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ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJ Ů SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 
 

 
Povinné oznámení 5/2012 
 
Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních a provozních ukazatelů skupiny Unipetrol za 1. čtvrtletí roku 
2012. 
 
Vnější prost ředí jedn. 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 Q/Q Y/Y 
Průměrná cena ropy Brent USD/b 105,4 117,1 113,4 109,4 118,6 +8 % +13 % 
Rozdíl v cen ě ropy Brent a 
Ural 1) USD/b 2,9 2,9 0,7 0,3 1,3 +335 % -57 % 

Modelová rafinérská marže 
Unipetrolu 2) USD/b 1,6 0,3 1,1 0,8 2,2 +179 % +33 % 

Modelová petrochemická 
marže Unipetrolu z olefin ů 3) EUR/t 345 353 292 262 274 +4 % -21 % 

Modelová petrochemická 
marže Unipetrolu z 
polyolefin ů 4) 

EUR/t 281 288 251 214 240 +12 % -15 % 

Kurz K č/EUR 5) Kč 24,4 24,3 24,4 25,3 25,1 -1 % +3 % 
Kurz K č/USD 5) Kč 17,8 16,9 17,3 18,8 19,1 +2 % +7 % 
Kurz USD/EUR USD 1,37 1,44 1,41 1,35 1,31 -3 % -4 % 
 
1) Rozdíl fwd Brent Dtd vs Ural Rdam = Med Strip - Ural Rdam (Ural CIF Rotterdam) 
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. 
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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: REUTERS, FERTWEEK, ICIS, ČNB 

 
Výroba jedn. 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 Q/Q Y/Y 
Ropa ke zpracování tis. t 879 1 112 941 1 010 906 -10 % +3 % 
Míra využití 1) % 69 87 74 79 71 -8 pb +2 pb 
Výtěžnost lehkých produktů 2) % 32 33 35 33 34 +1 pb +2 pb 
Výtěžnost středně těžkých produktů 3) % 46 43 46 45 47 +3 pb +1 pb 
Výtěžnost těžkých produktů 4) % 8 9 10 8 8 0 pb -1 pb 
 
1) Konverzní kapacita 5,1 mt/rok (Česká rafinérská – Kralupy 1,6 mt/rok, Česká rafinérská – Litvínov 2,8 mt/y, Paramo 0,7 mt/rok) 
2) LPG, benzín, primární benzín 
3) letecký benzín, nafta, lehký topný olej 
4) topné oleje, asfalt 

 
Prodeje - Rafinérské produkty jedn. 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 Q/Q Y/Y 
Paliva a ostatní rafinérské produkty 1) tis. t 793 908 896 842 751 -11 % -5 % 
Nafta1) tis. t 421 489 444 435 415 -5 % -2 % 
Benzín1) tis. t 185 204 234 204 178 -13 % -4 % 
Letecký petrolej tis. t 9 25 25 20 13 -33 % +42 % 
LPG tis. t 25 28 33 30 24 -19 % -6 % 
Topné oleje tis. t 68 27 29 38 46 +20 % -33 % 
Primární benzín tis. t 6 0 0 5 2 -53 % -58 % 
Asfalt tis. t 32 85 84 63 29 -53 % -8 % 
Maziva tis. t 11 11 11 10 9 -14 % -18 % 
Další rafinérské produkty tis. t 35 39 36 37 35 -5 % -2 % 
 
1) Zahrnuje maloobchodní prodej - Benzina 
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Prodeje - Petrochemické produkty jedn. 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 Q/Q Y/Y 
Petrochemické produkty tis. t 449 446 387 387 440 +14 % -2 % 
Etylén tis. t 44 35 34 35 39 +13 % -11 % 
Benzen tis. t 58 53 43 47 51 +8 % -12 % 
Propylén tis. t 11 10 10 11 12 +7 % +9 % 
Močovina tis. t 52 42 41 39 48 +24 % -8 % 
Čpavek tis. t 36 35 28 31 30 -3 % -17 % 
C4 frakce 1) tis. t 20 21 15 15 19 +32 % -5 % 
Butadien tis. t 14 15 14 16 17 +6 % +21 % 
Polyetylén (HDPE) tis. t 68 70 63 61 72 +18 % +6 % 
Polypropylén tis. t 58 59 51 44 61 +38 % +5 % 
Další petrochemické produkty tis. t 892) 1062) 88 88 91 +3 % +2 % 
 

1) Od června 2010 je počítáno pouze s 51 % C4 frakce jako externími prodeji z důvodu spuštění Butadien Kralupy 

 
Komentá ř představenstva k p ředběžným provozním a makroekonomickým údaj ům za první čtvrtletí 2012: 
Po relativně klidném 4. čtvrtletí 2011, kdy cena ropy oscilovala kolem 110 dolarů, došlo v 1. čtvrtletí 2012 k významnému posílení, o 8 % 
mezičtvrtletně, na průměrnou hodnotu 119 dolarů, když se cena dostala na závěr čtvrtletí na 123 dolarů. K nárůstu došlo hlavně v únoru, kdy 
cena ropy vzrostla o 9 % ze 111 na 121 dolarů za barel. 
 
Průměrný rozdíl Brent-Ural se významně zvýšil mezičtvrtletně z 0,3 na 1,3 dolarů na barel. Jeho vývoj byl nicméně v 1. čtvrtletí 2012 poměrně 
volatilní. V průběhu února prudce propadl z 2 dolarů za barel na nulu a potom začal růst významně od půlky února do konce března, když na 
závěr čtvrtletí dosáhl úrovně 3,7 dolarů za barel, která byla naposledy dosažena na přelomu dubna a května 2011. 
 
Modelová rafinérská marže vzrostla významně mezičtvrtletně z 0,8 na 2,2 dolarů za barel, když v lednu dosáhla 5 dolarů za barel, pak se 
v únoru přiblížila k nulové hodnotě a nakonec v březnu vzrostla a ukončila čtvrtletí na slušné úrovni 3,5 dolarů za barel. 
 
Modelová petrochemická marže také mezičtvrtletně vzrostla. Marže z olefinů vzrostla o 4 % z 262 na 274 EUR za tunu. Marže z polyolefinů 
vzrostla o 12 % z 214 na 240 EUR za tunu. Marže postupně každý měsíc v 1. čtvrtletí 2012 posilovaly, nicméně jejich hodnota byla stále nižší 
o 21 %, respektive o 15 %, oproti stejnému období v minulém roce. 
 
Kurz CZK byl relativně stabilní v průběhu 1. čtvrtletí 2012. Průměrná hodnota kurzu CZK/EUR mezičtvrtletně poklesla o 1% z 25,3 na 25,1, 
česká koruna tedy mírně posílila. Průměrný kurz CZK/USD vzrostl mezičtvrtletně o 2 % z 18,8 na 19,1, česká koruna tedy oslabila. Skutečný 
trend v 1. čtvrtletí byl nicméně opačný, kurz CZK/USD skončil čtvrtletí na hodnotě 18,5, což znamená zhodnocení české koruny o 7 % 
z hodnoty 19,9 na konci roku 2011. Průměrná hodnota kurzu USD/EUR mezičtvrtletně poklesla o 3 % z 1,35 na 1,31, kurz EUR tedy 
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průměrně oslabil oproti 4. čtvrtletí 2011. Skutečný trend v 1. čtvrtletí 2012 byl ale opačný, když hodnota tohoto kurzu vzrostla o 3 % z 1,294 na 
konci roku 2011 na 1,335 na konci března 2012. Kurz EUR tedy ve skutečnosti zaznamenal posilující trend v průběhu 1. čtvrtletí 2012.  
 
 
Rafinérie 
Hlavními faktory, které ovlivnily mezičtvrtletně výkonnost segmentu rafinérie v 1. čtvrtletí 2012, byly: lepší modelové rafinérské marže, 
dosahující hodnoty 2,2 dolarů za barel, zejména z důvodu lepší marže u benzínu a primárního benzínu (pozitivní), nárůst rozdílu mezi cenou 
ropy Brent a Ural a pokles rozdílu mezi cenou ropy Brent a jinými sladkými ropami (pozitivní), 10% pokles objemu zpracované ropy na úroveň 
906 kt a nižší míra využití kapacity zpracování ropy (negativní) – míra využití 71 % znamená pokles o 8 pb mezičtvrtletně, z důvodu zimní 
odstávky rafinérie Paramo, která vycházela z aplikace politiky sezónního zpracovávání ropy společnosti Unipetrol, nižší objemy prodeje 
rafinérských produktů o 11 % mezičtvrtletně na úroveň 751 kt (1. čtvrtletí 2012 bylo mnohem horší mezičtvrtletně z důvodu sezónnosti a také 
z důvodu vyšších dovozů motorové nafty zejména ze Slovenska a Německa) a o 5 % meziročně (negativní) – v 1. čtvrtletí 2012 obzvláště 
pokračoval 3-5% pokles spotřeby benzínu (prodeje benzínu byly v 1. čtvrtletí 2012 meziročně o 4 % nižší) a stagnující poptávka po motorové 
naftě, když objemy prodeje poklesly o 2 %, pozitivní LIFO efekt z důvodu vyšších cen ropy a průměrně slabší kurz CZK oproti USD o 2 % 
(pozitivní).      
 
 
Petrochemie 
Hlavními faktory, které ovlivnily mezičtvrtletně výkonnost petrochemického segmentu v 1. čtvrtletí 2012, byly: mezičtvrtletně vyšší modelové 
marže u olefinů a hlavně u polyolefinů o 4 % a respektive o 12 % (průměrná modelová marže u olefinů byla 274 EUR za tunu a u polyolefinů 
240 EUR za tunu) z důvodu lepší marže u benzenu a primárního benzínu u olefinů a vyšších marží u polyetylénu a polypropylénu v případě 
polyolefinů, které byly nicméně stále meziročně významně nižší o 21 %, respektive o 15 %, prudký nárůst ceny vstupní suroviny (primární 
benzín, čtvrtletní průměr) o 20 % z hodnoty 646 EUR za tunu ve 4. čtvrtletí 2011 na hodnotu 772 EUR za tunu v 1. čtvrtletí 2012, v důsledku 
rekordních absolutních hodnot finálních petrochemických produktů, které měly za následek zpomalení tržní poptávky (negativní), 14% nárůst 
objemů prodeje petrochemických produktů, obzvláště polyolefinů, pozitivní LIFO efekt z důvodu vyšší ceny vstupní suroviny a průměrně mírně 
silnější kurz CZK oproti EUR o 1 %.    
 
Maloobchodní prodej 
Hlavními faktory, které ovlivnily výkonnost maloobchodního segmentu v 1. čtvrtletí 2012, byly: nižší prodeje z důvodu pokračování poklesu 
osobní spotřeby obyvatel vlivem slabého vývoje HDP, implementované úsporné opatření vlády, které měly negativní dopad na kupní sílu 
zákazníků a nepříznivý rozdíl u ceny paliv vůči některým sousedním zemím, který negativně ovlivnil zejména tankování mezinárodních 
nákladních přepravců na českých čerpacích stanicích (negativní), stabilní jednotkové marže na motorové naftě, nižší jednotkové marže na 
benzínu a další pokles prodejů nepalivového segmentu z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek a všeobecně nižší osobní spotřeby 
obyvatel (negativní).   
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Odhad p ředstavenstva 
Představenstvo Unipetrolu odhaduje, že vykázaný EBIT  skupiny Unipetrol bude za 1. čtvrtletí 2012 mírně záporný. 
 
V 1. čtvrtletí 2012 nebyly zaúčtované žádné jednorázové položky. 
 
LIFO efekt byl pozitivní v důsledku vyšší ceny ropy a vyšších cen rafinérských a petrochemických produktů. EBIT podle metodiky LIFO bude 
tedy horší než vykázaný IFRS EBIT.  
 
Odhaduje se, že operace s CO2 povolenkami bude mít v 1. čtvrtletí 2012 pozitivní dopad na EBIT ve výši přibližně 155 milionů korun. 
 
Odhaduje se, že vývoj směnných kurzů v 1. čtvrtletí 2012 pozitivně ovlivnil finanční výsledek skupiny Unipetrol ve výši přibližně 156 milionů 
korun. 
 
Finanční údaje uvedené v této zprávě jsou odhady a jejich hodnoty se mohou lišit od hodnot, jež budou zveřejněny dne 25. dubna 2012 v 
konsolidované účetní závěrce a/nebo prezentaci společnosti Unipetrol za první čtvrtletí roku 2012. 
 
V Praze, 19. dubna 2012 
 
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 


