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Obchodní činnost a finan ční výsledky v prvním pololetí 
2012 
 
Skupina Unipetrol zaznamenala za první pololetí tohoto roku čistou ztrátu náležející 

akcionářům mateřské společnosti ve výši -959 milionů Kč ve srovnání s čistým ziskem 

ve výši 463 milionů Kč v roce minulém. 

 

Přes naše optimalizační snahy v oblastech fixních a variabilních nákladů, pracovní síly, 

restrukturalizace majetkové základny, prodejních iniciativ a orientace na hotovost, ovlivnilo 

stále poněkud slabé prostředí externího trhu ve smyslu tržní poptávky po objemech provozní 

výkonnost negativně a více než vykomenzovalo interní opatření na posílení výkonu. 

 

Tržby za prvních šest měsíců letošního roku dosáhly 52,6 miliardy Kč, což odpovídá 

meziročnímu nárůstu o 7 % díky vyšším cenám ropy o 2 % a především díky silnějšímu 

dolaru proti koruně o 12 %. 71 % tržeb skupiny bylo vygenerováno na územé České 

republiky, zatímco zbytek především v dalších zemích Evropské unie. 

 

Konsolidované, neauditované finan ční výsledky (v miliónech K č) 
 

 1H 2011 1H 2012 y/y 
Tržby  49 036 52 550 +7% 
EBITDA  2 391 921 -61% 
EBIT  795 -488 n/a 
Čistý zisk náležící akcionářům mateřské 
společnosti  

463 -959 n/a 

Čistý zisk náležící akcionářům mateřské 
společnosti v přepočtu na akcii (v Kč) 

2,55 -5,29 n/a 

 

 

Rafinérský segment vykázal v 1. pololetí 2012 ztrátu ve výši -209 milionů Kč, což 

v meziročním srovnání znamená mírně lepší výkonnost, když segment v 1. pololetí 2011 

zaznamenal ztrátu ve výši -240 milionů Kč. Co se týče externího makroprostředí 

rafinérského segmentu, v 1. pololetí 2012 došlo k významnému meziročnímu zlepšení. 

Modelová rafinérská marže meziročně výrazně vzrostla z 0,9 USD/barel v 1. pololetí 2011 na 

2,4 USD/barel v 1. pololetí 2012. Klíčovým pozitivním faktorem pro vyšší modelovou 

rafinérskou marži byl podstatný nárůst spreadu benzínu k ropě. V meziročním srovnání 

vzrostl o 27 % na 189 USD/tunu, což je nejvyšší úroveň za několik posledních let. Spread na 

dieselu meziročně vzrostl o 12 % na 119 USD/tunu, což implikuje pokračování velice 
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solidních makroindikátorů dieselového segmentu v Evropě z roku 2011 s tím, jak je produkce 

dieselu v Evropě jako celku stále nedostatečná a deficit musí být pokrýván prostřednictvím 

importů. Nižší diskonty na těžkých topných olejích v meziročním srovnání o 23 % na úrovni -

163 USD/tunu byly rovněž pozitivním faktorem. Negativní dopad na rafinérskou marži na 

druhé straně přišel ze spreadu primárního benzínu, který v průběhu 2. čtvrtletí zaznamenal 

prudký pokles s tím, že 2. pololetí uzavřel kolem nulové úrovně. Průměr za pololetí dosáhl 85 

USD/tunu, což znamená meziroční pokles o 17 %. Rozdíl mezi cenami ropy Brent a Ural měl 

na výkonnost rafinérského segmentu negativní dopad, neboť v meziročním srovnání poklesl 

o 41 % na 1,7 USD/barel. Na druhou stranu cenový rozdíl mezi ropou Brent a dalšími 

sladkými ropami (např. Azeri Light) měl mírně pozitivní dopad, když tento cenový rozdíl 

v meziročním srovnání poklesl o 7 % na 3,0 USD/barel. V neposlední řadě měl pozitivní vliv 

také vývoj kurzu české koruny k dolaru, když dolar vůči koruně meziročně posílil o 12 % na 

úroveň 19,4 CZK/USD. Oproti výrazně lepšímu externímu makroprostředí se na výkonnosti 

refinérského segmentu negativně projevily prodejní objemy, které meziročně poklesly o 5 % 

na úroveň 1 617 tisíc tun. Prodeje dieselu, které tvořily 54 % celkových prodejních 

rafinérských objemů, meziročně poklesly o 5 % a byly hlavním negativní faktorem 

vyplývajícím ze slabé dynamiky HDP české ekonomiky. Prodejní objemy benzínu se na 

druhou stranu meziročně zvýšily o 2 % na 397 tisíc tun s tím, jak se společnost snažila využít 

rekordních spreadů na benzínu. 

 

Petrochemický segment v 1. pololetí 2012 výkázal ztrátu ve výši -316 milionů Kč oproti zisku 

850 milionů Kč v loňském roce. Byla to kombinace slabšího externího makroprostředí a 

slabších prodejních objemů. Přestože modelová marže z olefinů byla v průběhu 1. pololetí 

2012 poměrně stabilní na úrovni 337 EUR/tunu (349 EUR/tunu v 1. pololetí 2011), modelová 

marže z polyolefinů meziročně výrazně o 20 % poklesla na 228 EUR/tunu kvůli nižším 

spreadům polyetylén-etylén a polypropylén-propylén. Kombinovaná petrochemická marže 

tak v 1. pololetí 2012 dosáhla úrovně 565 EUR/tunu, což znamená meziroční pokles o 11 %. 

Vývoj měnových kurzů také nepomohl. Přestože koruna vůči euru v 1. pololetí 2012 

meziročně oslabila o 3 % na úroveň 25,2 CZK/EUR, byl tento faktor více než 

vykompenzován oslabením eura vůči dolaru o 8 % k úrovni 1,30 USD/EUR. Co se týče 

prodejních objemů petrochemických produktů, ty v 1. pololetí 2012 meziročně poklesly o 5 % 

na 851 tisíc tun. Poklesy byly zaznamenány napříč produkty, např. u benzénu o 12 % či 

polyetylénu o 5 %. Negativně se zde projevila především slabá makroekonomická dynamika 

na klíčových trzích. Velice volatilní ceny ropy a ceny petrochemických derivátů v průběhu 1. 

pololetí 2012 petrochemickým prodejním objemům také nepomohly. 
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Provozní zisk maloobchodního segmentu meziročně poklesl o 46 % ze 158 milionů Kč v 1. 

pololetí 2011 na 86 milionů Kč v 1. pololetí 2012. Negativní dopad na výsledky za 1. pololetí 

2012 v meziročním srovnání měly nižší jednotkové marže z benzínu a nižší obrátkový nájem 

z příjmů ze shopů. Jednotková marže z dieselu byla v 1. pololetí 2012 v meziročním 

srovnání relativně stabilní. Další negativní efekt vyplynul především z nižších prodejních 

objemů v 1. pololetí 2012 meziročně v důsledku slabé makroekonomické dynamiky České 

republiky a rekordních cen pohonných hmot blížící se psychologické bariéře 40 Kč/litr. 

Hospodářská recese a úsporná fiskální opatření české vlády, s dopadem na kupní sílu 

zákazníků, negativně ovlivnila také nepalivový segment, tzn. shopy a myčky. Všeobecným 

negativním faktorem působícím na podnikání v oblasti maloobchodní distribuce pohonných 

hmot byl pokračující nárůst registrovaných společností obchodujících motorová paliva, úzce 

související s podvody na DPH, jenž byl patrný v rostoucích importech dieselu z Německa. 

Na druhou stranu jsme se dočkali prvního pozitivního dopadu z implementace konceptu Stop 

Cafe, který v průběhu 1. pololetí 2012 vedl k nárůstu tržeb z gastronomie. 

 

Dohromady fixní náklady ve všech třech segmentech v 1. pololetí 2012 poklesly ve srovnání 

s 1. pololetí 2011 o přibližně 140 milionů Kč.  

 

 

EBIT v rozd ělení na segmenty (miliony K č) 
 

 1H 2011 1H 2012 meziro čně 
EBIT, z toho 795 -488 n/a 
• Rafinérie -240 -209 n/a 
• Petrochemie 850 -316 n/a 
• Maloobchod  158 86 -46% 
• Ostatní, nezařazené a eliminace  27 -48 n/a 

 

 

V oblasti investic celkové investiční výdaje Unipetrolu dosáhly v 1. pololetí 2012 889 milionů 

Kč, což je přibližně srovnatelné k investičním výdajům v 1. pololetí 2011 ve výši 1 781 

milionů Kč v důsledku toho, že přibližně polovina investičních výdajů v 1. pololetí 2011 

náležela zpětnému odkupu povolenek CO2. Hlavními investičními projekty v 1. pololetí 2012 

byly: výměna turbokompresoru GT/GB – 301 na etylénové jednotce, samoobslužná čerpací 

stanice Express 24 v Hradci Králové a upgrade železničního stáčiště KE-06010 České 

rafinérské (pzn. jeden projekt z každého strategického segmentu). 
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V oblasti restrukturalizace majetkové základny skupiny Unipetrol v lednu oznámil založení 

Parama Asfalt s.r.o., 100% dceřiné společnosti PARAMO, a.s., do které PARAMO, a.s. 

převedlo svou obchodní činnost s asfalty. V rámci strategie skupiny pro restrukturalizaci 

rafinérských aktiv bylo rovněž v červenci oznámeno, že Unipetrol neplánuje obnovit 

atmosférickou a vakuovou destilaci surové ropy a hydrogenanční odsíření středních destilátů 

v rafinérii Paramo. Rozhodnutí bylo dosaženo na základě komplexní analýzy současné 

makroekonomické situace, včetně nízkých rafinérských marží, slabé poptávky po dieselu či 

nadbytku rafinérských kapacit v Evropě. Dalším klíčovým faktorem byla nízká konverzní 

kapacita (méně než 1 mil. tun za rok) a nízká komplexita rafinérie Paramo, což v minulých 

letech zhoršilo rentabilitu investovaného kapitálu (ROCE), přičemž žádné zásadní zlepšení 

není ve střednědobém horizontu v rámci různých analyzovaných scénářů očekáváno. 

Produkce olejů, maziv a asfaltů bude v Paramu pokračovat z dovážených vstupních surovin 

z jiných rafinérií ve skupině. 

 

V rámci strategie skupiny pro restrukturalizaci petrochemických aktiv bylo v červnu 

oznámeno trvalé odstavení jednotky výroby močoviny v Litvínově k 1. lednu 2013. Jednotka 

výroby močoviny je součástí divize agro a její dopad na ziskovost celé skupiny Unipetrol byla 

v minulých letech negativní. Navíc integrované povolení závodu výroby močoviny je 

omezeno do 31. prosince 2017. Prodloužení trvalého provozu je podmíněno investicí do 

významné rekonstrukce výroby močoviny s nutnými kapitálovými výdaji v řádu několika set 

miliónů korun. V rámci různých analyzovaných scénářů možného budoucího vývoje se 

jakýkoliv potenciální výnos z této investice neočekává. 
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Očekávaný vývoj obchodních aktivit ve zbývající části 
roku 2012 
 

Makroekonomická situace byla pro skupinu Unipetrol v 1. pololetí 2012 poměrně náročná. 

Mimo poněkud slabou celkovou makroekonomickou situaci v České republice, stejně jako 

v dalších zemích Evropské unie, ovlivněnou stále probíhající evropskou dluhovou krizí, 

s negativním dopadem na tržní poptávku po objemech rafinérských a petrochemických 

produktů, rafinérský a petrochemický business byl v průběhu 2. pololetí 2012 negativně 

ovlivněn velmi vysokou volatilitou cen ropy a vstupních surovin. Například cena primárního 

benzínu, vstupní suroviny pro petrochemický segment, v březnu zaznamenala historicky 

nejvyšší kotaci na úrovni 807 EUR/tunu. Poté v průběhu zbytku 1. pololetí 2012 

zaznamenala prudký pokles, když dosáhla průměrné ceny v červnu na úrovni 579 EUR/tunu, 

což znamenalo 28% pokles z březnových úrovní. Tržní poptávka po petrochemických 

produktech byla tímto vývojem do značné míry utlumena s tím, jak zákazníci v průběhu 1. 

čtvrtletí 2012 očekávali na cenách ropy a souvisejících kotacích ropných derivátů, včetně 

primárního benzínu a petrochemických produktů, významnou korekci. Nechtěli si vytvářet 

velké zásoby, aby se vyhnuli ztrátám z přecenění, ke kterým nakonec v průběhu 2. čtvrtletí 

2012 došlo. Celkově byla tedy provozní výkonnost businessu skupiny v 1. pololetí 2012 

negativně ovlivněna nejenom celkově slabými makroekonomickými podmínkami v Evropské 

unii, a v České republice obzvlášť, ale také velice silnou krátkodobou volatilitou kotací 

vstupních surovin a produktů, které u našich zákazníků dále zamlžily podnikatelský výhled a 

firemní plánání. 

 

Co se makroekonomického výhledu pro 2. pololetí 2012 týče, výrazný rozdíl ve srovnání s 1. 

pololetím pravděpodobně nemůžeme očekávat. Markoekonomické indikátory v České 

republice a celé Evropské unii na přelomu 2. a 3. čtvrtletí nepřinesly významné náznaky 

podstateného zlepšení v průběhu 2. pololetí 2012, co se týče růstu HDP and poptávky 

soukromého sektoru. Pokračování poněkud slabých makroekonomických fundamentů 

bychom proto měli také očekávat pro 2. pololetí 2012. Pokud jde o externí makroekonomické 

prostředí rafinérského segmentu, rekordně vysoké spready na benzínu z 1. pololetí 2012 by 

mohly zaznamenat určitou korekci, spready na dieselu by měly být relativně stabilní. 

Spready na primárním benzínu by na druhou stranu měly zaznamenat podstatné zlepšení 

z nulových úrovní na konci 1. pololetí 2012. Co se týče externího makroekonomického 

prostředí petrochemického segmentu, s tím, jak průměrná kombinovaná petrochemická 
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marže ve 2. čtvrtletí dosáhla rekordní úrovně 617 EUR/tunu, určitou korekci v průběhu 2. 

pololetí 2012 bychom mohli očekávat, pokud bude slabá makroekonomická dynamika a dosti 

utlumená tržní poptávka po petrochemických objemech pokračovat. Co se vývoje měnových 

kurzů týče, koruna v průběhu 1. pololetí 2012 vůči dolaru nepřetržitě oslabovala k úrovním  

naposledny zaznamenaným ve 2. čtvrtletí 2010. Proto bychom mohli určitou korekci na 

české koruně ve smyslu jejího posílení ve 2. pololetí 2012 očekávat. Vůči euru koruna v 1. 

pololetí 2012 mírně oslabila a vzhledem k tomu, že jsou fundamenty české ekonomiky 

silnější než fundamenty ekonomiky eurozóny jako celku, mohla by koruna vůči euru 

v průběhu 2. pololetí 2012 vykázat trend určitého posílení. Křížový kurz dolaru vůči euru by 

také mohl mít na provozní výkonnost ve 2. pololetí 2012 určitý vliv, zejména na 

petrochemický segment, neboť vstupní surovina v podobě primárního benzínu je kótována 

v dolaru, zatímco petrochemické produkty jsou kótovány v euru. Z hlediska výhledu 

maloobchodního segmentu na 2. pololetí 2012, makroekonomická dynamika české 

ekonomiky, tj. trend HDP, situace na trhu práce a úsporná opatření vlády, bude nepochybně 

klíčovým faktorem ovlivňujícím jak palivový segment, tak i nepalivový segment v podobě 

shopů a myček. 

 

Celkem vzato bude 2. pololetí 2012 z makroekonomického pohledu i nadále náročné. 

Z hlediska interních operací není na 2. pololetí 2012 naplánována žádná významná odstávka 

a to na rozdíl od 2. pololetí 2011, když rafinérie v Litvínově, stejně jako integrovaný 

petrochemický komplex prošly čtyřletou cyklickou zarážkou (přelom 3. a 4. čtvrtletí 2011). 

Unipetrol bude v každém případě i nadále pokračovat v interních iniciativách, díky kterým se 

snažíme dosáhnout zlepšení provozní efektivnosti ve srovnání s předchozími roky tak, aby 

společnost dále posílila svoji konkurenceshopnost na trhu rafinérských a petrochemických 

produktů a přinesla další hodnotu pro své akcionáře.  

 

Mezi cíle managementu společnosti pro 2. pololetí 2012 a potažmo celý rok 2012 patří 

následující: 

 

• Iniciativy v oblasti optimalizace nákladů jsou i nadále jednou z klíčových priorit. 

Úspory fixních nákladů v 1. pololetí 2012 v meziročním srovnání přinesly přibližně 

140 milionů Kč a v tomto procesu optimalizace nákladů budeme pokračovat také 

v průběhu 2. pololetí 2012. 

• Společnost bude pokračovat ve svém dlouhodobém zaměření na zvyšování 

produktivity prostřednictvím snižování stavu pracovních sil. Cílem pro celý rok 2012 
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je opět snížení počtu zaměstnanců na bázi FTE ve srovnání se základnou v roce 

2011 o nízké jednotky procent. 

• Co se kapitálových výdajů týče, ty v 1. pololetí 2012 dosáhly úrovně 0,9 miliardy Kč a 

cíl pro celý rok 2012 činí přibližně 2,0 miliardy Kč. Přibližně 50 % celoročního cíle 

bude věnováno na obnovovací a udržovací investice a přibližně 25 % na rozvojové 

investice. 

• Volný peněžní tok (free cash flow) také zůstává na seznamu klíčových priorit. Volný 

peněžní tok za 1. pololetí 2012 dosáhl negativní výše -1,1 miliardy Kč a to také 

v důsledku obvyklého časového vzoru v průběhu roku, který má u volného 

peněžního toku v 1. čtvrtletí obecně velice negativní tendenci, -2,8 milardy Kč v 1. 

čtvrtletí 2012. Za celý rok 2012 je cílem společnosti dosáhnout kladného volného 

peněžního toku. 

• V provozní oblasti má Unipetrol v letošním roce za cíl zpracovat stejný objem surové 

ropy jako v ropy 2011 na úrovni přibližně 4 milionů tun. 

• V maloobchodním segmentu je hlavním rozvojovým projektem letošního roku 

spuštění fastfood konceptu Stop Cafe v síti čerpacích stanic Benzina s cílem 88 

instalací Stop Cafe do konce letošního roku. Navíc bude v průběhu 2. pololetí 2012 

do provozu spuštěna samoobslužná čerpací stanice Express 24 v Hradci Králové. 

 

Mimo provozních otázek zůstává společnost i nadále silně zaměřena na restrukturalizaci 

majetkové základny a další strategické záležitosti. V průběhu 1. pololetí 2012 jsme oznámili 

nové restrukturalizační plány v rámci rafinérského segmentu (Paramo) a v petrochemickém 

segmentu (jednotka močoviny v rámci agrochemického komplexu). Management kontinuálně 

monitoruje a analyzuje potenciál uvnitř společnosti, stejně jako mimo společnost pro 

odpovídající možnosti optimalizace a rozvoje stávající majetkové základny skupiny a pro 

nárůst potenciálu tvorby hodnoty pro akcionáře v příštích letech. 
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Informace o osobách zodpov ědných za pololetní zprávu 
 

Piotr Chełmiński, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Unipetrol a 

Mariusz Kędra, finanční ředitel a člen představenstva společnosti Unipetrol, prohlašují, že 

podle jejich nejlepšího vědomí podává pololetní zpráva a konsolidovaná pololetní zpráva 

věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření 

emitenta a jeho konsolidačního celku za 1. pololetí 2012 a o vyhlídkách budoucího vývoje 

finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření.
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UNIPETROL, a.s.
Konsolidovaný výkaz o finanční pozici
sestavený podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví
k 30. červnu 2012
(v tis. Kč)

Bod 30. června 2012 31. prosinec 2011
(neauditováno) (auditováno)

AKTIVA

Dlouhodobá aktiva
Pozemky, budovy a zařízení   9 28,128,610 28,893,098
Nehmotný majetek   10 2,258,587 2,508,468
Investice do nemovitostí 415,422 395,891
Ostatní investice   11 522 522
Dlouhodobé pohledávky   12 65,360 80,165
Odložená daňová pohledávka 30,116 39,685
Dlouhodobá aktiva celkem 30,898,617 31,917,829

Krátkodobá aktiva
Zásoby 10,516,082 11,609,463
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 11,985,237 10,628,175
Ostatní krátkodobá finanční aktiva   13 228,999 388,525
Náklady příštích období a ostatní krátkodobá aktiva 186,808 125,059
Peníze a peněžní ekvivalenty 1,726,433 2,470,555
Pohledávka z titulu daně z příjmu 49,500 36,208
Krátkodobá aktiva celkem 24,693,059 25,257,985

Aktiva celkem 55,591,676 57,175,814

VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY

Vlastní kapitál
Základní kapitál 18,133,476 18,133,476
Fondy tvořené ze zisku 2,572,273 2,554,809
Ostatní fondy 9,950 (46,392)
Nerozdělený zisk   14 11,242,646 12,219,048

Vlastní kapitál náležející akcionářům mateřské společnosti 31,958,345 32,860,941

Nekontrolní podíly (10,114) (6,823)

Vlastní kapitál celkem 31,948,231 32,854,118

Dlouhodobé závazky
Úvěry a jiné zdroje financování   15 2,002,782 2,005,374
Odložené daňové závazky 1,713,593 1,575,527
Rezervy   16 364,403 363,391
Ostatní dlouhodobé závazky 112,019 102,773
Dlouhodobé závazky celkem 4,192,797 4,047,065

Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů, jiné závazky a výdaje příštích období 16,574,009 17,791,695
Výnosy příštích období 612,078  --
Úvěry a jiné zdroje financování   15 1,324,232 902,905
Rezervy   16 386,867 1,173,292
Ostatní krátkodobé finanční závazky 506,284 388,472
Daňové závazky 47,178 18,267
Krátkodobé závazky celkem 19,450,648 20,274,631

Závazky celkem 23,643,445 24,321,696

Vlastní kapitál a závazky celkem 55,591,676 57,175,814

Nedílnou součástí konsolidované účetní závěrky je příloha na stranách 8 až 17.
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UNIPETROL, a.s.
Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku
sestavený podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví
za období 6 měsíců končících 30. června 2012 
(v tis. Kč)

Bod 30. června 2012 30. června 2011
(neauditováno) (neauditováno)

Výnosy 3 52,550,451 49,035,593
Náklady na prodej (51,687,482) (46,898,640)
Hrubý zisk 862,969 2,136,953

Ostatní výnosy 289,368 380,754
Distribuční náklady (939,687) (1,076,057)
Administrativní náklady (569,222) (572,766)
Ostatní náklady (131,103) (73,969)
Provozní hospodářský výsledek 5 (487,675) 794,915

Finanční výnosy 1,170,709 461,969
Finanční náklady (1,427,396) (563,808)
Čisté finanční náklady 7 (256,687) (101,839)

Zisk (ztráta) před zdaněním (744,362) 693,076

Daň z příjmů 8 (217,866) (230,509)

Zisk (ztráta) za období (962,228) 462,567

Ostatní úplný výsledek:

Kurzové rozdíly z konsolidace zahraničních společností 322 (6,716)
Efektivní část změn reálné hodnoty instrumentů zajištění peněžních toků 49,630 (38,704)
Změna reálné hodnoty investičního majetku a ostatní příjmy 15,820 9,619
Daň z příjmů z ostatního úplného výsledku 8 (9,431) 7,353
Ostatní úplný výsledek za období po zdanění 56,341 (28,448)

Úplný výsledek za období celkem (905,887) 434,119

Zisk (ztráta) připadající na: 
Vlastníky společnosti (958,719) 462,567
Nekontrolní podíly (3,509) --

Zisk (ztráta) za období (962,228) 462,567

Úplný zisk (ztráta) připadající na: 
Vlastníky společnosti (902,596) 434,119
Nekontrolní podíly (3,291) --

Úplný výsledek za období celkem (905,887) 434,119

Základní a zředěný zisk (ztráta) na akcii (v Kč) (5,29) 2.55

Nedílnou součástí konsolidované účetní závěrky je příloha na stranách 8 až 17.
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UNIPETROL, a.s.
Přehled pohybů ve vlastním kapitálu (konsolidovaný)
sestavený podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví
za období 6 měsíců končících 30. června 2012 
(v tis. Kč)

Základní 
kapitál

Fondy 
tvořené ze 

zisku

Fond rozdílů z 
konsolidace 

zahraničních 
společností

Fond změny 
reálné hodnoty

Fond 
zajištění

Nerozdělený 
zisk

Vlastní kapitál 
připadající 

akcionářům 
Společnosti

Nekontrolní 
podíly

Vlastní kapitál 
celkem

Stav k 1. lednu 2011 18,133,476 2,452,698 5,223 20,748 -- 18,187,563 38,799,708 -- 38,799,708

Celkový úplný výsledek za období
Zisk -- 92,822 -- -- -- 369,745 462,567 -- 462,567

Ostatní úplný výsledek 9,681 (6,716) (83) (31,351) 21 (28,448) -- (28,448)
Celkový ostatní úplný výsledek za období -- 102,503 (6,716) (83) (31,351) 369,766 434,119 -- 434,119

Stav k 30. červnu 2011 18,133,476 2,555,201 (1,493) 20,665 (31,351) 18,557,329 39,233,827 -- 39,233,827

Stav k 1. lednu 2012 18,133,476 2,554,809 (4,880) 52,203 (93,715) 12,219,048 32,860,941 (6,823) 32,854,118

Celkový úplný výsledek za období
Ztráta -- 17,683 -- -- -- (976,402) (958,719) (3,509) (962,228)

Ostatní úplný výsledek -- (219) 322 15,820 40,200 -- 56,123 218 56,341
Celkový ostatní úplný výsledek za období -- 17,464 322 15,820 40,200 (976,402) (902,596) (3,291) (905,887)

Stav k 30. červnu 2012 18,133,476 2,572,273 (4,558) 68,023 (53,515) 11,242,646 31,958,345 (10,114) 31,948,231

Nedílnou součástí konsolidované účetní závěrky je příloha na stranách 8 až 17.
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UNIPETROL, a.s.
Přehled o finančních tocích (konsolidovaný)
sestavený podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví
za období 6 měsíců končících 30. června 2012 
(v tis. Kč)

30. června 2012 30. června 2011
(neauditováno) (neauditováno)

Provozní činnost:

Zisk (ztráta) za období (962,228) 462,567
Úpravy:

Odpisy budov a zařízení a amortizace nehmotných aktiv  1,408,630 1,596,019
Ztráta (zisk) z prodeje pozemků, budov, zařízení a nehmotných aktiv  (12,792) (4,330)
Kurzové (zisky) ztráty netto 393,213 (384,178)
Úroky a dividendy, netto 122,973 90,505
Čistý (zisk) ztráta z finančních derivátů (330,662) 341,713
Ztráty ze snížení hodnoty finačních investic, pozemků, budov a zařízení a nehmotných aktiv      61,959 (17,523)
Odúčtování grantu CO2 povolenek (157,047) (183,415)
Daň z příjmu 217,866 230,508

Změna stavu:
- pohledávek z obchodního styku, ostatních pohledávek a ostatních krátkodobých aktiv     (1,349,470) (2,382,902)
- zásob 1,094,063 (1,178,993)
- obchodních a jiných závazků a výdajů příštích období  (568,702) 1,524,720
- výnosů příštích období týkající se grantu CO2 povolenek  (742,756) (1,215,509)
- rezerv 194,006 (41,792)

Zaplacené úroky (31,492) (20,305)
Zaplacená daň z příjmů  (68,116) (89,923)

Čistý peněžní tok z provozní činnosti (730,555) (1,272,837)

Investiční činnost:
Příjmy z prodeje pozemků, budov, zařízení a nehmotných aktiv    16,792 173,621
Příjmy z prodeje krátkodobých finančních aktiv    102,442 280,537
Přijaté úroky 9,549 15,783
Změny v poskytnutých úvěrech  11,181 17,155
Vypořádání finančních derivátů  529,405 --
Pořízení pozemků, budov a zařízení a nehmotných aktiv      (889,426) (1,781,484)
Pořízení krátkodobých finančních aktiv  (102,442) (280,537)
Pořízení dalšího podílu ve společnostech pod rozhodujícím vlivem     -- (460)
Čistý peněžní tok z investiční činnosti (322,499) (1,575,385)

Finanční činnost:
Změny dlouhodobých úvěrů a jiných zdrojů financování    314,945 (92,383)
Splátky leasingů (4,696) (5,767)
Zaplacené dividendy (340) (1,316)

Čistý peněžní tok z finanční činnosti 309,909 (99,466)

Čisté zvýšení (snížení) peněz a peněžních ekvivalentů (743,145) (2,947,688)

Peníze a peněžní ekvivalenty na začátku období 2,470,555 4,741,831

Efekt změn kursových sazeb na peněžních prostředcích v cizích měnách (976) (28,173)

Peníze a peněžní ekvivalenty na konci období 1,726,434 1,765,970

Nedílnou součástí konsolidované účetní závěrky je příloha na stranách 8 až 17.
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UNIPETROL, a.s. 
Příloha ke konsolidované účetní závěrce ve zkráceném rozsahu 
sestavené dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví 
Období končící 30. června 2012                (v tis. Kč) 
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1. CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ SPOLEČNOSTI A SLOŽENÍ KONSOLIDAČNÍHO CELKU 

Založení a vznik mateřské společnosti 
UNIPETROL, a.s. (“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. 

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 (dále v textu 
uváděná jako „Skupina“). Hlavními aktivitami společností konsolidačního celku jsou zpracování ropy a 
ropných produktů, výroba komoditních petrochemických produktů, polotovarů pro průmyslová hnojiva, 
polymerních materiálů, minerálních mazacích olejů, plastických maziv, parafínů, tuků a vazelín. Dále se 
společnosti zabývají distribucí pohonných hmot a provozováním čerpacích stanic.  
 
Mimo uvedené hlavní činnosti se společnosti Skupiny zabývají činnostmi, které svou povahou vycházejí  
ze zabezpečování nebo realizace hlavních výrobních činností: výroba, rozvod a prodej tepla a elektrické 
energie, provozování dráhy a drážní dopravy, leasingové služby, poradenské služby v oblasti výzkumu  
a vývoje, ochrana životního prostředí, poradenské služby v oblasti hardwaru a softwaru, služby v oblasti 
správy sítí a databank, pronájem bytů a ostatní služby. 
 
Vlastníci společnosti 
Akcionáři společnosti k 30. červnu 2012 jsou: 

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.  63 % 
Investiční fondy a ostatní drobní akcionáři 37 % 
 
Struktura konsolidované skupiny 
Společnosti pod rozhodujícím a podstatným vlivem a společné podniky, tvoří skupinu UNIPETROL, a.s. a 
podíl Společnosti na jejich základním kapitálu držený buď přímo, nebo nepřímo prostřednictvím dceřiných 
společností a rozdělení dceřiných společností do provozních segmentů je prezentováno 
v konsolidovaných finančních výkazech Skupiny za rok končící 31. prosince 2011. Za období končící 30. 
června 2012 nedošlo k žádným změnám ve struktuře Skupiny s výjimkou záležitostí uvedených níže. 
 
Dne 1. června 2010 společnost CHEMAPOL (SCHWEIZ) AG a vstoupila do likvidace, na základě procesu 
restrukturalizace skupiny UNIPETROL TRADE. Očekávaný konec likvidace CHEMAPOL (SCHWEIZ) AG 
je v roce 2012. 

Členové představenstva a dozorčí rady k 30. červnu 2012 byli následující: 
  Pozice Jméno 
Představenstvo Předseda Piotr Chelminski 
  Člen Mariusz Kędra 
  Člen Martin Durčák 
  Člen Marek Świtajewski 
  Člen Artur Paździor 
Dozorčí rada Předseda Dariusz Jacek Krawiec 
  Místopředseda Ivan Kočárník  
  Místopředseda Slawomir Robert Jedrzejczyk 
  Člen Piotr Robert Kearney 
  Člen Zdeněk Černý 
  Člen Krystian Pater 
  Člen Rafal Sekula 
  Člen Andrzej Jerzy Kozlowski 
  Člen Bogdan Dzudzewicz 

 Změny v představenstvu za období končící 30. června 2012 byly následující: 
Pozice Jméno Změna Datum změny
Člen Ivan Ottis Uplynutí funkčního období 24 June 2012 
Člen Marek Świtajewski Zvolen na nové funkční období jako člen 25 June 2012 

 Změny v dozorčí radě za období končící 30. června 2012 byly následující: 
Pozice Jméno Změna Datum změny
Člen Ivan Kočárník Zvolen na nové funkční období jako člen 5 June 2012
Místopředseda Ivan Kočárník Zvolen jako místopředseda dozorčí radou 5 June 2012
Člen Bogdan Dzudzewicz Zvolen na nové funkční období jako člen 5 June 2012
Člen Andrzej Kozlowski Zvolen na nové funkční období jako člen 5 June 2012
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2. ZÁSADNÍ ÚČETNÍ POSTUPY POUŽÍVANÉ SKUPINOU  

A Prohlášení o shodě a hlavní účetní postupy 
Konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za období končící 30. června 2012 zahrnuje Společnost a její 
dceřiné společnosti (společně dále jen "Skupina") a Skupinou spoluovládané jednotky. 

Tato konsolidovaná účetní závěrka byla sestavena v souladu s Mezinárodními standardy finančního 
výkaznictví (IFRS) IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví. Neobsahuje veškeré informace vyžadované pro 
úplnou roční účetní závěrku a měla by být proto čtena společně s konsolidovanou účetní závěrkou 
Skupiny pro rok končící 31. prosincem 2011.  

Tato konsolidovaná mezitímní účetní závěrka byla sestavena na základě předpokladu trvání. Ke dni 
schválení tohoto prohlášení neexistují žádné náznaky, 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. 

Příprava účetní závěrky v souladu s IFRS vyžaduje řízení rozhodnutí, odhadů a předpokladů, jež mají 
vliv na aplikaci účetních postupů a vykazované hodnoty aktiv a pasiv, výnosů a nákladů. Skutečné 
výsledky se mohou od těchto odhadů lišit. 

Při přípravě této konsolidované mezitímní účetní závěrky, byly významná rozhodnutí provedená vedením 
při aplikování účetních postupů Skupiny a klíčové zdroje v odhadech stejné jako ty, které byly použity v 
konsolidované účetní závěrce ke dni a za rok končící 31. prosincem 2011. 
 

B  Pravidla pro sestavení účetní závěrky 
Skupina použila během přípravy těchto mezitímních finančních výkazů stejné účetní postupy a metody 
výpočtu, jaké byly aplikovány v jejích konsolidovaných finančních výkazech pro rok končící 31. 
prosincem 2011. 

Tato konsolidovaná účetní závěrka byla sestavena v souladu s Mezinárodními standardy finančního 
výkaznictví (International Financial Reporting Standards, IFRS) a interpretacemi přijatými Radou pro 
mezinárodní účetní standardy (International Accounting Standards Board, IASB) schválenými k použití 
v rámci Evropské unie.  

Změny IFRS, které vstoupily v platnost 1. ledna 2012 nebo později nemají žádný vliv na aktuální a v 
minulosti prezentované finanční výsledky a vlastní kapitál. 

Zveřejněny byly nové standardy, dodatky a interpretace současných standardů, kterými je Skupina 
povinna se řídit pro účetní období započatá 1. lednem 2012 nebo později.  
Skupina přijme změny po jejich chválení ze strany Evropské komise v souladu s datem nabytí jejich 
účinnosti. Možný dopad změn na budoucí konsolidované účetní závěrky je analyzován. 

C Funkční a prezentační měna 
Tato konsolidovaná účetní závěrka je prezentována v českých korunách (Kč), které jsou současně 
funkční měnou Skupiny. Všechny finanční informace prezentované v Kč byly zaokrouhleny na celé tisíce. 

D Informace o sezónnosti a cykličnosti činnosti Skupiny 
Skupina nevykazuje žádné významné sezónní nebo opakující se činnosti za období končící 30. června 
2012. 
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3. VÝNOSY 

30/06/2012 30/06/2011
Hrubé výnosy z prodeje hotových výrobků a služeb 60,801,114 56,866,169

    Mínus: spotřební daň (11,354,771) (12,264,970)
Čisté výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb 49,446,343 44,601,199
Hrubé výnosy z prodeje zboží a materiálu 3,217,843 4,484,883

    Mínus: spotřební daň (113,735) (50,489)
Čisté výnosy z prodeje zboží a materiálu 3,104,108 4,434,394
Celkové výnosy 52,550,451 49,035,593

 
4. VYKAZOVÁNÍ PODLE OBCHODNÍCH SEGMENTŮ 

Výnosy a provozní hospodářský výsledek 
Období končící 30/06/2012 Rafinérie Maloobchod Petrochemie Ostatní Eliminace Celkem
Celkové externí výnosy 29,690,999 5,002,981 17,824,488 31,983 -- 52,550,451
Výnosy v rámci segmentů 11,012,246 110,187 781,031 272,489 (12,175,953) --
Celkové segmentové výnosy 40,703,245 5,113,168 18,605,519 304,472 (12,175,953) 52,550,451
Provozní hospodářský výsledek (209,386) 85,929 (316,024) (48,194) -- (487,675)
Čisté finanční náklady   (256,687)
Ztráta před zdaněním    (744,362)
Daň z příjmů   (217,866)
Ztráta za období   (962,228)
Odpisy a amortizace (432,307) (168,323) (765,988) (42,012) -- (1,408,630)
 
Období končící 30/06/2011 Rafinérie Maloobchod Petrochemie Ostatní Eliminace Celkem
Celkové externí výnosy 26,686,551 4,753,214 17,572,283 23,545 -- 49,035,593
Výnosy v rámci segmentů 10,663,907 113,556 726,832 315,338 (11,819,633) --
Celkové segmentové výnosy 37,350,458 4,866,770 18,299,115 338,883 (11,819,633) 49,035,593
Provozní hospodářský výsledek (239,802) 158,101 849,656 26,960 -- 794,915
Čisté finanční výnosy   (101,839)
Zisk před zdaněním    693,076
Daň z příjmů   (230,509)
Zisk za období   462,567
Odpisy a amortizace (494,256) (186,229) (871,328) (44,206) -- (1,596,019)
 

Aktiva a závazky 
30/06/2012 Rafinérie Maloobchod Petrochemie Ostatní Eliminace Celkem
Segmentová aktiva 24,687,483 6,463,289 23,034,761 2,118,626 (1,137,493) 55,166,666
Nepřiřazená korporátní aktiva   425,010
Aktiva celkem   55,591,676

 
31/12/2011 Rafinérie Maloobchod Petrochemie Ostatní Eliminace Celkem
Segmentová aktiva 24,542,413 6,554,371 23,239,544 3,568,372 (1,287,591) 56,617,109
Nepřiřazená korporátní aktiva   558,705
Aktiva celkem        57,175,814
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5. PROVOZNÍ NÁKLADY A VÝNOSY 

Náklady na prodej 
  30/06/2012 30/06/2011

Náklady na prodané hotové výrobky a služby (48,673,975) (43,296,614)

Náklady na prodané zboží a materiál (3,013,507) (3,602,026)

Celkem (51,687,482) (46,898,640)

Náklady podle druhu 
  30/06/2012 30/06/2011
Materiál a energie (43,135,705) (39,183,711)
Náklady na prodané zboží a materiál (3,013,507) (3,602,026)
Externí služby (3,056,254) (3,111,356)
Odpisy a amortizace (1,408,630) (1,596,019)
Personální náklady (1,240,737) (1,271,497)
Opravy a údržba (504,447) (541,363)
Pojištění (105,829) (101,840)
Daně a poplatky (38,314) (28,620)
Nevypověditelný operativní leasing (30,989) (24,002)
Náklady na výzkum (4,104) (4,997)
Ostatní (183,799) (165,271)
Změna stavu zásob (605,342) 1,009,222
Náklady na produkty a služby pro vlastní potřebu 163 48

Náklady celkem (53,327,494) (48,621,432)
Operativní náklady  
Distribuční náklady 939,687 1,076,057
Administrativní náklady 569,222 572,766
Ostatní operativní náklady 131,103 73,969

Náklady na prodej (51,687,482) (46,898,640)

Ostatní provozní výnosy 
  30/06/2012 30/06/2011
Zisk z prodeje dlouhodobých nefinančních aktiv 15,369 6,714
Zúčtování opravných položek 16,225 133,749
Zúčtování opravných položek k pohledávkám 16,594 9,865
Zúčtování opravných položek pozemků, budov a zařízení a nehmotného majetku 13,770 17,989
Pokuty a získané kompenzace 19,214 9,231
Zúčtování grantu CO2 povolenek 157,047 183,415
Ostatní   51,145 19,791
Celkem 289,368 380,754

Ostatní provozní náklady 
  30/06/2012 30/06/2011
Ztráta z prodeje dlouhodobých nefinančních aktiv (2,579) (2,384)
Tvorba opravných rezerv (12,230) (35,717)
Tvorba opravných položek k pohledávkám (20,947) (8,377)
Tvorba opravných položek k hmotnému a nehmotnému majetku (75,729) (466)
Zvýšení rezervy na spotřebu CO2 povolenek -- (13,025)
Dary (1,946) (3,943)
Ostatní (17,672) (10,057)
Celkem (131,103) (73,969)

 
Poznámka: V určitých kategoriích výše uvedených tabulek za období končící 30. června 2012 byly za společnosti začleněné do 
konsolidační skupiny k 31. prosinci 2012 uvedeny následující hodnoty: personální náklady 41,400 tis. Kč, externí služby 33,060 
tis. Kč a ostatní provozní výnosy 25,314 tis. Kč. 
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6. OPRAVNÉ POLOŽKY K MAJETKU 

Opravné položky k majetku  
 30/06/2012 30/06/2011
Pozemky, budovy a zařízení  
Tvorba (3,946) (466)
Rozpuštění 4,518 17,989
Nehmotný majetek  
Tvorba (71,783) --
Rozpuštění 9,252 --
Pohledávky  
Tvorba (20,947) (8,377)
Rozpuštění 16,594 9,865

 
Opravná položka k zásobám 
Během šesti měsíců končících 30. června 2012 Skupina vytvořila opravnou položku k zásobám ve výši 
302,217 tis. Kč a rozpustila opravnou položku ve výši 351,706 tis. Kč (šest měsíců končících 30. června 
2011: 72,156 tis. Kč a 28,160 tis. Kč). Změny opravných položek k zásobám jsou zahrnuty do nákladů na 
prodej vykázaných v úplném výsledku. 

 

7. FINANČNÍ NÁKLADY A VÝNOSY 

 30/06/2012 30/06/2011
Vykázané ve Výkazu zisku a ztráty  
Finanční výnosy  
Úrokové výnosy z investic držených do splatnosti 7,699 9,467
Úrokové výnosy z úvěrů a pohledávek 20,555 30,292
Čisté kurzové zisky -- 384,178
Zisk z derivátů oceněných v reálné hodnotě prostřednictvím zisků a 
ztrát 1,141,684 36,546

Ostatní finanční výnosy 771 1,486
Finanční výnosy celkem 1,170,709 461,969
Finanční náklady  
Úrokové náklady z finančních závazků v zůstatkové hodnotě (151,301) (130,552)
   Mínus: kapitalizované úroky  74 288
Čisté kurzové ztráty (393,213) --
Ztráta z derivátů oceněných v reálné hodnotě prostřednictvím zisků 
a ztrát (811,022) (378,259)

Ostatní finanční náklady (71,934) (55,285)
Finanční náklady celkem (1,427,396) (563,808)
Čisté finanční náklady vykázané ve Výkazu zisku a ztráty (256,687) (101,839)
Vykázané v Ostatním úplném výsledku  
 Efektivní část změny v reálné hodnotě zajištění cash flow 49,630 (38,704)
Čisté finanční náklady vykázané ve Výkazu o úplném výsledku (207,057) (140,543)

 

8. DAŇ Z PŘÍJMŮ 

  30/06/2012 30/06/2011
Splatná daň (82,109) (64,825)
Odložená daň (135,756) (165,683)
Daň z příjmů vykázaná ve Výkazu zisku a ztráty (217,866) (230,508)
Daň vykázaná v Ostatním úplném výsledku  (9,431) 7,353
Daň z příjmů - celkem (227,296) (223,155)

 

9. POZEMKY, BUDOVY A ZAŘÍZENÍ 

Přírůstky a úbytky 
Během prvních šesti měsíců končících 30. června 2012 Skupina získala majetek v pořizovací ceně 
547,755 tis. Kč (šest měsíců končících 30. června 2011: 562,881 tis. Kč). 
Majetek s účetní hodnotou 3,998 tis. Kč byl prodán během šesti měsíců končících 30. června 2012 (šest 
měsíců končících 30. června 2011: 14,718 tis Kč), čistý zisk z prodeje 12,792 tis. Kč (šest měsíců 
končících 30. června 2011: čistý zisk 6,503 tis. Kč), je zahrnut do ostatních výnosů ve Výkaze o úplném 
výsledku. 
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10. NEHMOTNÝ MAJETEK 

Přírůstky a úbytky 
Během prvních šesti měsíců končících 30. června 2012 Skupina pořídila nehmotný majetek v hodnotě 
35,556 tis. Kč (šest měsíců končících 30. června 2011: 961,006 tis. Kč). 
V průběhu roku 2012 Skupina obdržela CO2 povolenky ve výši 844,704 tis. Kč (v roce 2011: 1,366,108 
tis. Kč). 
Během šesti měsíců končících 30. června 2012 Skupina nenakoupila ani neprodala žádné CO2 
povolenky. Během šesti měsíců končících 30. června 2011 byly pořízeny CO2 povolenky ve výši 932,875 
tis. Kč a prodány byly CO2 povolenky ve výši 144,905, což představuje čistou ztrátu z prodeje ve výši 
2,173 tis. Kč, která je součástí ostatních provozních nákladů ve Výkazu o úplném výsledku. Žádný jiný 
dlouhodobý nehmotný majetek nebyl Skupinou prodán v období šesti měsíců končících 30. června 2012 a 
30. června 2011. 
 

11. OSTATNÍ FINANČNÍ INVESTICE 

Skupina má k 30. červnu 2012 kapitálové investice v hodnotě 522 tis. Kč (31. prosince 2011: 522 tis. Kč) 
představující podíly ve společnostech, které nemají kótovanou tržní cenu. Protože jejich reálná hodnota 
nemůže být spolehlivě stanovena, jsou vykazovány v pořizovací ceně snížené o případnou ztrátu ze 
snížení hodnoty. 
  

12. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY 

Skupina poskytla půjčku společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. na rekonstrukci výrobní jednotky. Část 
pohledávky byla vyloučena jako vnitroskupinová transakce. Půjčka je splatná v roce 2016 a je úročena 
sazbou 1M PRIBOR zvýšenou o přirážku. Půjčka byla k 30. červnu 2012 ve výši 47,121 tis. Kč (31. 
prosince 2011: 54,763 tis. Kč). Krátkodobá část půjčky ve výši 15,279 tis. Kč je vykázána v krátkodobých 
pohledávkách. Skupina dále vykazuje dlouhodobé pohledávky z titulu hotovostních garancí 
provozovatelům čerpacích stanic ve výši 12,088 tis. Kč a zálohy na pořízení dlouhodobého majetku ve 
výši 6,151 tis. Kč. Podle názoru managementu účetní hodnota pohledávek odráží jejich reálnou hodnotu. 
 

13. OSTATNÍ KRÁTKODOBÁ FINANČNÍ AKTIVA A FINANČNÍ ZÁVAZKY 

Ostatní krátkodobá finanční aktiva 
  30/06/2012 31/12/2011
Poskytnuté úvěry 12,659 33,289
Deriváty neurčené k zajišťovacímu účetnictví  
   komoditní swapy 160,161 57,906
   měnové swapy 2,628 19,929
   měnové forvardy 922 156,403
Cash flow zajišťovací nástroje  
   měnové forwardy 52,629 120,998
Celkem 228,999 388,525

 
Ostatní krátkodobé finanční závazky 
  30/06/2012 31/12/2011
Závazky z cash poolingu 196,193 88,599
Cash flow zajišťovací nástroje  
   měnové forvardy 118,695 236,693
Deriváty neurčené k zajišťovacímu účetnictví  
   komoditní swapy 119,391 --
   měnové forwardy 72,005 63,180
Celkem 506,284 388,472

Hierarchie reálné hodnoty 
Finanční deriváty a zajišťovací nástroje v držení Skupiny jsou vykazovány v reálné hodnotě v položce 
ostatní krátkodobá finanční aktiva a ostatní krátkodobé finanční závazky, resp. reálná hodnota těchto 
finančních nástrojů je stanovena na základě údajů dostupných na trhu, vyjma kótovaných cen. Finanční 
nástroje v reálné hodnotě řadí Skupina k úrovni 2 definované dle IFRS. 
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14. NEROZDĚLENÝ ZISK A DIVIDENDY 

Dividendy 
V souladu s českými právními předpisy mohou být dividendy vyplaceny z nekonsolidovaného zisku 
mateřské společnosti. Řádná Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. konaná dne 5. června 2012 
rozhodla v souladu s článkem 12 odst. 2 písm. v) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. uhradit ztrátu ve 
výši 229 926 312,21 CZK za rok 2011 z nerozděleného zisku minulých let.  

15. ÚVĚRY A JINÉ ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

  30/06/2012 31/12/2011
Dlouhodobé půjčky a úvěry  
Nezajištěné vydané dluhopisy 2,000,000 2,000,000
Finanční leasing 2,782 5,374
Dlouhodobé půjčky a úvěry celkem 2,002,782 2,005,374
Krátkodobé půjčky a úvěry  
Krátkodobá část nezajištěných vydaných dluhopisů  179,007 68,655
Nezajištěné bankovní úvěry  1,139,203 825,455
Krátkodobá část finančního leasingu 6,022 8,795
Krátkodobé půjčky a úvěry celkem 1,324,232 902,905

Nezajištěné vydané dluhopisy 
Při běžné tržní úrokové sazbě, založené na analýze současných tržních podmínek, je reálná hodnota 
celkového závazku z vydaných dluhopisů 2,380,818 tis. Kč (31. prosince 2011: 2,358,684 tis. Kč).  
 
Analýza bankovních úvěrů 
  Celkem
Stav k 1. lednu 2012 825,455
Přijaté půjčky 11,066,632
Splátky (10,751,688)
Úroky (1,196)
Stav k 30. červnu 2012 1,139,203

Finanční leasing 
  30/06/2012 31/12/2011
Budoucí minimální leasingové splátky 9,394 15,244
Současná hodnota minimálních leasingových splátek 8,804 14,169

 

16. REZERVY 

 Dlouhodobé rezervy  Krátkodobé rezervy  
 30/06/2012 31/12/2011 30/06/2012 31/12/2011
Rezerva na ekologické škody a rekultivaci 324,502 319,050 -- --
Rezerva na soudní spory 8,127 8,883 136,469 136,173
Rezerva na CO2 povolenky -- -- 226,193 977,965
Rezerva na zaměstnanecké požitky 24,747 28,432 -- --
Ostatní rezervy 7,027 7,026 24,205 59,154
Celkem 364,403 363,391 386,867 1,173,292

Rezerva na CO2 emisní povolenky je tvořena na základě odhadované emise CO2 za období končící 30. 
června 2012 a 31. prosince 2011.  

 

17. ZÁRUKY A JINÉ PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY 

Kapitálové závazky 
K 30. červnu 2012 měla Skupina kapitálové závazky na pořízení pozemků, budov a zařízení ve výši 
292,465 tis. Kč (31. prosince 2011: 228,435 tis. Kč). 
 
Podmíněné závazky a závazky související s nákupem akcií společnosti PARAMO, a.s., prodejem 
akcií společnosti KAUČUK, a.s. (v současnosti SYNTHOS Kralupy a.s.) a prodejem akcií 
společnosti SPOLANA a.s. je popsáno v konsolidovaných finančních výkazech Skupiny za rok končící 
31. prosince 2011. 
Vedení Společnosti na základě dostupných informací a aktuální situace neočekává žádné dodatečné 
náklady / platby vztahující se k popsané záležitosti. 
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17.  ZÁRUKY A JINÉ PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY (POKRAČOVÁNÍ) 

Žaloby týkající se pokut uložených Evropskou komisí 
V roce 2006 uložila Evropská komise pokuty, mezi jinými společnostem Shell, Dow, Eni, UNIPETROL, 
a.s. a SYNTHOS Kralupy a.s. za údajný kartel v oblasti emulzního styren butadienového kaučuku 
("ESBR"). UNIPETROL, a.s. a SYNTHOS Kralupy a.s. její tehdejší dceřiné společnosti byla uložena 
společně a nerozdílně pokuta ve výši 17.5 miliónu, kterou obě společnosti Evropské komisi uhradily. Obě 
společnosti se odvolaly u Soudu ES prvního stupně v Lucemburku.   
V roce 2011 Tribunál Evropské unie zrušil rozhodnutí Evropské komise. Soud dospěl k závěru, že Komise 
neprokázala kartelové jednání ze strany společnosti UNIPETROL, a.s.  a SYNTHOS Kralupy a.s. Oběma 
společnostem tak vznikl nárok na navrácení společně zaplacené pokuty. UNIPETROL, a.s. obdržel zpět 
9,8 milionu EUR, což odpovídá zaplacené pokutě a části úroků.  Řízení jsou uzavřena. 

Žaloba týkající se odměny zaměstnancům za vynález je popsána v konsolidované účetní závěrce 
Skupiny za rok končící 31. prosince 2011. Během šesti měsíců končících 30. června 2012 nedošlo k 
žádné změně. 
 
Žaloba o náhradu škody podaná společností I.P. – 95, s.r.o. vůči společnosti UNIPETROL RPA, 
s.r.o. 
Dne 23. května 2012 byla společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.,  sídlem Záluží 1, 436 70, Litvínov, IČ 
27597075, doručena Okresním soudem v Ostravě žaloba vedená tímto soudem pod sp.zn. 30 C 66/2010. 
Žalobce – společnost I.P. - 95, s.r.o., sídlem Těšínská 202/225, 716 00 Ostrava - Radvanice, IČ 
64085694, se žalobou domáhá nároku na náhradu škody v celkové výši 1 788 558 707,53 Kč. Škoda 
měla být žalobci I.P. – 95, s.r.o. způsobena podáním neodůvodněného návrhu na zahájení insolventního 
řízení proti společnosti I.P. – 95, s.r.o., který byl podán společností UNIPETROL RPA, s.r.o. dne 24. 
listopadu 2009. Společnost I.P. – 95, s.r.o. postoupila část předmětné pohledávky ve výši 1 741 768 
087,88 Kč na společnost NESTARMO TRADING LIMITED, se sídlem Diagorou 4, Fermia Building, 6. 
podlaží, kancelář č. 601, 1097 Nikósie, Kypr, IČ: HE 246733; následně společnost I.P. – 95, s.r.o. navrhla, 
aby společnost NESTARMO TRADING LIMITED vstoupila do řízení na straně žalobce. Společnost 
UNIPETROL RPA, s.r.o. je jedním z celkem osmi žalovaných, proti kterým podaná žaloba směřuje. 
Společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. žalobcem tvrzený nárok neuznává a považuje ho za neodůvodněný 
a neopodstatněný. Společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. bez prodlení podnikne veškeré právní kroky za 
účelem obrany proti tomuto nároku. 
 
Žaloba o náhradu škody podaná společností SDP Logistics sklady a.s vůči společnosti 
UNIPETROL RPA, s.r.o. 
Dne 9. července 2012 společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. obdržela žalobu podanou společností SDP 
Logistics sklady a.s. o náhradu škody.  
Společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. uzavřela dne 21. 3. 2010 se společností SDP Logistics sklady a.s. 
(“SDP”) smlouvu o uskladnění ("Smlouva") na dobu určitou – do 31. 7. 2011. SDP tvrdí, že společnost 
UNIPETROL RPA, s.r.o. neodstranila všechny uskladněné produkty do data vypršení smlouvy. 
SDP se domáhá náhrady 25 milionů Kč smluvní pokuty splatné SDP v důsledku neposkytnutí 
skladovacího prostoru novému klientu.  SDP se také domáhá dalších 120 milionů Kč jako náhradu ušlého 
zisku, protože nebyla schopna poskytnout sjednanou skladovací kapacitu novému klientu po 1. 8. 2011. 
Dále SDP zablokovala zboží společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. (uložené ve skladu) dokud UNIPETROL 
RPA, s.r.o. nepokryje uvedené škody. 
UNIPETROL RPA, s.r.o. neuznává údajný nárok na náhradu škody a pokládá ho za neoprávněný a 
neopodstatněný. 

Garance 
Pro zajištění celního dluhu a spotřební daně u Celního úřadu byly na žádost Skupiny vydány bankovní 
garance. K 30. červnu 2012 činil celkový zůstatek těchto garancí 765,200 tis. Kč (31. prosinec 2011: 
1,413,838 tis. Kč). 
 



UNIPETROL, a.s. 
Příloha ke konsolidované účetní závěrce ve zkráceném rozsahu 
sestavené dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví 
Období končící 30. června 2012                (v tis. Kč) 

18. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH 

Mateřská a konečná ovládající osoba 
Během let 2012 a 2011 byla většina akcií Společnosti (62.99%) vlastněna společností POLSKI 
KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PKN Orlen) 

Transakce se spřízněnými stranami: 
30/06/2012 PKN Orlen Společně ovládané 

entity
Společnosti pod rozhodujícím 
nebo podstatným vlivem PKN 

Orlen
Dlouhodobá finanční aktiva -- -- 522

Pohledávky z obchodních vztahů a 
ostatní pohledávky 

138,700
298,339 305,218

Krátkodobá finanční aktiva -- 172,767 6,940
Ostatní dlouhodobé závazky -- 47,128 --
Závazky z obchodních vztahů a ostatní 
závazky, včetně úvěrů 5,573,767 341,059 152,697

Náklady 26,802,690 1,183,270 1,111,685
Výnosy 164,615 1,639,608 915,908
Pořízení pozemků, budov a zařízení -- -- 29
Finanční výnosy a náklady (10,827) (2,269) --

 
31/12/2011 PKN Orlen Společně ovládané 

entity
Společnosti pod rozhodujícím 
nebo podstatným vlivem PKN 

Orlen

Dlouhodobá finanční aktiva -- -- 522
Pohledávky z obchodních vztahů a 
ostatní pohledávky 

315 234,648 133,848

Krátkodobá finanční aktiva -- 65,174 --
Ostatní dlouhodobé závazky -- 54,770 --
Závazky z obchodních vztahů a ostatní 
závazky, včetně úvěrů 7,411,054 286,736 158,740

Náklady 54,878,810 2,110,827 1,889,797
Výnosy 156,248 3,069,470 1,872,233
Pořízení pozemků, budov a zařízení -- -- 3,980
Finanční výnosy a náklady (3,940) (5,225) 11,564

Významné transakce uzavřené společnostmi Skupiny se spřízněnými stranami 
Během šesti měsíců končících 30. června 2012 a v roce 2011 nebyly Skupinou uzavřeny transakce se 
spřízněnými subjekty za jiných než tržních podmínek.  
Transakce s klíčovými členy vedení 
Během šesti měsíců končících 30. června 2012 a v roce 2011 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 šesti měsíců končících 30. června 2012  
a v roce 2011 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 šesti měsíců končících 30. června 2012 a v roce 2011 klíčoví zaměstnanci mateřské společnosti 
ani společností Skupiny, na základě zaslaných deklarací, neuzavřeli žádné obchody se spřízněnými 
stranami. 
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UNIPETROL, a.s.
Nekonsolidovaný výkaz o finanční pozici
sestavený dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví
k 30. červnu 2012
(v tis. Kč)

30. června 2012 31. prosinec 2011
(neauditováno) (auditováno)

AKTIVA

Dlouhodobá aktiva
Pozemky, budovy a zařízení 14,788 15,994
Nehmotný majetek 488 522
Investice do nemovitostí 1,141,966 1,141,966
Podíly ve společnostech pod rozhodujícím vlivem a společných podnicích 13,808,794 13,808,812
Ostatní investice 4,254 4,254
Půjčky společnostem pod rozhodujícím vlivem 2,358,556 2,382,459
Pohledávky za společnostmi pod rozhodujícím vlivem 108 102
Dlouhodobá aktiva celkem 17,328,954 17,354,109

Krátkodobá aktiva
Pohledávky z obchodních vztahů 182,564 153,684
Půjčky společnostem pod rozhodujícím vlivem 11,503,605 9,507,592
Náklady příštích období 6,839 8,241
Pohledávka z titulu daně z příjmů 25,721 17 857
Peníze a peněžní ekvivalenty 215,780 1,358,652
Krátkodobá aktiva celkem 11,934,509 11,046,026

Aktiva celkem 29,263,463 28,400,135

VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY

Vlastní kapitál
Základní kapitál 18,133,476 18,133,476
Fondy tvořené ze zisku 2,166,128 2,166,147
Nerozdělený zisk 4,949,152 4,716,455
Vlastní kapitál celkem 25,248,756 25,016,078

Dlouhodobé závazky
Úvěry a jiné zdroje financování 2,000,000 2,000,000
Rezervy 400 400
Odložené daňové závazky 114,233 109,904
Dlouhodobé závazky celkem 2,114,633 2,110,304

Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů, jiné závazky a výdaje příštích období 90,695 112,649
Úvěry a jiné zdroje financování 1,781,822 1,133,208
Závazky z dividend 27,557 27,896
Krátkodobé závazky celkem 1,900,074 1,273,753

Závazky celkem 4,014,707 3,384,057

Vlastní kapitál a závazky celkem 29,263,463 28,400,135
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UNIPETROL, a.s.
Nekonsolidovaný výkaz o úplném výsledku
sestavený dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví
za období 6 měsíců končících 30. června 2012 
(v tis. Kč)

30. června 2012 30. června 2011
(neauditováno) (neauditováno)

Výnosy 73,886 69,488
Náklady na prodej (32,356) (31,840)
Hrubý zisk 41,530 37,648

Ostatní výnosy 15,582 1,671
Správní náklady (77,811) (76,570)
Ostatní náklady (48) (124)
Provozní hospodářský výsledek (20,747) (37,375)

Finanční výnosy 406,320 933,811
Finanční náklady (132,736) (129,895)
Čisté finanční výnosy 273,584 803,916

Zisk před zdaněním 252,837 766,541

Daň z příjmů (20,140) (16,995)

Zisk za období 232,697 749,546

Ostatní úplný výsledek:
Ostatní náklady (19) (85)
Ostatní úplný výsledek za období po zdanění (19) (85)

Úplný výsledek za období celkem 232,678 749,461

Základní a zředěný zisk na akcii (v Kč) 1.28 4.13
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UNIPETROL, a.s.
Nekonsolidovaný přehled pohybů ve vlastním kapitálu
sestavený dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví
za období 6 měsíců končících 30. června 2012 
(v tis. Kč)

Základní 
kapitál

Fondy 
tvořené ze 

zisku 

Změny reálné 
hodnoty 

týkající se 
investic do 

nemovitostí

Ostatní fondy Nerozdělený 
zisk

Vlastní kapitál 
celkem

Stav k 1. lednu 2011 18,133,476 1,625,865 20,748 7,452 4,971,986 24,759,527

Zisk za období -- -- -- -- 749,546 749,546

Úplný zisk za období celkem -- -- -- -- 749,546 749,546

Přidělení zisku do rezervního fondu -- 25,606 -- -- (25,606) --

Ostatní pohyby -- -- (85) -- -- (85)

Stav k 30. červnu 2011 18,133,476 1,651,471 20,663 7,452 5,695,926 25,508,988

Stav k 1. lednu 2012 18,133,476 1,651,471 507,135 7,541 4,716,455 25,016,078

Zisk za období -- -- -- -- 232,697 232,697

Ostatní úplný výsledek -- -- -- (19) -- (19)

Úplný výsledek za období celkem -- -- -- (19) 232,697 232,678

Stav k 30. červnu 2012 18,133,476 1,651,471 507,135 7,522 4,949,152 25,248,756
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UNIPETROL, a.s.
Nekonsolidovaný přehled o peněžních tocích
sestavený dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví
za období 6 měsíců končících 30. června 2012 
(v tis. Kč)

30. června 2012 30. června 2011
(neauditováno) (neauditováno)

Provozní činnost:

Zisk za období 232,697 749,546
Úpravy:

1,261 1,595
Zisk z prodeje pozemků, budov a zařízení -- (1,068)
Úroky a dividendy, netto (272,799) (804,638)

(10,645) (30)
Kurzové (zisky) ztráty 183 17
Daň z příjmů 20,140 16,995

Změna stavu:
 - pohledávek z obchodních vztahů a ostatních krátkodobých aktiv 16,075 79,126
 - závazků z obchodních vztahů, jiných závazků a výdajů příštích období (37,769) (50,113)

Zaplacené úroky (20,364) (16,119)
Čistý peněžní tok z provozní činnosti (71,221) (24,689)

Investiční činnost:
Přijaté dividendy 147,572 363,411
Přijaté úroky 109,476 99,724
Příjmy z prodeje pozemků, budov, zařízení a nehmotných aktiv -- 982
Pořízení pozemků, budov, zařízení a nehmotných aktiv (21) (579)
Změna půjček společnostem pod rozhodujícím vlivem (1,866,801) (3,473,169)
Změna půjček ostatním spřízněným společnostem -- 1
Čistý peněžní tok z investiční činnosti (1,609,774) (3,009,630)

Finanční činnost:
Změna krátkodobých úvěrů a jiných zdrojů financování 538,852 492,873
Zaplacené dividendy (339) (1,319)
Čistý peněžní tok z finanční činnosti 538,513 491,554

Čisté zvýšení / (snížení) peněz a peněžních ekvivalentů (1,142,482) (2,542,765)

Peníze a peněžní ekvivalenty na začátku období 1,358,652 2,863,092

Dopady změn kurzů na stav peněžních prostředků v cizích měnách (390) 3,578

Peníze a peněžní ekvivalenty ke konci období 215,780 323,905

Odpisy budov a zařízení a amortizace nehmotného majetku

Ztráty (zrušení ztráty) ze snížení hodnoty finančních investic, zařízení a vybavení, zásob a 
pohledávek
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UNIPETROL, a.s. 
Příloha ke konsolidované a nekonsolidované účetní závěrce ve zkráceném rozsahu 
sestavené dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví 
Období končící 30. června 2012             
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Piotr Chelminski Mariusz Kedra 

Předseda představenstva 

 

Člen představenstva 

  
 

 23 



 
 
 
 
 

UNIPETROL, a.s. 
 

SEMI-ANNUAL REPORT  
2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II 

Content 
 
Business activities and financial results in the first half of 2012............................................ III 

Expected development of business activities in the remainder of 2012............................... VII 

Information about the persons responsible for the Semi-Annual Report................................ X 

Financial statements and notes ........................................................................................... XI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

III 

Business activities and financial results in the first half 
of 2012 
 
Unipetrol Group reported net loss attributable to shareholders of the parent company 

of CZK -959 million for the first half of this year in comparison to the net profit of CZK 463 

million last year. 

 

In spite of our optimization initiatives in areas of fixed and variable costs, labour force, asset 

base restructuring, sales initiatives and cash orientation, the still ongoing rather weak 

external market environment in terms of market demand for volumes aftected operating 

performance negatively and more than offset our internal pefromance measures. 

 

Revenues in the first six months of this year amounted to CZK 52.6 billion or increased 

by 7% y/y due to higher crude oil prices by 2% and maily due to stronger USD against CZK 

by 12%. 71% of the Group revenues were generated in the Czech Republic while the rest 

mainly in other European Union countries. 

 

Consolidated, non-audited financial results (million CZK) 
 

 1H 2011 1H 2012 y/y 
Revenues  49,036 52,550 +7% 
EBITDA  2,391 921 -61% 
EBIT  795 -488 n/a 
Net result attributable to shareholders of the 
parent company 

463 -959 n/a 

Net profit attributable to shareholders of the 
parent company per share (in CZK) 

2.55 -5.29 n/a 

 

 

Refining segment delivered a loss in 1H12 of CZK -209 million which means slightly better 

performance in y/y comparison as the segmend posted a loss of CZK -240 million in 1H11. 

Regarding external macro environment in the refining segment it witnessed a profound 

improvement in 1H12 in y/y comparison. Model refining margin increased strongly from 

0.9 USD/bbl in 1H11 to 2.4 USD/bbl in 1H12. The key positive driver of higher model refining 

margin was a significant increase of gasoline spread to crude. It increased by 27% y/y to 

189 USD/t which was the highest level during last couple of years. Diesel spread increased 

by 12% y/y to 119 USD/t imlying continuation of the very solid diesel macro indicators in 

Europe from 2011 as Europe as a whole is still diesel short covering the deficit from imports. 
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Lower dicounts on heavy fuel oils by 23% y/y on the level of -163 USD/t was also a positive 

factor. Negative impact on model refining margin came from naphtha spread on the other 

hand which recorded a sharp decline during 2Q12 ending 1H12 on breakeven level and 

achieving half-year average of 85 USD/t implying 17% decline y/y. Brent-Ural differential had 

a negative impact on the refining segment performance recording 41% y/y decline to 1.7 

USD/bbl. “Brent and Other sweet crude oils” (e.g. Azeri Light) differential had on the contrary 

slightly positive impact as it decreased by 7% y/y to 3.0 USD/bbl. Last but not least 

development of CZK/USD rate had also a positive effect as USD appreciated against CZK by 

12% y/y to 19.4 CZK/USD. On the contrary to the significantly improved external macro 

environment a major drag on the profitability of refining segment stemmed from sales 

volumes that decreased by 5% y/y amounting to 1,617 kt. Diesel sales which accounted for 

54% total refining sales volumes decreased by 5% y/y being the key negative driver 

stemming from weak GDP dynamics of the Czech economy. On the other hand gasoline 

sales volumes inreased by 2% y/y to 397 kt as the company strived to leverage on record 

gasoline spreads.  

 

Petrochemical segment delivered a loss of CZK -316 million in 1H12 compared to the profit 

last year of CZK 850 million. It was a combination of both weaker external macro 

environment and weaker sales volumes. Although model olefin margin was quite stable on 

the level of 337 EUR/t in 1H12 (349 EUR/t in 1H11), model polyolefin margin declined 

significantly by 20% y/y to 228 EUR/t due to lower polyethylene-ethylene and polypropylene-

propylene spreads. Combined petrochemical margin thus achieved a level of 565 EUR/t in 

1H12 implying 11% decline y/y. FX development helped neither. Despite weaker CZK 

againist EUR by 3% y/y on the level of 25.2 CZK/EUR in 1H12, 8% weaker EUR against 

USD on the level of 1.30 USD/EUR more than compensated CZK/EUR impact. Regarding 

petrochemical sales volumes in 1H12 these declined by 5% y/y to 851 kt. Declines were 

recorded across the products, e.g. benzen by 12% or polyethylene by 5%. Mainly weak 

macro dynamics in the core markets took its toll here. Very volatile crude oil prices and 

petrochemical derivatives prices during the course of 1H12 did not help petrochemical sales 

volumes either. 

 

EBIT in the retail segment decreased by 46% y/y from CZK 158 million in 1H11 to CZK 86 

million in 1H12. Negative impact on 1H12 results in y/y comparison resulted from lower unit 

margins for gasoline and lower rental turnover related shop income. Unit margin for diesel 

was relatively stable in 1H12 y/y. Another negative effect stemmed mainly from lower sales 
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volumes in 1H12 y/y due to weak macro dynamics of the Czech economy and record high 

fuels prices approching psychological barrier of 40 CZK/liter. GDP recession and austerity 

measures of the Czech government, with their effect on purchasing power of customers, 

negatively impacted also non-fuels segment, i.e. shops and car washes. General negative 

factor in the business of retail distribution of fuels was the continuous increase of registered 

companies trading fuels, closely connected with VAT frauds, which was visible in the 

increasing imports of diesel volumes from Germany. On the other hand first visible positive 

impact from the launch of Stop Cafe concept resulted in the increase of gastronomy 

revenues during the course of 1H12. 

 

Jointly all three segments fixed costs reduction reached ca CZK 140 million in 1H2012 in 

comparison to 1H11. 

 

 
EBIT Segment Breakdown (million CZK) 
 

 1H 2011 1H 2012 y/y 
EBIT, of which 795 -488 n/a 
• Refining -240 -209 n/a 
• Petrochemicals 850 -316 n/a 
• Retail 158 86 -46% 
• Others, Non-attributable, Eliminations 27 -48 n/a 

 

 

From investment point of view, Unipetrol’s CAPEX reached CZK 889 million in 1H2012 which 

is rouhly comparable to the CAPEX in 1H11 in the amount of CZK 1,781 million due to the 

fact that approximately one half of the CAPEX in 1H11 had been attributed to re-purchased 

CO2 allowances. The main investment projects done in 1H2012 include: exchange of 

turbocompressor GT/GB - 301 at Ethylene plant,  Express 24 filling station Hradec Králové  

and "KE-06010 Upgrade of rail loading station" in Česká rafinérská to name one project from 

each of our key segments. 

 

In the area of the Group’s asset base restructuring Unipetrol announced in January 

an establishment of Paramo Asfalt s.r.o., 100% subsidiary of PARAMO, a.s., into which 

PARAMO, a.s. transferred its bitumen business. Within the Group’s strategy for restructuring 

its refining assets was also the announcement in July that Unipetrol does not plan to resume 

atmospheric and vacuum distillation processing of crude oil and hydrotreater 

desulphurization of middle distillates in Paramo refinery. The decision was reached through a 
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comprehensive analysis of the current macroeconomic situation, including low refining 

margins, weak demand for diesel or refining overcapacity in Europe. Another key factor was 

very low conversion capacity below 1mt and low complexity of Paramo refinery impairing its 

ROCE during last couple of years with no significant improvement expected in the various 

medium term scenarios analyzed. Paramo’s oil, lubricant and bitumen production will 

continue from feedstock supplies from other Group refineries. 

 

Within the restructuring of the Group’s petrochemical assets Unipetrol announced in June 

a permanent shutdown of the urea production unit in Litvínov as of 1 January 2013. The urea 

production unit is part of the agro division and its impact on the profitability of the whole 

Unipetrol Group has been negative in the last couple of years. Moreover the urea production 

plant integrated permit is limited till 31 December 2017. Extension of permanent operation is 

conditioned on an investment into a significant reconstruction of the urea production with 

required capital expenditures in the amount of several hundreds of millions CZK. 

Any potential return on this investment is not expected within various scenarios of possible 

future development analyzed. 

 

 



 

VII 

Expected development of business activities in the 
remainder of 2012 
 

The macro situation in 1H2012 was quite challenging for the Unipetrol Group. Apart from the 

rather weak general macroeconomic situation in the Czech republic as well as other 

European Union countries, impacted by the still ongoing eurozone debt crisis, with a 

negative impact on market demand for volumes of refining and petrochemical products, 

refining and petrochemical business was negatively influenced by very high volatility of crude 

oil and feedstock prices during the course of 1H12. For example the price of virgin naphtha, 

petrochemical feedstock, recorded all the high quotation in March on the level of 807 EUR/t. 

It then experienced a sharp decline during the rest of 1H12 achieving average June 

quotation of 579 EUR/t which means a correction of 28% from March levels. Market demand 

for petrochemical products was muted to a great extent by this development as a general 

custormers’ expectation during 1Q12 had been a strong correction of crude oil prices and 

follow-up correction of crude derivatives quotations, virgin naphtha and petrochemical 

products included. They thus did not want to build big stocks to avoid future revaluation 

losses which finally came through during 2Q12. All in all operating performance of the 

Group’s business in 1H12 was negatively impacted not only by generally weak 

macroeconomic conditions in the European Union, and in the Czech republic in particular, 

but also by the very strong short-term volatility of feedstock and product quotations which 

further clouded business outlook and corporate planning of our custormers. 

 

Regarding the macroeconomic outlook for 2H12 a significant difference in comparison to 1H 

cannot be probably expected. Macroeconomic indicators in the Czech republic and in the 

European Union as a whole at the turn of 2Q and 3Q did not delivered meaningful signs for 

significant improvement during 2H12 in terms of GDP growth and private sector demand. 

Continuation of rather weak macro fundamentals should be therefore expected for 2H12. 

Regarding external macro environment in the refining segment, record high gasoline spreads 

from 1H12 could witness some correction, diesel spreads should be relatively stable, and on 

other hand naphtha spreads should record significant improvement from breakeven levels at 

the end of 1H12. In terms of external macro environment in the petrochemical segment, as 

avarage combined petrochemical margin reached a record level of 617 EUR/t in 2Q12, some 

correction during the course of 2H12 might be expected if weak macroeconomic dynamics 

and rather muted market demand for petrochemical volumes continue. Regarding FX 
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development CZK was weakening steadily against USD in 1H12 to the levels last seen in 

2Q10, thus some correction in the direction of CZK strengthening might be expected in 

2H12. CZK depreciated slightly against EUR in 1H12 and as the fundamentals of the Czech 

economy are stronger than the fundamentals of the eurozone as a whole CZK could also 

witness some strengthening trend against EUR in 2H12. Cross rate USD/EUR could also 

have some effect on operating performance in 2H12, particularly petrochemical segment as 

feedstock naphtha is quoted in USD and petrochemical products are quoted in EUR on the 

other hand. Regarding the outlook for the retail segment in 2H12, Czech macro dynamics, 

i.e. GDP trend, labour market situation and austerity measures, will definitely be the key 

factor influencing both the fuels segment and non-fuels segment, i.e. shop and cash washes. 

 

All in all 2H12 will be probably still challenging from the macro point of view. From the 

internal operations point of view, in comparison to 2H11 when Litvínov refinery as well as 

integrated petrochemical plant went through a regular 4-year cyclical shutdown (turn of 3Q 

and 4Q11) no major turnaround event is scheduled for 2H12. In any case Unipetrol will 

continue with its internal initiatives striving for operating efficiency improvements in 

comparison to previous years so that the company furthes enhances its competitiveness on 

the market for refining and petrochemical products and delivers further value for its 

shareholders. 

 

Among the company’s management targets for 2H12 and full year 2012 are the following: 

 

• Cost optimization initiatives continue to be one of the top priorities. Fixed cost 

savings yielded ca CZK 140 million in 1H12 in y/y comparison and we will keep 

optimizing costs also during 2H12. 

• Company will continue with its long-term focus on increasing productivity via staffing 

reductions. Full year 2012 target is again low single digit FTE reduction compared to 

2011 base. 

• Regarding capital expenditures these amounted to ca CZK 0.9 billion in 1H12 and 

the full year target is ca CZK 2.0 billion. Approximately 50% of the full year target will 

be devoted to refurbishment-maintenance CAPEX and approximately 25% to 

development CAPEX. 

• Free cash flow also remains on the list of top priorities. It amounted to CZK                         

-1.1 billion in 1H12 also due to the usual yearly time pattern of free cash flow that has 
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a significantly negative general tendency in 1Q, CZK -2.8 billion in 1Q12. The 

company’s target is to reach positive free cash flow for the full year 2012. 

• In operational area Unipetrol’s targets flat crude oil throughput in 2012 as in 2011 on 

the level of ca 4 mt. 

• In the retail segment the top development project for this year remains the launch of 

Stop Cafe fastfood concept in the Benzina network of filling stations targeting 88 

Stop Cafe installations till the end of the year. Moreover a new Express 24 filling 

station in Hradec Králové will be put into operation during the course of 2H12. 

 

Apart from operational issues the company continues to be strongly focused on asset base 

restructuring and other strategic issues. During 1H12 we announced new restructuring plans 

in the refining segment (Paramo) and in the petrochemical segment (urea unit in the agro 

complex). Management continuously monitors and analyzes potential inside the company as 

well as outside the company for meaningful possibilities to optimize and develop the current 

group asset base and increase the shareholder value creation potential for the years to 

come. 
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Information about the persons responsible for the Semi-
Annual Report 
 

Piotr Chełmiński, Unipetrol’s Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Officer, 

and Mariusz Kędra, Unipetrol’s Member of the Board of Directors and Chief Financial Officer, 

hereby represent that, to their best knowledge, the Semi-Annual Report and the 

Consolidated Semi-Annual Report presents, in all aspects, a true and fair image of the 

financial standing, business, and results of the issuer and its consolidated group for the half-

year 2012, as well as of the future outlook for the financial standing, business, and results. 
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UNIPETROL, a.s.
Consolidated statement of financial position
prepared in accordance with International Financial Reporting Standards
As at  30 June 2012
(in thousands of Czech crowns)

Note 30 June 2012 31 December 2011
(unaudited) (audited)

ASSETS

Non-current assets
Property, plant and equipment   9 28,128,610 28,893,098
Intangible assets   10 2,258,587 2,508,468
Investment property 415,422 395,891
Other investments   11 522 522
Non-current receivables   12 65,360 80,165
Deferred tax asset 30,116 39,685
Total non-current assets 30,898,617 31,917,829

Current assets
Inventories 10,516,082 11,609,463
Trade and other receivables 11,985,237 10,628,175
Other short-term financial assets   13 228,999 388,525
Prepayments and other current assets 186,808 125,059
Cash and cash equivalents 1,726,433 2,470,555
Current tax assets 49,500 36,208
Total current assets 24,693,059 25,257,985

Total assets 55,591,676 57,175,814

EQUITY AND LIABILITIES

Equity
Share capital 18,133,476 18,133,476
Statutory reserves 2,572,273 2,554,809
Other reserves 9,950 (46,392)
Retained earnings   14 11,242,646 12,219,048

Total equity attributable to equity holders of the Company    31,958,345 32,860,941

Non-controlling interests (10,114) (6,823)

Total equity 31,948,231 32,854,118

Non-current liabilities
Loans and borrowings   15 2,002,782 2,005,374
Deferred tax liability 1,713,593 1,575,527
Provisions   16 364,403 363,391
Other non-current liabilities 112,019 102,773
Total non-current liabilities 4,192,797 4,047,065

Current liabilities
Trade and other payables and accruals 16,574,009 17,791,695
Deferred income 612,078 --
Loans and borrowings   15 1,324,232 902,905
Provisions   16 386,867 1,173,292
Other short-term financial liabilities 506,284 388,472
Current tax liabilities 47,178 18,267
Total current liabilities 19,450,648 20,274,631

Total liabilities 23,643,445 24,321,696

Total equity and liabilities 55,591,676 57,175,814

The consolidated financial statements are to be read in conjunction with the notes forming part of the consolidated financial statements set out on pages 8 to 17.
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UNIPETROL, a.s.
Consolidated statement of comprehensive income
prepared in accordance with International Financial Reporting Standards
For the 6 month period ended 30 June 2012
(in thousands of Czech crowns)

Note 30 June 2012 30 June 2011
(unaudited) (unaudited)

Revenue 52,550,451 49,035,593
Cost of sales (51,687,482) (46,898,640)
Gross profit 862,969 2,136,953

Other income 289,368 380,754
Distribution expenses (939,687) (1076,057)
Administrative expenses (569,222) (572,766)
Other expenses (131,103) (73,969)
Result from operating activities (487,675) 794,915

Finance income 1,170,709 461,969
Finance costs (1,427,396) (563,808)
Net finance costs (256,687) (101,839)

Profit (loss) before income tax (744,362) 693,076

Income tax expense (217,866) (230,509)

Profit (loss) for the period (962,228) 462,567

Other comprehensive income:

Foreign currency translation differences - foreign operations 322 (6,716)
Effective portion of changes in fair value of cash flow hedges 49,630 (38,704)
Change in fair value of investment property and other income 15 820 9,619
Income tax on other comprehensive income (9,431) 7,353
Other comprehensive income for the period, net of tax 56,341 (28,448)

Total comprehensive income for the period (905,887) 434,119

Profit (loss) attributable to: 
Owners of the Company (958,719) 462,567
Non-controlling interests (3,509) --

Profit (loss) for the period (962,228) 462,567

Total comprehensive income attributable to: 
Owners of the Company (902,596) 434,119
Non-controlling interests (3,291) --

Total comprehensive income for the period (905,887) 434,119

Basic and diluted earnings per share (in CZK) (5.21) 2.55

The consolidated financial statements are to be read in conjunction with the notes forming part of the consolidated financial statements set out on pages 8 to 17.
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UNIPETROL, a.s.
Consolidated statement of changes in equity
prepared in accordance with International Financial Reporting Standards
For the 6 month period ended 30 June 2012
(in thousands of Czech crowns)

Share capital Statutory 
reserves

Translation 
reserve

Fair value 
reserve

Hedging 
reserve

Retained 
earnings

Equity 
attributable to 

equity holders of 
the Company 

Non-controlling 
interests Total equity

Balance as at 1 January 2011 18,133,476 2,452,698 5,223 20,748 -- 18,187,563 38,799,708 38,799,708

Total comprehensive income for the period
Profit -- 92,822 -- -- 369,745 462,567 -- 462,567

Other comprehensive income -- 9 681 (6,716) (83) (31,351) 21 (28,448) -- (28,448)
Total comprehensive income for the period -- 102,503 (6,716) (83) (31,351) 369,766 434,119 -- 434,119

Balance as at 30 June 2011 18,133,476 2,555,201 (1,493) 20,665 (31,351) 18,557,329 39,233,827 -- 39,233,827

Balance as at 1 January 2012 18,133,476 2,554,809 (4,880) 52,203 (93,715) 12,219,048 32,860,941 (6,823) 32,854,118

Total comprehensive income for the period
Loss -- 17,683 -- -- -- (976,402) (958,719) (3,509) (962,228)

Other comprehensive income -- (219) 322 15 820 40,200 -- 56,123 218 56,341
Total comprehensive income for the period -- 17,464 322 15,820 40,200 (976,402) (902,596) (3,291) (905,887)

Balance as at 30 June 2012 18,133,476 2,572,273 (4,558) 68,023 (53,515) 11,242,646 31,958,345 (10,114) 31,948,231

The consolidated financial statements are to be read in conjunction with the notes forming part of the consolidated financial statements set out on pages 8 to 17.
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UNIPETROL, a.s.
Consolidated statements of cash flows
prepared in accordance with International Financial Reporting Standards
For the 6 month period ended 30 June 2012
(in thousands of Czech crowns)

30 June 2012 30 June 2011
(unaudited) (unaudited)

Cash flows from operating activities:

Profit (loss) for the period (962,228) 462,567
Adjustments for:

Depreciation of the property, plant and equipment and amortisation of intangible assets 1,408,630 1,596,019
Gain on disposals of property, plant and equipment and intangible assets (12,792) (4,330)
Net foreign exchange losses (gains) 393,213 (384,178)
Interest and dividend, net 122,973 90,505
Net (gain) loss from financial derivatives (330,662) 341,713
Impairment losses (gains) on financial investments, property, plant and equipment and intangible assets 61,959 (17,523)
CO2 allowances grant derecognition (157,047) (183,415)
Income tax expense 217,866 230,508

Changes in:
- in trade receivables and other current assets (1,349,470) (2,382,902)
- in inventories 1,094,063 (1,178,993)
- in trade and other payables and accruals (568,702) 1,524,720
- in deferred income related to CO2 allowances grant (742,756) (1,215,509)
- in provisions 194,006 (41,792)

Interest paid (31,492) (20,305)
Income tax paid (68,116) (89,923)

Net cash used in operating activities (730,556) (1,272,837)

Cash flows from investing activities:
Proceed from disposals of property, plant and equipment and intangible assets 16,792 173,621
Proceed from disposals of short-term financial assets 102,442 280,537
Interest received 9,549 15,783
Change in loans granted 11,181 17,155
Settlement of financial derivatives 529,405 --
Acquisition of property, plant and equipment and intangible assets (889,426) (1,781,484)
Acquisition of short-term financial assets (102,442) (280 537)
Acquisition of additional shareholding in subsidiary -- (460)
Net cash used in investing activities (322,499) (1,575,385)

Cash flows from financing activities:
Change in loans and borrowings 314,945 (92,383)
Payment of finance lease liabilities (4,696) (5,767)

Dividends paid (340) (1,316)

Net cash from (used in) financing activities 309,909 (99,466)

Net change in cash and cash equivalents (743,146) (2,947,689)

Cash and cash equivalents at the beginning of the period 2,470,555 4,741,831

Effects of exchange rates changes on the balance of cash held in foreign currencies (976) (28,173)

Cash and cash equivalents at the end of the period 1,726,433 1,765,969

The consolidated financial statements are to be read in conjunction with the notes forming part of the consolidated financial statements set out on pages 8 to 17.
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UNIPETROL, a.s. 
Notes to the condensed consolidated financial statements 
prepared in accordance with International Financial Reporting Standards 
Period ended 30 June 2012                    (in thousands of CZK) 
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1. DESCRIPTION OF THE PARENT COMPANY AND STRUCTURE OF THE CONSOLIDATED GROUP 

Establishment of the parent company 
UNIPETROL, a.s. (the “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. 

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 
(hereinafter the “Group”). The principal businesses of the Group include oil and petroleum products 
processing, production of commodity chemicals, semi-finished industrial fertilizers and polymer materials, 
mineral lubricants, plastic lubricants, paraffin, oils and petroleum jellies. 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, leasing services, advisory services relating to research and 
development, environmental protection, software and hardware advisory services, databank and network 
administration services, apartment rental services and other services. 
 
Ownership structure 
The shareholders as at 30 June 2012 are as follows: 

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.  63 % 
Investment funds and other minority shareholders 37 % 
Consolidated group structure 
The subsidiaries and joint-ventures forming the consolidated group of UNIPETROL, a.s., and the Group’s 
interest in the capital of subsidiaries and joint-ventures held either directly by the parent company or 
indirectly by the consolidated subsidiaries and allocation of subsidiaries into the Operating segments is 
presented in the consolidated financial statements of the Group as at and for the year ended 31 
December 2011. There were no changes in the structure of the Group in the period ended 30 June 2012 
except the issues mentioned below. 
On 1 June 2010 CHEMAPOL (SCHWEIZ) AG was put under liquidation due to the restructuring process 
of UNIPETROL TRADE Group. It is expected that liquidation of CHEMAPOL (SCHWEIZ) AG will be 
completed in 2012. 

Members of the statutory and supervisory bodies as at 30 June 2012 were as follows: 
  Position  Name  
Board of directors Chairman Piotr Chelminski 
  Member Mariusz Kędra 
  Member Martin Durčák 
  Member Marek Świtajewski 
  Member Artur Paździor 
Supervisory board Chairman Dariusz Jacek Krawiec 
  Vice-Chairman Ivan Kočárník  
  Vice-Chairman Slawomir Robert Jedrzejczyk 
  Member  Piotr Robert Kearney 
  Member Zdeněk Černý 
  Member Krystian Pater 
  Member Rafal Sekula 
  Member Andrzej Jerzy Kozlowski 
  Member Bogdan Dzudzewicz 

 Changes in the board of directors till 30 June 2012 were as follows: 
Position  Name Change Date of change
Member  Ivan Ottis Expiry of the mandate 24 June 2012 
Member  Marek Świtajewski Elected for new Term of office as a member 25 June 2012 

 Changes in the supervisory board till 30 June 2012 were as follows: 
Position  Name Change Date of change
Member Ivan Kočárník Elected for new Term of office as a member 5 June 2012
Vice-Chairman Ivan Kočárník Elected as Vice-Chairman by the Supervisory Board 5 June 2012
Member Bogdan Dzudzewicz Elected for new Term of office as a member 5 June 2012
Member Andrzej Kozlowski Elected for new Term of office as a member 5 June 2012
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2. BASIS OF PREPARATION AND SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  

A Statement of compliance and general principles of preparation 
The consolidated financial statements of the Company for the period ended 30 June 2012 comprise the 
Company and its subsidiaries (together referred 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 2011.  

These condensed consolidated interim financial statements have been prepared on a going concern 
basis.  As at the date of approval of the statements there is no indication that the Group will not be able to 
continue as a going concern in the foreseeable future. 

The financial statements, except for statement of cash flows, are prepared on the accrual basis of 
accounting. 

The preparation of financial statements in conformity with IFRSs requires management to make 
judgements, estimates and assumptions that affect the application of policies and reported amounts of 
assets and liabilities, income and expenses. Actual results may differ from these estimates.  

In preparing these condensed consolidated interim financial statements, the significant judgements made 
by management in applying the Group’s accounting policies and key sources of estimation uncertainty 
were the same as those that applied to the consolidated financial statements as at and for the year ended 
31 December 2011. 

 
B     Significant accounting policies 

The Group used the same accounting policies and methods of computation during preparation of these 
interim financial statements as those applied in its consolidated financial statements as at and for the year 
ended 31 December 2011. 

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with International Financial 
Reporting Standards (IFRS) and its interpretations adopted by the International Accounting Standards 
Board (IASB) as adopted for use in the European Union. 

Amendments to IFRS that came into force on or after 1 January 2012 have no effect on current and 
previously presented financial results and equity.  

Certain new standards and interpretations to existing standards have been published that are mandatory 
for the Group’s accounting periods beginning on or after 1 January 2012 or later periods. 
The Group will adopt the changes after their acceptance by the European Commission in accordance with 
their effective date. The possible impact of the changes on the Group’s future consolidated financial 
statements is being analyzed. 
 

C Functional and presentation currency 
These consolidated financial statements are presented in Czech crown (CZK), which is the Group’s 
functional currency. All financial information presented in CZK has been rounded to the nearest thousand. 
 

D Information on seasonality and cyclicality of Group’s operations 
The Group does not report any material seasonal or cyclical character of its operation in the period ended 
30 June 2012.  
 



UNIPETROL, a.s. 
Notes to the condensed consolidated financial statements 
prepared in accordance with International Financial Reporting Standards 
Period ended 30 June 2012                    (in thousands of CZK) 

3. REVENUE 

 30/06/2012 30/06/2011
Gross sales of finished goods and revenue from services 60,801,114 56,866,169
     Less: Excise tax (11,354,771) (12,264,970)
Net revenues from sales of finished goods and services 49,446,343 44,601,199
Gross sales of merchandise and materials 3,217,843 4,484,883
     Less: Excise tax (113,735) (50,489)
Net revenues from sales merchandise and materials 3,104,108 4,434,394
Total revenues 52,550,451 49,035,593

 
4. OPERATING SEGMENTS 

Revenues and operating result by operating segments 
Period ended 30/06/2012 Refinery Retail  Petrochemical Other  Eliminations Consolidated
Total external revenues 29,690,999 5,002,981 17,824,488 31,983 -- 52,550,451
Inter segment revenues 11,012,246 110,187 781,031 272,489 (12,175,953) --
Total segment revenue 40,703,245 5,113,168 18,605,519 304,472 (12,175,953) 52,550,451
Result from operating 
activities (209,386) 85,929 (316,024) (48,194) -- (487,675)

Net finance costs  (256,687)
Loss before income tax   (744,362)
Income tax expense  (217,866)
Loss for the period  (962,228)
Depreciation and amortization (432,307) (168,323) (765,988) (42,012) -- (1,408,630)
 
Period ended 30/06/2011 Refinery Retail  Petrochemical Other  Eliminations Consolidated
Total external revenues 26,686,551 4,753,214 17,572,283 23,545 -- 49,035,593
Inter segment revenues 10,663,907 113,556 726,832 315,338 (11,819,633) --
Total segment revenue 37,350,458 4,866,770 18,299,115 338,883 (11,819,633) 49,035,593
Result from operating 
activities (239,802) 158,101 849,656 26,960 -- 794,915

Net finance cost   (101,839)
Profit before income tax    693,076
Income tax expense    (230,509)
Profit for the period   462,567
Depreciation and amortization (494,256) (186,229) (871,328) (44,206) -- (1,596,019)
 

Assets by operating segments 
30/06/2012 Refinery Retail Petrochemical Other Eliminations Consolidated
Segment assets 24,687,483 6,463,289 23,034,761 2,118,626 (1,137,493) 55,166,666
Unallocated corporate assets  425,010
Total assets  55,591,676

 
31/12/2011 Refinery Retail Petrochemical Other Eliminations Consolidated
Segment assets 24,542,413 6,554,371 23,239,544 3,568,372 (1,287,591) 56,617,109
Unallocated corporate assets   558,705
Total assets        57,175,814
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5. OPERATING EXPENSES AND INCOMES 
Cost of sales 
  30/06/2012 30/06/2011

Cost of finished goods and services sold (48,673,975) (43,296,614)

Cost of merchandise and raw materials sold (3,013,507) (3,602,026)

Cost of sales - total (51,687,482) (46,898,640)

Cost by nature 
  30/06/2012 30/06/2011
Materials and energy (43,135,705) (39,183,711)
Cost of merchandise and raw materials sold (3,013,507) (3,602,026)
External services (3,056,254) (3,111,356)
Depreciation and amortization (1,408,630) (1,596,019)
Personnel expenses (1,240,737) (1,271,497)
Repairs and maintenance (504,447) (541,363)
Insurance (105,829) (101,840)
Taxes and charges (38,314) (28,620)
Non-cancellable operating leasing (30,989) (24,002)
Research expenditures (4,104) (4,997)
Other (183,799) (165,271)
Change in inventories (605,342) 1,009,222
Cost of products and services for own use 163 48

Total expenses (53,327,494) (48,621,432)
Operating expenses  
Distribution expenses 939,687 1,076,057
Administrative expenses 569,222 572,766
Other operating expenses 131,103 73,969

Cost of sales (51,687,482) (46,898,640)

Other operating income 
  30/06/2012 30/06/2011
Gain on sale of non-current non-financial assets 15,369 6,714
Reversal of provisions 16,225 133,749
Reversal of receivables impairment allowances 16,594 9,865
Reversal of impairment allowances of property, plant and equipment and intangible 
assets 13,770 17,989

Penalties and compensations earned 19,214 9,231
CO2 allowances grant derecognition 157,047 183,415
Other   51,145 19,791
Total 289,368 380,754

Other operating expenses 
  30/06/2012 30/06/2011
Loss on sale of non-current non-financial assets (2,579) (2,384)
Recognition of provisions (12,230) (35,717)
Recognition of receivables impairment allowances (20,947) (8,377)
Recognition of impairment allowances of property, plant and equipment and intangible 
assets (75,729) (466)

Addition to provisions for consumption of CO2 allowances -- (13,025)
Donations (1,946) (3,943)
Other   (17,672) (10,057)
Total (131,103) (73,969)

 
Note: In particular categories in the tables above for the period ended 30 June 2012 amounts for entities added to consolidation 
group as at 31 December 2011 were as follows: in personnel costs: CZK 41,400 thousand, in external services CZK 33,060 
thousand and in other operating income CZK 25,314 thousand. 



UNIPETROL, a.s. 
Notes to the condensed consolidated financial statements 
prepared in accordance with International Financial Reporting Standards 
Period ended 30 June 2012                    (in thousands of CZK) 
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6. ASSETS ALLOWANCES 

Impairment allowances on assets 
 30/06/2012 30/06/2011
Property, plant, equipment  
Recognized (3,946) (466)
Released 4,518 17,989
Intangible assets  
Recognized (71,783) --
Released 9,252 --
Receivables  
Recognized (20,947) (8,377)
Released 16,594 9,865

 
Write down of inventory  
During the six months ended 30 June 2012 the Group recognized the write-down of inventories to net 
realisable value in amount of CZK 302,217 thousand and reversed CZK 351,706 thousand (six months 
ended 30 June 2011: CZK 72,156 thousand and CZK 28,160 thousand respectively). Changes in the 
write-down of inventories are included in cost of sales in statement of comprehensive income. 

 
7. FINANCE INCOME AND FINANCE COSTS 

 30/06/2012 30/06/2011
Presented in Profit or loss  
Finance income  
Interest income from held to maturity assets 7,699 9,467
Interest income from loans and receivables 20,555 30,292
Net foreign exchange gain -- 384,178
Gain arising on derivatives designated at fair value through Profit or 
loss 1,141,684 36,546

Other finance income 771 1,486
Total finance income 1,170,709 461,969
Finance costs  
Interest expense on financial liabilities measured at amortized costs (151,301) (130,552)
   Less: amounts capitalised on qualifying assets 74 288
Net foreign exchange loss (393,213) --
Loss arising on derivatives designated at fair value through Profit or 
loss (811,022) (378,259)

Other finance expenses (71,934) (55,285)
Total finance costs (1,427,396) (563,808)
Net finance costs recognized in Profit or loss (256,687) (101,839)
Presented in Other comprehensive income  
Effective portion of charges in fair value of cash flow hedges 49,630 (38,704)
Net finance cost presented in the Statement of comprehensive 
income  (207,057) (140,543)

 
8. INCOME TAX 

  30/06/2012 30/06/2011
Current tax (82,109) (64,825)
Deferred tax (135,756) (165,683)
Income tax recognized in Profit and loss  (217,866) (230,508)
Tax recognized in Other comprehensive income  (9,431) 7,353
Income tax – total (227,296) (223,155)

 

9. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT 

Acquisitions and disposals 
During the six months ended 30 June 2012 the Group acquired assets with a cost of CZK 547,755 
thousand (six months ended 30 June 2011: CZK 562,881 thousand). 
Assets with a carrying amount of CZK 3,998 thousand were disposed during six months ended 30 June 
2012 (six months ended 30 June 2011: CZK 14,718 thousand), resulting in a net gain on disposal of CZK 
12,792 thousand (six months ended 30 June 2011: net gain of CZK 6,503 thousand), which is included in 
other operating income in the Statement of comprehensive income.  
 



UNIPETROL, a.s. 
Notes to the condensed consolidated financial statements 
prepared in accordance with International Financial Reporting Standards 
Period ended 30 June 2012                    (in thousands of CZK) 
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10.  INTANGIBLE ASSETS 

Acquisitions and disposals 
During the six months ended 30 June 2012 the Group acquired intangible assets with a cost of CZK 
35,556 thousand (six months ended 30 June 2011: CZK 961,006 thousand). 
During the year 2012 the Group was granted CO2 allowances in amount of CZK 844,704 thousand (in the 
year 2011: CZK 1,366,108 thousand). 
During the six months ended 30 June 2012 the Group did not acquire and dispose any CO2 allowances. 
During the six months ended 30 June 2011 CO2 allowances with a cost CZK 932,875 thousand were 
acquired and CO2 allowances with a carrying amount of CZK 144,905 thousand were disposed, resulting 
in a net loss on disposal of CZK 2,173 thousand, included in other operating expenses in the Statement of 
comprehensive income. There were no other intangible assets disposed by the Group in the six months 
ended 30 June 2012 and 30 June 2011.    

 
11. OTHER INVESTMENTS  

The Group had equity investments in amount of CZK 522 thousand as at 30 June 2012 (31 December 
2011: CZK 522 thousand) which represent ownership interests in companies that do not have quoted 
market price and whose fair value cannot be reliably measured and therefore are carried at acquisition 
cost less any impairment losses. 
 

12. NON-CURRENT RECEIVABLES 

The Group has provided a loan to ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. for reconstruction of production unit. Part of 
this loan was eliminated as an intergroup transaction. The loan is due in 2016 and bears interest of 1M 
PRIBOR increased by mark up. The loan as at 30 June 2012 amounted to CZK 47,121 thousand (31 
December 2011: CZK 54,763 thousand). Short term part of the loan in amount of CZK 15,279 thousand is 
presented under current receivables. The Group also presents non-current receivables from cash deposits 
to operators of fuel stations in amount of CZK 12,088 thousand and prepayments for investments in 
amount of CZK 6,151 thousand. The management considers that carrying amount of receivables 
approximates their fair value. 

 
13. OTHER SHORT-TERM FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES 

Other short-term financial assets 
  30/06/2012 31/12/2011
Loans granted 12,659 33,289
Derivatives not designed as hedge accounting  
   commodity swaps 160,161 57,906
   currency swaps 2,628 19,929
   currency forwards 922 156,403
Cash flow hedge instruments  
   currency forwards 52,629 120,998

Total  228,999 388,525

Other short-term financial liabilities 
  30/06/2012 31/12/2011
Liabilities from cash pool 196,193 88,599
Cash flow hedge instruments  
   currency forwards 118,695 236,693
Derivatives not designed for hedge accounting  
   commodity swaps 119,391 --
   currency forwards 72,005 63,180
Total  506,284 388,472

Fair value hierarchy 
The derivative financial and hedge instruments held by the Group are carried at fair value under other 
short-term financial assets and other short-term financial liabilities respectively. The fair value of these 
financial instruments was determined based on observable data, excluding quoted prices. Financial 
instruments carried at fair value by the Group belong to the Level 2 defined by IFRS.  
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14. RETAINED EARNINGS AND DIVIDENDS 

Dividends 
In accordance with appropriate Czech law, dividends can be paid from unconsolidated profit of the parent 
company. The Annual General Meeting of UNIPETROL, a.s. held on 5 June 2012 decided, pursuant to 
Article 12 (2) (v) of the Articles of Association of UNIPETROL, a.s to settle the loss for 2011 in amount of 
CZK 229,926 thousand to retained earnings. 
 

15. LOANS AND BORROWINGS 

  30/06/2012 31/12/2011
Non – current loans and borrowings  
Unsecured bonds issued 2,000,000 2,000,000
Finance lease liability 2,782 5,374
Total  non – current loans and borrowings 2,002,782 2,005,374
Current loans and borrowings  
Current portion of unsecured bonds issued 179,007 68,655
Unsecured bank loans 1,139,203 825,455
Current portion of finance lease liability 6,022 8,795
Total current loans and borrowings 1,324,232 902,905

Unsecured bonds issued 
Using the actual market interest rate, based on the analysis of the current market conditions, the fair value 
of the aggregate liability arising from the bonds is currently estimated at CZK 2,380,818 thousand (CZK 
2,358,684 thousand at 31 December 2011).  

Analyses of bank loans  
  Total
Balance as at 1 January 2012 825,455
Loans taken 11,066,632
Repayment (10,751,688)
Interests (1,196)
Balance as at 30 June 2012 1,139,203

Finance lease liabilities 
  30/06/2012 31/12/2011
Future minimum lease payments 9,394 15,244
Present value of future minimum lease payments 8,804 14,169

 

16. PROVISIONS 

 Long – term provision Short – term provision 
 30/06/2012 31/12/2011 30/06/2012 31/12/2011
Provisions for environmental damages and land 
restoration 324,502 319,050 -- --

Provisions for legal disputes 8,127 8,883 136,469 136,173
Provision on CO2 allowances -- -- 226,193 977,965
Employee benefits provision 24,747 28,432 -- --
Other provisions 7,027 7,026 24,205 59,154
Total 364,403 363,391 386,867 1,173,292

Provision on CO2 allowances was created for estimated CO2 emissions in the period ended 30 June 
2012 and 31 December 2011.  

 
17. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES 

Capital Commitments 
As at 30 June 2012 the Group had capital commitments for the acquisition of property, plant and 
equipment in the amount of CZK 292,465 thousand (as at 31 December 2011: CZK 228,435 thousand). 
 
Contingent liabilities and commitments related to Purchase of shares of PARAMO, a.s. , the sale of 
shares in KAUČUK, a.s. (currently SYNTHOS Kralupy a.s.) and the sale of shares in SPOLANA a.s. 
are described in the consolidated financial statements of the Group as at and for the year ended 31 
December 2011. 
The Company's management, based on the available information and current knowledge of the situation, 
does not expect any additional expense / payment related to the issues. 
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17. COMMITMENTS AND CONTINGENCES (CONTINUED) 

Claims related to fines imposed by the European Commission 
In 2006, the European Commission imposed fines, among others, upon Shell, Dow, Eni, UNIPETROL, 
a.s. and SYNTHOS Kralupy a.s. for an alleged cartel in the area of Emulsion Styrene Butadiene Rubber 
("ESBR"). UNIPETROL, a.s. and SYNTHOS Kralupy a.s., its subsidiary at that time, were jointly imposed 
a fine of EUR 17.5 million, which they reimbursed to the Commission. At the same time, both companies 
appealed to the Court of First Instance in Luxembourg.  

General Court of the European Union cancelled in 2011 a decision of the European Commission. The 
Court concluded the Commission had failed to prove cartel conduct on the part of UNIPETROL a.s. and 
SYNTHOS Kralupy a.s. Both companies became entitled to reimbursement for a previously jointly paid 
fine. UNIPETROL a.s. received EUR 9.8 million, which corresponds to the penalty paid and part of the 
accrued interest. The proceedings are closed. 

Claim regarding reward for employees’ intellectual work is described in the consolidated financial 
statements of the Group as at and for the year ended 31 December 2011. During the period ended 30 
June 2012 there were no changes in relation to the issue. 
 
Claims on compensation of damages filed by  I.P. – 95, s.r.o.  against  UNIPETROL RPA, s.r.o. 
On 23 May 2012  UNIPETROL RPA, s.r.o., having its registered office at Záluží 1, 436 70, Litvínov, 
Business ID no.: 27597075,, the subsidiary of UNIPETROL, a.s., received a petition from the District Court 
Ostrava, file no. 30 C 66/2010.  
Claimant – I.P. - 95, s.r.o., having its registered office at Těšínská 202/225, 716 00 Ostrava-Radvanice, 
Business ID no.: 64085694 is claiming compensation of damages in total of CZK 1,789 million. I.P. – 95, 
s.r.o. claims that it incurred damages as a result of unjustified insolvency filing against I.P. – 95, s.r.o. 
made by UNIPETROL RPA, s.r.o. on 24 November 2009.  I.P. – 95, s.r.o. assigned part of the respective 
receivable of CZK 1,742 million,to NESTARMO TRADING LIMITED, having its registered office 
at Diagorou 4, Fermia Building, 6th floor, office no. 601, 1097 Nicosia, Cyprus, Company ID no.: HE 
246733; following the assignment, I.P. – 95, s.r.o. filed a motion regarding NESTARMO TRADING 
LIMITED joining the proceedings as a claimant. UNIPETROL RPA, s.r.o. is one of eight respondents the 
petition was filed against. 
UNIPETROL RPA, s.r.o. does not recognize the alleged claim and considers the claim as unjustified and 
unfounded. UNIPETROL RPA, s.r.o.  is taking all legal actions to defend itself against this claim. 
 
Claims on compensation of damages filed by SDP Logistics sklady a.s against UNIPETROL RPA, 
s.r.o. 
On 9 July 2012  UNIPETROL RPA, s.r.o. received the petition filed by SDP Logistics sklady a.s. for 
compensation of damages.  
UNIPETROL RPA, s.r.o. concluded on 21.3.2010 with SDP Logistics sklady a.s. (“SDP”) a contract on 
storage ("Contract") for definite period of time - until 31.7.2011.  SDP claims that UNIPETROL RPA, s.r.o. 
failed to remove all stored products before the contract termination date. 
SDP claims CZK 25 million as a contractual penalty payable by SDP as a result of not making the storage 
space available to a new client.  SDP also claims as and additionally claims CZK 120 million as loss of 
profit caused by not being able to provide the contracted storage capacity to an SDP new client after 1 
August 2011. Furthermore SDP blocked the goods of UNIPETROL RPA, s.r.o. (stored in the warehouse) 
until the said damages are covered by UNIPETROL RPA, s.r.o. 
UNIPETROL RPA, s.r.o. does not recognize the alleged claim and considers the claim as unjustified and 
unfounded. 

Guarantees  
Based on the Group’s request the bank guarantees relating to the security of customs debt and excise tax 
at customs offices were issued. Total balance of guarantees related to excise tax amounted to              
CZK 765,200 thousand as at 30 June 2012 (31 December 2011: CZK 1,413,838 thousand). 
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18. RELATED PARTIES 

Parent and ultimate controlling party 
During 2012 and 2011 a majority (62.99%) of the Company’s shares were in possession of POLSKI 
KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PKN Orlen). 
 
Transactions and balances with related parties: 
30/06/2012 PKN Orlen Jointly-controled 

entities 
Entities under control 

or significant influence 
of PKN Orlen

Long term financial assets -- -- 522
Trade and other receivables 138,700 298,339 305,218
Short term financial assets -- 172,767 6,940
Other non-current payables -- 47,128 --
Trade and other payables including 
loans 5,573,767 341,059 152,697

Expenses 26,802,690 1,183,270 1,111,685
Revenues 164,615 1,639,608 915,908
Purchases of property, plant and 
equipment -- -- 29

Financial income and expense (10,827) (2,269) --

 
31/12/2011 PKN Orlen Jointly-controled 

entities 
Entities under control 

or significant influence 
of PKN Orlen

Long term financial assets -- -- 522
Trade and other receivables 315 234,648 133,848
Short term financial assets -- 65,174 --
Other non-current payables -- 54,770 --
Trade and other payables including 
loans 7,411,054 286,736 158,740

Expenses 54,878,810 2,110,827 1,889,797
Revenues 156,248 3,069,470 1,872,233
Purchases of property, plant and 
equipment -- -- 3,980

Financial income and expense (3,940) (5,225) 11,564

Material transactions concluded by the Group Companies with related parties 
In the six month period ended 30 June 2012 and in 2011 there were no transactions concluded by the 
Group with related parties on other than market terms. 

Transactions with key management personnel 
In the six month period ended 30 June 2012 and in 2011 the Group companies did not grant to key 
management personnel and their relatives any advances, loans, guarantees and commitments, or other 
agreements obliging, to render services to the Company and related parties. In the six month period 
ended 30 June 2012 and in 2011 there were no significant transactions concluded with members of the 
Board of Directors, Supervisory Board, their spouses, siblings, descendants, ascendants or their other 
relatives. 

Transactions with related parties concluded by key management personnel of the Capital Group 
companies 
In the six month period ended 30 June 2012 and in 2011 members of the key management personnel of 
the Parent Company and the Group companies submitted statements that they have not concluded any 
transactions with related parties. 
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UNIPETROL, a.s.
Non-consolidated statement of finacial position
prepared in accordance with International Financial Reporting Standards
As at 30 June 2012
(in thousands of Czech crowns)

30 June 2012  31 December 2011
(unaudited) (audited)

ASSETS

Non-current assets
Property, plant and equipment 14,788 15,994
Intangible assets 488 522
Investment property 1,141,966 1,141,966
Investments in subsidiaries and joint ventures 13,808,794 13,808,812
Other investments 4,254 4,254
Loans to subsidiaries 2,358,556 2,382,459
Receivables from subsidiaries 108 102
Total non-current assets 17,328,954 17,354,109

Current assets
Trade and other receivables 182,564 153,684
Loans to subsidiaries 11,503,605 9,507,592
Prepaid expenses 6,839 8,241
Current tax assets 25,721 17,857
Cash and cash equivalents 215,780 1,358,652
Total current assets 11,934,509 11,046,026

Total assets 29,263,463 28,400,135

EQUITY AND LIABILITIES

Equity
Share capital 18,133,476 18,133,476
Reserves 2,166,128 2,166,147
Retained earnings 4,949,152 4,716,455
Total equity 25,248,756 25,016,078

Non-current liabilities
Loans and borrowings 2,000,000 2,000,000
Provisions 400 400
Deffered tax liability 114,233 109,904
Total non-current liabilities 2,114,633 2,110,304

Current liabilities
Trade and other payables and accruals 90,695 112,649
Loans and borrowings 1,781,822 1,133,208
Dividends payable 27,557 27,896
Total current liabilities 1,900,074 1,273,753

Total liabilities 4,014,707 3,384,057

Total equity and liabilities 29,263,463 28,400,135
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UNIPETROL, a.s.
Non-consolidated statement of comprehensive income
prepared in accordance with International Financial Reporting Standard
For the period ended 30 June 2012
(in thousands of Czech crowns

30 June 2012 30 June 2011
(unaudited) (unaudited)

Revenue 73,886 69,488
Cost of sales (32,356) (31,840)
Gross profit 41,530 37,648

Other income 15,582 1,671
Administrative expenses (77,811) (76,570)
Other expenses (48) (124)
Results from operating activities (20 747) (37,375)

Finance income 406,320 933,811
Finance costs (132,736) (129,895)
Net finance income 273,584 803,916

Profit before income tax 252,837 766,541

Income tax expense (20,140) (16,995)

Profit (loss) for the period 232,697 749,546

Other comprehensive income:
Other cost (19) (85)
Other comprehensive income for the period, net of tax (19) (85)

Total comprehensive income for the period 232,678 749,461

Basic and diluted earnings per share (in CZK 1.28 4.13
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UNIPETROL, a.s.
Non-consolidated statement of changes in equity
prepared in accordance with International Financial Reporting Standards
For the period ended 30 June 2012
(in thousands of Czech crowns)

Share capital Statutory 
reserves

Fair value 
changes relating 

to investment 
property

Other reserves Retained earnings Total equity

Balance as at 1 January 2011 18,133,476 1,625,865 20,748 7,452 4,971,986 24,759,527

Profit for the period -- -- -- -- 749,546 749,546

Total comprehensive income for the period -- -- -- -- 749,546 749,546

Allocation of profit to reserves -- 25,606 -- -- (25,606) --

Other movements -- -- (85) -- -- (85)

Balance as at 30 June 2011 18,133,476 1,651,471 20,663 7,452 5,695,926 25,508,988

Balance as at 1 January 2012 18,133,476 1,651,471 507,135 7,541 4,716,455 25,016,078

Profir for the period -- -- -- -- 232,697 232,697

Other comprehensive income -- -- -- (19) -- (19)

Total comprehensive income for the period -- -- -- (19) 232,697 232,678

Balance as at 30 June 2012 18,133,476 1,651,471 507,135 7,522 4,949,152 25,248,756
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UNIPETROL, a.s.
Non-consolidated statement of cash flows
prepared in accordance with International Financial Reporting Standards
For the period ended 30 June 2012
(in thousands of Czech crowns)

30 June 2012  30 June 2011
(unaudited) (unaudited)

Cash flows from operating activities:

Profit for the period 232,697 749,546
Adjustments for:

1,261 1,595
Gain on disposals of property, plant and equipment -- (1 068)
Interest and dividends, net (272,799) (804,638)

(10,645) (30)
Foreign exchange loss 183 17
Income tax expense 20,140 16,995

Changes in:
 - trade and other receivables and other current assets 16,075 79,126
 - in trade and other payables and accruals (37,769) (50,113)

Interest paid (20,364) (16,119)
Net cash from operating activities (71,221) (24,689)

Cash flows from investing activities:
Dividends received 147,572 363,411
Interest received 109,476 99,724
Proceed from sale of property, plant and equipment and intangible assets -- 982
Acquisition of property, plant and equipment and intangible assets (21) (579)
Change in loans to subsidiaries (1,866,801) (3,473,169)

Net cash used in investing activities (1,609,774) (3,009,630)

Cash flows from financing activities:
Change in loans and borrowings 538,852 492,873
Dividends paid (339) (1,319)
Net cash from financing activities 538,513 491,554

Net change in cash and cash equivalents (1,142,482) (2,542,765)

Cash and cash equivalents at begining of the period 1,358,652 2,863,092

Effects of exchange rates changes on the balance of cash held in foreign currencies (390) 3,578

Cash and cash equivalents at the end of the period 215,780 323,905

Depreciation of property, plant and equipment and amortisation of intangible assets

Impairment losses (reversal) on financial investments, property, plan and equipment, inventory and receivables
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Piotr Chelminski Mariusz Kedra 

Chairman of the Board of Directors 

 

Member of the Board of Directors 
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