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ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2010 
 

 
Povinné oznámení 6/2010 
 
Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních a provozních ukazatelů skupiny Unipetrol za prvé čtvrtletí 
roku 2010. 
 
Vnější prostředí jedn. 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 Q/Q Y/Y 
Průměrná cena ropy Brent USD/b 44,8 59,4 68,2 74,9 76,7 +2 % +71 % 
Průměrná cena ropy Ural USD/b 43,7 58,5 67,8 74,2 75,3 +1 % +72 % 
Rozdíl v ceně ropy Brent a 
Ural1 USD/b 1,19 0,92 0,45 0,68 1,41 +107 % +18 % 

Modelová rafinérská marže 
Unipetrolu2 USD/b 4,23 1,28 1,31 1,38 3,98 +188 % -6 % 

Modelová petrochemická 
marže Unipetrolu z olefinů3 EUR/t 146 183 269 240 278 +16 % +90 % 

Modelová petrochemická 
marže Unipetrolu 
z polyolefinů4 

EUR/t 276 242 256 251 257 +2 % -7 % 

Kurz Kč/EUR5 Kč 27,6 26,7 25,6 25,9 25,9 0 % -6 % 
Kurz Kč/USD5 Kč 21,2 19,6 17,9 17,5 18,7 +7 % -12 % 
Kurz USD/EUR USD 1,30 1,36 1,43 1,48 1,38 -7 % +6 % 

 
1) Rozdíl fwd Brent Dtd vs Ural Rdam = Med Strip - Ural Rdam (Ural CIF Rotterdam) 
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2) Modelová rafinérská marže Unipetrolu = tržby za prodané produkty (97 % produktů = Automobilové benzíny 17 %, Petrochemické suroviny 20%, Letecký petrolej 2%, Motorová nafta 40%, Sirné topné 
oleje 9 %, LPG 3%, Síra 1%, Ostatní suroviny 5%) minus náklady (100 % vstupů = Brent Dated); ceny produktů podle kotací. 
3) Modelová petrochemická marže Unipetrolu z olefinů = tržby za prodané produkty (100 % produktů = 40 % etylén + 20 % propylén + 20 % benzen + 20 % primární benzín) minus náklady (100 % 
primární benzín); ceny produktů podle kotací. 
4) Modelová petrochemická marže Unipetrolu z polyolefinů = tržby za prodané produkty (100 % produktů = 60 % HDPE + 40 % polypropylén) minus náklady (100 % vstupů = 60 % etylén + 40 % 
propylén); ceny produktů podle kotací. 
5) Průměrné čtvrtletní směnné kurzy podle České národní banky. 
Zdroj: ICIS, PLATTS, FERTWEEK, THOMSONREUTERS, ČNB 
 
Výroba jedn. 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 Q/Q Y/Y 
Ropa ke zpracování tis. t 1 018 848 1 156 1 087 948 -13 % -7 % 
Míra využití % 74 62 84 79 69 -10 pb -5 pb 
Výtěžnost lehkých produktů1) % 32 28 32 33 34 +1 pb +2 pb 
Výtěžnost středně těžkých produktů2) % 43 47 43 44 42 -2 pb -1 pb 
Výtěžnost těžkých produktů3) % 8 11 10 11 9 -2 pb +1 pb 

 
1) LPG, benzín, primární benzín 
2) Letecký benzín, nafta 
3) Topné oleje, asfalt 
 
Prodeje - Rafinérské produkty jedn. 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 Q/Q Y/Y 
Paliva a ostatní rafinérské produkty1) tis. t 838 744 959 868 719 -17 % -14 % 
Nafta1) tis. t 444 400 499 433 387 -11 % -13 % 
Benzín1) tis. t 214 186 235 223 170 -24 % -20 % 
Letecký petrolej tis. t 16 10 28 21 18 -14 % +13 % 
LPG tis. t 31 18 35 30 26 -13 % -15 % 
Topné oleje tis. t 61 18 28 34 52 +54 % -14 % 
Primární benzín tis. t 1 5 1 0 3 n/a +197 %
Asfalt tis. t 29 65 84 61 34 -44 % +17 % 
Maziva tis. t 8 10 10 10 10 +1 % +24 % 
Další rafinérské produkty tis. t 34 32 38 56 18 -68 % -47 % 

 
1) Zahrnuje maloobchodní prodej - Benzina 
 
Prodeje - Petrochemické produkty jedn. 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 Q/Q Y/Y 
Petrochemické produkty tis. t 463 454 464 444 455 +2 % -2 % 
Etylén tis. t 38 35 37 32 39 +20 % +2 % 
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Benzen tis. t 45 40 49 48 53 +9 % +17 % 
Propylén tis. t 8 5 14 9 8 -16 % +2 % 
Močovina tis. t 48 36 41 44 49 +12 % +1 % 
Čpavek tis. t 51 61 61 59 43 -27 % -17 % 
C4 frakce tis. t 38 29 37 39 42 +8 % +11 % 
Oxoalkoholy tis. t 11 6 1 0 0 0 % -100 % 
Polyetylén (HDPE) tis. t 70 85 61 70 66 -5 % -5 % 
Polypropylén tis. t 53 58 52 50 65 +29 % +22 % 
Další petrochemické produkty tis. t 100 99 110 93 91 -2 % -9 % 

 
 
Komentář představenstva k předběžným provozním a makroekonomickým údajům za první čtvrtletí 2010: 
 
Ceny ropy oscilovaly v průběhu prvého čtvrtletí převážně mezi 70 a 80 dolary, kdy průměrná cena ropy vzrostla mezičtvrtletně o 2 %. Rozdíl 
v ceně ropy Brent a Ural zaznamenal výrazné zlepšení především ke konci čtvrtletí a rozšířil se v průměru na více než 1,4 dolaru za barel, což 
je nejlepší úroveň od začátku roku 2009. Rafinérské marže se více než ztrojnásobily v porovnání s předešlým čtvrtletím a petrochemické 
prodloužily postupný růstový trend. Česká koruna mezičtvrtletně oslabovala vůči dolaru, zatímco zůstala beze změny vůči euru a vývoj 
křížového směnného kurzu euro/dolar tak nevedl k zlepšení finanční výkonnosti skupiny Unipetrol. 
 
 
Rafinérie 
Hlavní faktory, které ovlivnily mezičtvrtletně výkonnost tohoto segmentu v prvním čtvrtletí 2010, byly: vyšší rafinérská marže především díky 
zlepšení situace u benzínu a primárního benzínu (pozitivní), rozšiřování rozdílu mezi cenou ropy Brent a Ural o 107 % (pozitivní), 7% pokles 
objemu zpracované ropy (negativní), plný vliv nižších nákladů v souvislosti s optimalizací v roce 2009 (pozitivní) a nižší poptávka po palivech 
z důvodu mimořádných zimních podmínek, zvýšení spotřebních daní a DPH na začátku roku (negativní).  
 
 
Petrochemie 
Hlavní faktory, které ovlivnily mezičtvrtletně výkonnost petrochemického segmentu v prvním čtvrtletí 2010, byly: mírně vyšší poptávka o 2 % 
související zejména s navýšením kapacity polypropylénu (pozitivní), zvýšení marží jak u polyolefinů, tak především u olefinů o 2 %, resp. 16 % 
(pozitivní), podobně jako u segmentu rafinérie plný vliv nižších nákladů v souvislosti s optimalizací v roce 2009 (pozitivní). 
 
 
Maloobchodní prodej 
Hlavní faktory, které ovlivnily výkonnost maloobchodního segmentu v prvním čtvrtletí 2010, byly: jednotkové marže zůstaly stabilní na 
nadprůměrných úrovních (pozitivní), nižší poptávka z důvodu předzásobení před lednovým navýšením DPH a spotřebních daní (negativní), 
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sezónní efekt, kdy první čtvrtletí je nejslabším obdobím roku (negativní), zlepšení v tranzitní dopravě (pozitivní) a zároveň plný vliv nižších 
nákladů v souvislosti s optimalizací v roce 2009 (pozitivní). 
 
 
Efekt zásob a efekt směnných kurzů 
Pohyb cen ropy a jejích derivátů v průběhu prvního čtvrtletí 2010 měl na výsledek skupiny Unipetrol pozitivní vliv více než 200 milionů korun. 
Vývoj směnných kurzů, především negativní vývoj kurzu eura vůči dolaru v prvním čtvrtletí 2010, negativně ovlivnil výsledek skupiny Unipetrol 
ve výši přibližně 100 milionů korun. 
 
 
Odhad představenstva na úroveň provozního zisku 
Představenstvo Unipetrolu odhaduje, že vykázaný EBIT skupiny Unipetrol bude za prvé čtvrtletí 2010 pravděpodobně kladný a podstatně 
lepší než čtvrtletní EBIT vykázaný skupinou Unipetrol od třetího čtvrtletí 2008. 
 
 
Finanční údaje uvedené v této zprávě jsou odhady a jejich hodnoty se mohou lišit od hodnot, jež budou zveřejněny dne 13. května 2010 v 
konsolidované účetní závěrce a/nebo prezentaci společnosti Unipetrol za prvé čtvrtletí roku 2010. 
 
V Praze, 22. dubna 2010 
 
Představenstvo společnosti Unipetrol 
a 
Oddělení vztahů s investory 
Unipetrol, a.s. 
Na Pankráci 127, 140 00  Praha 4 
Tel.: +420 225 001 417 
E-mail: ir@unipetrol.cz 
www.unipetrol.cz 


