provozní ztráta (EBIT) -70 mil. Kč v důsledku ztrát rafinérského a maloobchodního segmentu

• Provozní zisk (EBIT) petrochemického segmentu 427 mil. Kč – třetí ziskové čtvrtletí tohoto segmentu v řadě

• Čisté finanční náklady 93 mil. Kč, čistá ztráta -148 mil. Kč

Provoz a prodejní objemy

• Objem zpracované ropy meziročně na téměř stejné úrovni 896 tisíc tun, míra využití kapacit 80 %

• Celkové prodejní objemy rafinérského segmentu, včetně maloobchodních prodejů Benziny, meziročně o 2 % 
nižší na úrovni 737 tisíc tun v důsledku všeobecného poklesu trhu kvůli ekonomické recesi, a velkých 
objemech směřujících na trh z šedé zóny ekonomiky

• Prodejní objemy petrochem. produktů meziročně nižší o 8 % na úrovni 403 tisíc tun; v 1. čtvrtletí poměrně
slabá poptávka po polymerech, která dále oslabila kvůli výrazné korekci ceny ropy od poloviny února

Strategické iniciativy

• Střednědobá strategie skupiny Unipetrol se plánuje zveřejnit do konce druhého čtvrtletí

Makroekonomické prost ředí

• Výrazná korekce ceny ropy od poloviny února z úrovně 120 dolarů pod 100 dolarů v dubnu, průměrná cena 
v 1. čtvrtletí 113 dolarů; Brent-Ural diferenciál 1,7 dolarů za barel; rafinérská marže 1,9 dolarů za barel

• Rostoucí dovozy paliv v rámci šedé ekonomiky (nezdaněných) markantně poškozují přezásobený český trh

• Petrochemická marže meziročně vzrostla o 23 % na velice solidní úroveň 631 EUR za tunu

• Pokračující negativní vliv recese české / EU ekonomiky a nejistého hospodářského výhledu
896

965
906

-1%

1Q20134Q20121Q2012

Objem zpracované ropy,
v tis. tun

EBITDA

540
692

-22%

1Q20134Q2012

-3 783

1Q2012
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Průměrná cena ropy Brent, USD/barel
Meziročně nižší o 5 %; výrazná korekce od poloviny února z úrovně
120 dolarů za barel pod 100 dolarů za barel v dubnu

MAKROEKONOMICK É PROSTŘEDÍ

Modelová rafinérská marže a rozdíl cen Brent-Ural, US D/barel
Marže 1,9 USD/barel – r/r stabilní; rozdíl cen Brent-Ural 1,7 USD –
r/r mírně vyšší; integrovaná marže r/r vyšší o 0,3 USD na 3,6 USD

Modelová kombinovaná petrochemická marže, EUR/tunu
Marže z olefinů r/r výrazně výše z 274 na 386 EUR; kombinovaná
marže r/r výrazně o 23 % výše na velice solidní úrovni 631 EUR

Měnové kurzy CZK/USD a CZK/EUR, m ěsíční průměry
Relativní stabilita koruny – kolísání kolem 25 CZK/EUR                        
a 20 CZK/USD s vyšší volatilitou vůči dolaru

113
110110108

119
- 6 USD/barel (- 5%)

1Q20134Q20123Q20122Q20121Q2012

+ 0,3 USD/barel (+11%)

1Q2013

3.6

1.9

1.7

4Q2012

5.3

4.3

1.1

3Q2012

5.8

5.1

0.7

2Q2012

4.6

2.5

2.1

1Q2012

3.3

2.0

1.3

MaržeDiferenciál

+ 117 EUR/tunu (+ 23%)

1Q2013

631

386

245

4Q2012

609

365

244

3Q2012

554

303

251

2Q2012

617

400

217

1Q2012

514

274

240

OlefinyPolyolefiny

11.2012 3.20131.20139.20127.20125.20123.20121.2012

19.80

25.66

19.24

25.56

19.7719.78

25.53 25.37
24.73

20.72

25.43

19.24
19.81

25.32

18.69

24.68

CZK/USDCZK/EUR
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Objem zpracované ropy, v tis. tun

OBJEM ZPRACOVAN É ROPY

Využití kapacit, %

Výtěžnost frakcí, % Komentá ř

• Objem zpracované ropy meziročně na téměř stejné úrovni 896 tisíc tun 
– vyšší objem v České Rafinérské, žádné rafinérské zpracování ropy             
v rafinérii Paramo, které v loňském 1. čtvrtletí zpracovalo 32 tisíc tun

• Využití kapacit* na 80 %, r/r výrazně výše o 9 pb; 3 pb díky vyššímu 
objemu v České Rafinérské, zbytek vyplývá z nižší celkové konverzní
kapacity po uzavření Parama

• Vyšší výtěžnost lehké frakce r/r na 36 %, na druhé straně nižší
výtěžnost střední frakce r/r na 44 % - produkce orientována na benzín 
(součást lehké frakce) kvůli výrazně vyšším spreadům na benzínu                
ve srovnání s motorovou naftou (189 versus 122 USD za tunu                 
v 1. čtvrtletí 2013 ve prospěch benzínu)

* Od 3. kvartálu 2012 konverzní kapacita činí 4,5 mt/rok, tedy pouze konverzní kapacita 
rafinérií České rafinérské, po úpravě o 51,22% podíl Unipetrolu; důvodem je ukončení
zpracování ropy v rafinérii Paramo (Česká rafinérská – Kralupy 1,642 mt/rok,  Česká
rafinérská – Litivínov 2,813 mt/rok); konverzní kapacita dříve činila 5,1 mt/rok (Česká
rafinérská – Kralupy 1,6 mt/rok, Česká rafinérská – Litvínov 2,8 mt/rok, Paramo 0,7 mt/rok)

896
965

1 0431 013

906

-1%

1Q20134Q20123Q20122Q20121Q2012

+ 9pp

1Q2013

80%

4Q2012

86%

3Q2012

93%

2Q2012

79%

1Q2012

71%

7%

4Q2012

43% 44%

36%

1Q2013

7%

35%

3Q2012

8%

46%

34%

2Q2012

9%

45%

34%

1Q2012

8%

47%

34%

Lehká Střední Těžká
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PRODEJNÍ OBJEMY

Pohonné hmoty a ostatní rafinérské produkty, v tis. tu n *

Petrochemické produkty, v tis. tun

Rafinérský & maloobchodní segment

Petrochemický segment

* Zahrnuje maloobchodní prodej – Benzina

• Objemy r/r nižší na úrovni 737 tis. tun v důsledku standardní zimní
sezónnosti

• Objemy r/r nižší o 2 % v důsledku všeobecného poklesu trhu kvůli 
ekonomické recesi a velkých objemů z šedé zóny; 1 % tohoto poklesu 
důsledkem vyššího počtu dní v 1. čtvrtletí 2012 (29. únor)

• Nižší prodeje motorové nafty r/r o 4 % na úrovni 397 tisíc tun; vyšší
prodeje benzínu r/r o 11 % na úrovni 197 tisíc tun; vyšší prodeje 
leteckého paliva r/r o 22 % na úrovni 16 tisíc tun

• Samostatné maloobchodní prodeje Benziny meziročně také nižší; 
zejména pokles benzínu

• Jak velkoobchodní, tak i maloobchodní segment silně trpěly kvůli 
rostoucím importům v rámci šedé zóny; český trh celkově vysoce 
přezásoben → negativní vliv na vnitrozemské prémie na naftě i benzínu

• Objemy r/r nižší o 8 % na úrovni 403 tisíc tun

• V 1. čtvrtletí poměrně slabá poptávka po polymerech, zhoršující se                 
v průběhu čtvrtletí – na začátku roku mělo mnoho klientů sklady plné
surovin, které nakoupili ve 4. čtvrtletí 2012 s tím, že očekávali výrazné
cenové nárůsty jako v předchozích letech

• Poptávka dále oslabila kvůli výrazné korekci ceny ropy od poloviny 
února z úrovně 120 dolarů za barel

• Prodeje polyetylénu r/r o 17 % nižší na úrovni 60 tisíc tun; prodeje 
polypropylénu na úrovni 61 tisíc tun na stejné úrovni jako v loňském              
1. čtvrtletí

• Trvalé odstavení jednotky výroby močoviny v litvínovském závodu 
podle plánu k 1. lednu; zbývající objem prodán v průběhu ledna a 
února

737
775

892
866

751

-2%

1Q20134Q20123Q20122Q20121Q2012

403

453
466

411
440

-8%

1Q20134Q20123Q20122Q20121Q2012
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• 24 776 mil. Kč, nižší mezikvartálně o 6 % a meziročně o 3 % v důsledku 
nižších prodejních objemů ve všech třech segmentech

• Kladná EBITDA (provozní zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací) 
ve výši 540 mil. Kč

• Ztráta na provozní úrovni ve výši 70 mil. Kč v důsledku ztrát 
rafinérského a maloobchodního segmentu, provozní zisk 
petrochemického segmentu kladný ve výši 427 mil. Kč

• LIFO EBIT negativní ve výši -172 mil. Kč po očištění o zisky z přecenění
zásob ve výši 102 mil. Kč

• Čistá ztráta -148 mil. Kč ve srovnání s -363 mil. Kč v 1. čtvrtletí 2012

• Vyšší ztráta než na úrovni provozního zisku kvůli čistým finančním 
nákladům ve výši 93 mil. Kč; kladná daň z příjmů ve výši 15 mi. Kč

Tržby

Provozní
ziskovost

Čistý zisk

-3%

1Q2013

24 776

4Q2012

26 292

1Q2012

25 421

Tržby

ZISKOVOST SKUPINY

-148

-172

-70

540

24 776

1Q 2013

n/a

n/a

n/a

n/a

-6 %

∆ k/k(mil. Kč) 1Q 2012 4Q 2012 ∆ r/r

Tržby 25 421 26 292 -3 %

EBITDA 692 -3 783 -22 %

EBIT -79 -4 468 +11 %

LIFO EBIT -731 -4 138 +76 %

Čistý zisk -363 -3 100 +59 %

EBITDA

540
692

-22%

1Q20134Q2012

-3 783

1Q2012
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SEGMENTOVÁ ZISKOVOST

(mil. Kč) 1Q 2012 4Q 2012 1Q 2013 ∆ k/k ∆ r/r

EBIT -79 -4 468 -70 n/a +11 %

LIFO EBIT -731 -4 138 -172 n/a +76 %

Rafinérie EBIT 150 -4 806 -455 n/a n/a

Rafinérie LIFO EBIT -188 -4 587 -479 n/a n/a

Petrochemie EBIT -264 432 427 -1 % n/a

Petrochemie LIFO EBIT -554 526 354 -33 % n/a

Maloobchod EBIT 50 -25 -34 -36 % n/a

Maloobchod LIFO EBIT 25 -8 -40 n/a n/a

Ostatní -15 -69 -8 n/a n/a

• Provozní ztráta -445 mil. Kč kvůli slabé zimní sezónnosti ve smyslu rafinérských marží a objemů

• Obrovský negativní dopad rostoucích importů v rámci šedé zóny; český trh celkově vysoce přezásoben 
s negativním dopadem na vnitrozemské prémie na motorové naftě i benzínu

• Kladný provozní zisk  427 mil. Kč díky velice solidním petroch. maržím – olefiny 386 EUR/t, polyolefiny
245 EUR/t, kombinovaná marže 631 EUR/t, a pokračujícím interním optimalizačním opatřením

• Třetí ziskové čtvrtletí petrochemického segmentu v řadě

• Provozní ztráta -34 mil. Kč v důsledku i) tradiční slabé zimní sezónnosti, ii) mírnější a delší zimě oproti 
loňsku s negativním dopadem na celkové prodeje a to zejména prémiové motorové nafty VERVA, a iii) 
objemů pocházejících ze šedé zóny (importy) snižující jednotkové marže, především na benzínu

• Pozitivní dopady nové legislativy na boj šedou zónou očekávány později, od 3. čtvrtletí 2013

Rozklad provozního zisku (EBIT) dle segment ů

v 1. čtvrtletí 2012

427

Celkem

-70

Ostatní

-8

Maloob.

-34

Petroch.Rafinérie

-455

Rafinérie

Petrochemie

Maloobchod



11

(mil. Kč) 1Q 2012 4Q 2012 1Q 2013 ∆ k/k ∆ r/r

Provozní cash flow (OCF) -2 268 2 451 -5 157 n/a -127 %

Investi ční výdaje (CAPEX) 517 163 365 +124% -29 %

Volný pen ěžní tok – Free cash flow
(Provozní - Investi ční CF)

-2 817 2 531 -5 484 n/a -95 %

Čistý pracovní kapitál 8 017 4 767 10 696 +124 % +33 %

Čisté finan ční náklady -196 -122 -93 -176 % +53 %

Čistý dluh 3 317 -220 5 333 n/a +61 %

Míra zadluženosti 10,2 % -0,7 % 18,2 % +18,9 pb +8,0 pb

CASH FLOW A ZADLUŽENOST

• Provozní cash flow záporné ve výši -5 157 mil. Kč kvůli výraznému mezikvartálnímu nárůstu 
čistého pracovního kapitálu – nárůst pohledávek z obchodního styku, ostatních pohledávek a 
ostatních krátkodobých aktiv o 1 079 mil. Kč, a pokles obchodních a jiných závazků a výdajů
příštích období o 4 280 mil. Kč v důsledku časového posunu plateb ve 4. čtvrtletí 2012

• Investiční výdaje (CAPEX) ve výši 365 mil. Kč

• Záporný volný peněžní tok ve výši -5 484 mil. Kč kvůli zápornému provoznímu cash flow

• Čistý dluh ve výši 5 333 mil. Kč – výrazný mezikvartální nárůst kvůli nárůstu čistého 
pracovního kapitálu

• Výsledná míra zadluženosti mezikvartálně také vyšší na úrovni 18,2 %
Zadluženost

365

163

517
-29%

4Q20121Q2012 1Q2013

CAPEX

Cash flow
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0.27x

520

Sbírka Splněná přání, kterou mezi svými zaměstnanci 
uspořádala skupina Unipetrol, vynesla na dobročinné účely   
100 000 Kč. Polovinu z této částky mezi sebou vybrali sami 
zaměstnanci, firma pak příspěvek zdvojnásobila. Vybrané
peníze byly věnovány neziskovým organizacím na Mostecku,  
v Pardubicích a Praze.

Na přelomu roku BENZINA na svých čerpacích stanicích 
realizovala dva sbírkové projekty. V součtu se podařilo mezi 
zákazníky vybrat částku 774 292 Kč, které putovaly                       
ve prospěch sbírky Pomozte dětem a Konta Bariéry.

SPOLEČENSKÁ ZODPOVĚDNOST (CSR)
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0.27x

520

V druhé polovině března podepsali zástupci skupiny Unipetrol            
a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze smlouvu          
o vzájemné spolupráci pro rok 2013. Unipetrol podpoří projekty 
školy částkou 800 000 Kč. Skupina Unipetrol je strategickým 
partnerem VŠCHT Praha již dvanáctým rokem.

Společnost Unipetrol podpoří ve spolupráci s Národním 
technickým muzeem v Praze realizaci expozice Chemie 
kolem nás, která bude vytvořena v budově NTM v první
polovině roku 2013 a následně zpřístupněna veřejnosti. Kromě
technické spolupráce poskytla společnost Unipetrol NTM 
finanční dar v hodnotě 350 000 Kč.

POPULARIZACE CHEMIE
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Finanční cíle

Nefinan ční cíle

CÍLE PRO ROK 2013

• Program provozní excelentnosti – kladný dopad na EBIT ve výši 1,5 mld. Kč

• Kladný provozní zisk (EBIT)

• Plánované investiční výdaje (CAPEX) ve výši 2,7 mld. Kč

• Střednědobá strategie skupiny Unipetrol se plánuje zveřejnit do konce druhého 
čtvrtletí 2013

• Periodická zarážka kralupské rafinérie v září a říjnu – plánované investiční
výdaje (CAPEX) 575 mil. Kč (100 % České Rafinérské)

• Mírně nižší objem zpracované ropy na úrovni 3 761 tis. tun kvůli periodické
zarážce kralupské rafinérie (3 927 tis. tun v roce 2012)

• Pokračování restrukturalizace Parama / O prodeji společnosti třetí straně
do konce roku 2013 se stále uvažuje

• Příprava a výstavba čtyř nových samoobslužných čerpacích stanic Express 24

• Nárůst podílu Benziny na maloobchodním trhu

• Aktivní role Unipetrolu při podpoře legislativních opatření na zmírnění šedé zóny 
s palivy a udržitelnosti nákladů spojených s regulací v oblasti energie                    
z obnovitelných zdrojů
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Akce v oblasti vztah ů s investory

• 25. července 2013 Finan ční výsledky za 2. čtvrtletí 2013 a Pololetní
zpráva 2013

KALEND ÁŘ NADCHÁZEJÍCÍCH AKC Í
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DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST

Další informace o spole čnosti Unipetrol poskytne:

Oddělení vztah ů s investory

Tel.: +420 225 001 417
Fax: +420 225 001 447
E-mail: ir@unipetrol.cz
www.unipetrol.cz

Michal Stupavský, CFA
Manažer vztahů s investory 
Tel.: +420 225 001 417
E-mail: michal.stupavsky@unipetrol.cz
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EBIT RAFINÉRSKÉHO SEGMENTU 
1Q2012 VERSUS 1Q2013

150

-303%

1Q2013 EBIT

-455

Zpracovací
poplatek a 

ostatní

98

Kotace

-77

Diferenciály 
na surové

rop ě

-722

Efekt 
přecenění

zásob

-3

Objemy 
(včetně
změny 

výt ěžnosti)

-92

Cenová
politika

103

Režijní
náklady 
a odpisy

65

Kurz

23

1Q2012 EBIT

Makro vlivy
-711 mil.

Interní vlivy
+107 mil.
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EBIT PETROCHEMICKÉHO SEGMENTU 
1Q2012 VERSUS 1Q2013

427

+262%

1Q2013 EBITOstatní

-140

Režijní
náklady 
a odpisy

99

Cenová
politika

149

Objemy 
(včetně
změny 

výt ěžnosti)

-48

Efekt 
přecenění

zásob

-241

Kotace

748

Kurz

123

1Q2012 EBIT

-264

Makro vlivy
+631 mil.

Interní vlivy
+60 mil.
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EBIT MALOOBCHODN ÍHO SEGMENTU 
1Q2012 VERSUS 1Q2013

50
-168%

1Q2013 EBIT

-34

Ostatní

-25

Režijní náklady 
a odpisy

-4

Objemy

-6

Marže 
dopl ňkového 

prodeje (cenová
politika)

-1

Marže 
pohonných hmot 
(cenová politika)

-49

1Q2012 EBIT

Interní vlivy
-84 mil.
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EBIT CELÉ SKUPINY SEGMENTU 1Q2012
VERSUS 1Q2013

+11%

1Q2013 EBIT

-70

-59

Režijní
náklady 
a odpisy

199

Cenová
politika

8

Objemy

-57

Efekt 
přecenění

zásob

-963

Kotace a 
diferenciály 
na surové

rop ě

736

Kurz

146

1Q2012 EBIT

-79

Zpracovací
poplatek a 

ostatní

Makro vlivy
CZK -81 m

Interní vlivy
CZK +90 m
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EBIT CELÉ SKUPINY SEGMENTU 4Q2012
VERSUS 1Q2013

n/a

1Q2013 EBIT

-70

Impairmenty, 
zpracovací
poplatek a 

ostatní

4,453

Režijní
náklady 
a odpisy

171

Cenová
politika

-272

Objemy

-152

Efekt 
přecenění

zásob

326

Kotace a 
diferenciály 
na surové

rop ě

-289

Kurz

160

4Q2012 EBIT

-4,468

Makro vlivy
+198 mil.

Interní vlivy
+4 201 mil.
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Ropa Brent, USD/barel

DLOUHODOBÉ MAKROEKONOMICK É
PROSTŘEDÍ

Modelová rafinérská marže a Brent-Ural diferenciál, US D/barel

Spread benzín-ropa, USD/tunu Modelová kombinovaná petrochemická marže, EUR/tunu
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ZKRÁCENÉ FINANČNÍ VÝKAZY

Výkaz zisk ů a ztrát (mil. K č) 31.3.2013 31.3.2012

Tržby 24 776 25 421

Hrubý zisk 688 696

Hrubá zisková marže 2,8 % 2,7 %

Provozní zisk p řed odečtením 
finan čních náklad ů (EBIT)

-70 -79

EBIT marže -0,3 % -0,3 %

Čisté finanční náklady -93 -196

Zisk (ztráta) p řed zdan ěním -163 -274

Daň z příjmu 15 -89

Zisk (ztráta) za období -148 -363

Čistá zisková marže -0,6 % -1,4 %

Rozvaha  (mil. K č) 31.3.2013 31.12.2012

AKTIVA 50 232 50 632

Stálá aktiva 25 186 26 051

Oběžná aktiva 25 046 24 581

Zásoby 10 004 9 893

Pohledávky z obchodního styku 12 085 10 575

Hotovost a její ekvivalenty 1 770 3 058

PASIVA 50 232 50 632

Vlastní kapitál 29 349 29 528

Závazky 20 883 21 104

Dlouhodobé závazky 901 947

Úvěry a výpomoci 2 2

Krátkodobé závazky 19 982 20 157

Závazky z obchodního styku, jiné a čas. 
rozlišení

11 846 15 929

Úvěry a výpomoci 7 101 2 835

ČISTÝ DLUH 5 333 3 317

Cash flow (mil. K č) 31.3.2013 31.3.2013

Čistý pen ěžní tok z provozní činnosti -5 157 -2 268

Čistý pen ěžní tok z investi ční činnosti -326 -550

Čistý pen ěžní tok z finan ční činnosti 4 194 1 543
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Rafinérie (v tis. tun) 1Q12 4Q12 1Q13 k/k r/r

Pohonné hmoty a ostatní rafinérské produkty 1) 751 775 737 -5 % -2 %

Motorová nafta 1) 415 422 397 -6 % -4 %

Benzín 1) 178 175 197 +12 % +11 %

Letecké palivo (JET) 13 20 16 -18 % +22 %

LPG 24 29 22 -22 % -7 %

Topné oleje 46 21 40 +88 % -13 %

Primární benzín 2 4 5 +27 % +101 %

Asfalty 29 61 19 -68 % -34 %

Maziva 9 8 7 -3 % -18 %

Další rafinérské produkty 35 35 34 -3 % -2 %

PŘEHLED PRODEJŮ SKUPINY UNIPETROL

1) Zahrnuje maloobchodní prodej – Benzina

Petrochemie (v tis. tun) 1Q12 3Q12 4Q12 k/k r/r

Petrochemické produkty 440 453 403 -11 % -8 %

Etylén 39 38 38 0 % -2 %

Benzen 51 55 53 -4 % 2 %

Propylén 12 8 10 28 % -13 %

Močovina 48 48 5 -90 % -90 %

Čpavek 30 43 55 29 % 85 %

C4 frakce 19 21 20 -5 % 3 %

Butadien 17 18 16 -7 % -6 %

Polyetylén (HDPE) 72 77 60 -23 % -17 %

Polypropylén 61 63 61 -3 % 0 %

Další petrochemické produkty 91 84 86 2 % -6 %
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SLOVNÍK

� Brent-Ural diferenciál = Spread fwd Brent Dtd vs. Ural Rdam = Med Strip - Ural Rdam (Ural CIF Rotterdam)

� Modelová rafinérská marže Unipetrolu = výnosy z prodaných produktů (96 % produktů = Automobilové benzíny 17 %, 
Petrochemické suroviny 20 %, Letecké palivo 2 %, Motorová nafta 40 %, Sirné topné oleje 9 %, LPG 3 %, ostatní suroviny 5 
%) minus náklady (100 % vstup = Brent Dated); ceny produktů podle kotací.

� Konverzní kapacita rafinérií Unipetrolu = Od 3. kvartálu 2012 konverzní kapacita činí 4,5 mt/rok, tedy pouze konverzní
kapacita rafinérií České rafinérské, po úpravě o 51,22% podíl Unipetrolu; důvodem je ukončení zpracování ropy v rafinérii 
Paramo (Česká rafinérská – Kralupy 1,642 mt/rok,  Česká rafinérská – Litivínov 2,813 mt/rok); konverzní kapacita dříve 
činila 5,1 mt/rok (Česká rafinérská – Kralupy 1,6 mt/rok, Česká rafinérská – Litvínov 2,8 mt/rok, Paramo 0,7 mt/rok).

� Lehké destiláty = LPG, automobilový benzín, primární benzín

� Střední destiláty = letecké palivo, motorová nafta, lehký topný olej

� Těžké destiláty = topné oleje, asfalty

� Modelová petrochemická marže Unipetrolu z olefin ů = výnosy z prodaných produktů (100 % produktů = 40 % etylén + 
20 % propylén + 20 % benzen + 20 % primární benzín) minus náklady (100 % primární benzín); ceny produktů podle kotací.

� Modelová petrochemická marže Unipetrolu z polyolefin ů = výnosy z prodaných produktů (100 % produktů = 60 % 
polyetylén/HDPE + 40 % polypropylén) minus náklady (100 % vstup = 60 % etylén + 40 % propylén); ceny produktů podle 
kotací.

� Čistý zisk = Čistý zisk náležející akcionářům mateřské společnosti

� Čistý pracovní kapitál = zásoby + pohledávky z obchodních vztahů + náklady příštích období a ostatní oběžná aktiva –
závazky z obchodních vztahů

� Míra zadluženosti = čisté zadlužení / vlastní kapitál, obojí ke konci období



PROFIL SKUPINY UNIPETROL

Unipetrol je nejvýznamnější rafinérskou a petrochemickou skupinou v České republice a jedním z hlavních hráčů
ve střední Evropě. V České republice je největším zpracovatelem ropy, jedním z nejdůležitějších výrobců plastů
a vlastníkem nejširší sítě čerpacích stanic pod značkou Benzina. Tržby skupiny v roce 2012 činily 107 mld. 
korun, tedy přibližně 4 mld. EUR. Skupina Unipetrol je od roku 2005 součástí největší středoevropské rafinérské
a petrochemické skupiny PKN Orlen z Polska.

Skupina je rozdělena do tří obchodních segmentů: rafinérie, petrochemie a maloobchodní distribuce pohonných 
hmot. V rámci rafinérského segmentu společnost drží 51,22% podíl ve společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., 
provozovatele českých rafinérií v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Skupina je jedničkou na českém 
velkoobchodním trhu pohonných hmot. Ve své litvínovské lokalitě skupina provozuje etylénovou jednotku s 
navazující výrobou polymerů. Síť čerpacích stanic Benzina byla v roce 2012 s 338 čerpacími stanicemi a 
odhadovaným tržním podílem na maloobchodním prodeji pohoných hmot 13,7 % českým lídrem.

V rámci dceřiných společností PETROTRANS, s.r.o. a UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. skupina provozuje širokou 
škálu dopravních a přepravních služeb. Dceřiné společnosti Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. v Ústí
nad Labem a Polymer Institute Brno, spol. s r.o. v Brně se věnují výzkumu a vývoji v oblasti petrochemie. K 31. 
prosinci 2012 skupina zaměstnávala přibližně 3 700 pracovníků nejrůznějších profesí.

Mateřskou společností skupiny je společnost UNIPETROL, a.s. Hlavními dceřinými společnostmi skupiny k 31. 
prosinci 2012 byly:

� UNIPETROL RPA, s.r.o.

� ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

� PARAMO, a.s.

� BENZINA, s.r.o.
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Následující druhy výroků: 
předpovědi výnosů, zisku, výnosů na akcii, investičních výdajů, dividend, kapitálové struktury či jiných finančních položek, 
výroky o plánech či cílech budoucí činnosti, očekávání či plány budoucích hospodářských výsledků a výroky o 
předpokladech, na nichž se výše uvedené druhy výroků zakládají, představují „předpovědi“, přičemž účelem použití
sloves a výrazů jako „předpokládat“, „domnívat se“, „odhadovat“, „zamýšlet“, „moci“, „bude“, „očekávat“, „plánovat“, 
„hodlat“ a „předpovídat“ a podobných výrazů v souvislosti se společností UNIPETROL, segmenty její činnosti, značkami 
či jejich vedením je právě označení takovéto předpovědi. Společnost UNIPETROL se sice domnívá, že očekávání
obsažená v těchto předpovědích v době vydání této prezentace jsou přiměřená, nemůže však ručit za to, že se prokáže 
správnost těchto očekávání. Veškeré předpovědi v této prezentaci vycházejí pouze ze současného přesvědčení a 
předpokladů našeho vedení a z informací, jež máme k dispozici. Na náš provoz, výkonnost, podnikatelskou strategii a 
výsledky má vliv řada faktorů, z nichž mnohé jsou mimo vliv společnosti UNIPETROL a mohou způsobit, že skutečné
výsledky či výkonnost společnosti UNIPETROL se budou podstatně lišit od budoucích výsledků či výkonnosti, kterou 
takovéto předpovědi případně implikují či vyjadřují. Co se naší společnosti týče, nejistoty vyplývají mimo jiné především 
ze: (a) změn celkových ekonomických a podnikatelských podmínek (včetně vývoje marží v hlavních oblastech podnikání); 
(b) kolísání cen ropy a rafinérských produktů; (c) změn v poptávce po produktech a službách společnosti UNIPETROL; 
(d) kolísání směnných kurzů; (e) ztrát pozic na trzích a z konkurence v oboru; (f) ekologických a fyzických rizik; (g) 
uvedení konkurenčních produktů či technologií ze strany ostatních firem; (h) nedostatečného přijetí nových produktů či 
služeb zákazníky, na něž společnost UNIPETROL cílí; (i) změn podnikatelské strategie (j) a z různých dalších vlivů. 
Společnost UNIPETROL nehodlá ani se nezavazuje na základě vývoje situace odlišného od předpokladů tyto předpovědi 
aktualizovat či revidovat. Uživatelům této prezentace a souvisejících materiálů na našich webových stránkách se 
doporučuje nespoléhat na uvedené předpovědi v nepřiměřené míře.

PRÁVNÍ DOLOŽKA


