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1. Obchodní činnost a finanční výsledky v prvním 
pololetí 2011 

 
Skupina Unipetrol vykázala za první pololetí tohoto roku čistý zisk náležící akcionářům 

mateřské společnosti ve výši +463 milionů Kč, což je zhruba polovina zisku dosaženého 

v minulém roce. Navzdory úsilí uvnitř společnosti snížit náklady, zvýšit efektivitu, 

optimalizovat úroveň zaměstnanosti, zlepšit cenovou politiku, zhoršené makro prostředí 

v segmentu rafinérie (nižší rafinérské marže, vývoj měnových kurzů) více než kompenzovalo 

naše úsilí.   

 

Tržby za prvních šest měsíců roku dosáhly 49,036 miliardy Kč, což představuje 18% 

meziroční nárůst, ke kterému došlo hlavně díky rostoucím cenám ropy a lepším kotacím 

výrobků v segmentu rafinérie, petrochemie a maloobchodní distribuce. Skoro 70 % tržeb 

skupiny bylo vytvořeno na území České republiky, zbytek hlavně v zemích Evropské unie. 

 

Konsolidované, neauditované finanční výsledky (v miliónech Kč) 
 

 1H 2010 1H 2011 y/y 
Tržby  41 448 49 036 +18% 
EBITDA  3 021 2 391 -21% 
EBIT  1 318 795 -40% 
Čistý zisk náležící akcionářům mateřské 
společnosti  

829 463 -44% 

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

4,57 2,55 -44% 

 

Oproti minulému roku segment petrochemie přispěl k zisku nejvíce. EBIT petrochemie se 

více než zdvojnásobil na úroveň 850 milionů Kč, což představuje zlepšení o 455 milionů Kč. 

Došlo k tomu zejména díky lepším maržím, jak u olefinů, tak i polyolefinů, které vzrostly 

meziročně o 17 %, respektive o 6 % a v součtu dosáhly v 1. pololetí 2011 úrovně 634 EUR/t, 

ve srovnání 566 EUR/t v 1. pololetí 2010. Mezi další důležité faktory, které měly vliv na 

ziskovost segmentu petrochemie, lze zařadit negativní vývoj kurzu CZK/EUR, vnitřní 

opatření na zlepšení cenové politiky, snížení variabilních a fixních nákladů a optimalizace 

zaměstnanosti. Celkové prodané objemy petrochemických produktů se v 1. pololetí 2011 

snížily meziročně o 8 %, k čemuž došlo nicméně částečně kvůli zahájení činnosti 

společného podniku Butadien Kralupy, nebýt toho tento pokles by v 1. pololetí 2011 byl 

meziročně méně než 4%. Tento 4% pokles může být vysvětlen jednorázovými produktovými 

swapy uzavřenými s naším zákazníkem v minulém roce, přípravou zásob na odstávku v 3. 
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čtvrtletí 2011 a tedy zpomalením naší prodejní činnosti a rovněž tím, že někteří naši 

zákazníci (Synthos, Spolana) měli některá své zařízení odstavená, což snížilo odběr našeho 

zboží.  

EBIT maloobchodní distribuce meziročně poklesl o 41 % z 266 milionů Kč v 1. pololetí 2010 

na 158 milionů Kč v 1. pololetí 2011 kvůli nižším jednotkovým maržím u benzínu a motorové 

nafty a nižším příjmům z pronájmu. Celkové objemy prodeje v 1. pololetí 2011 meziročně 

vzrostly přibližně o 1 %, protože 1. pololetí 2010 bylo negativně ovlivněno předzásobením 

před navýšením spotřební daně od roku 2010. Vývoj prodaných objemů byl rozdílný u 

motorové nafty a benzínu, když prodeje nafty vzrostly a benzínu poklesly, protože lidé začali 

více šetřit, když ceny na čerpacích stanicích dosahovaly rekordních úrovní. K tomu ještě 

ceny PHM v České republice v 1. pololetí 2011 zůstaly na vyšší úrovni ve srovnání s 

většinou sousedních zemí.            

 

Nejvíce zaostával segment rafinérie, který jako jediný skončil v 1. pololetí 2011 v červených 

číslech. EBIT rafinérie dosáhl úrovně -240 milionů Kč, což představuje zhoršení o 875 

milionů Kč. Hlavním důvodem tohoto je, že modelová rafinérská marže se v 1. pololetí 2011 

propadla o tři čtvrtiny na 0,9 USD/bbl ze 3,6 USD/bbl v 1. pololetí 2010, hlavně kvůli 

negativním maržím u těžkých topných olejů a ropných zbytků. Kurz CZK/USD v 1. pololetí 

2011 meziročně posílil o 11 %, což ziskovost segmentu ještě více zhoršilo. Jediným 

positivním makro ukazatelem byl rozšiřující se rozdíl cen Brent-Ural, který meziročně vzrostl 

o 73 % ze 1,6 USD/bbl na 2,9 USD/bbl. Oproti rozšiřujícímu se rozdílu cen Brent-Ural rozdíl 

„Brent-Jiné sladké ropy“ (např. Azeri Light) se zhoršil a více než zdvojnásobil. Naše úsilí tak 

bylo mimo jiné zaměřeno na zvyšování prodaných objemů (v 1. pololetí 2011 +2 % 

meziročně) a spolehlivost našich provozů, což vedlo k vyššímu podílu lehké a střední frakce 

v našem výrobním mixu. (tj. produkty s vyšší přidanou hodnotou).   

 

Dohromady fixní náklady ve všech třech segmentech poklesly v 1. pololetí 2011 o více než 

100 milionů Kč.  

    

EBIT v rozdělení na segmenty (miliony Kč) 
 1H 2010 1H 2011 meziročně 
EBIT, z toho 1 318 795 -40 % 
• Rafinérie 635 -240 n/a 
• Petrochemie 395 850 +115 % 
• Maloobchod  266 158 -41 % 
• Ostatní, nezařazené a eliminace  22 27 +23 % 
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V oblasti investic celkové investiční výdaje Unipetrolu dosáhly v 1. pololetí 2011 1,8 miliardy 

Kč (meziroční nárůst o 37 %). Zhruba polovina náleží opětovnému nákupu CO2 povolenek. 

Hlavními investičními projekty v 1. pololetí 2011 byly: zvýšení efektivity tepelných výměníků 

na jednotce HOSD v Paramu, rekonstrukce pyrolýzní pece BA-105 a nákup čerpací stanice 

Kojetín (pzn. jeden projekt z každého strategického segmentu).   
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2. Očekávaný rozvoj obchodních aktivit ve zbývající 
části roku 2011 

 

Makroekonomická situace v první polovině roku 2011 byla pro skupinu Unipetrol poměrně 

náročná, především v rafinérském segmentu a segmentu maloobchod, zatímco o něco 

příznivější pak v segmentu petrochemie. Předpokládá se, že nízké rafinérské marže by se 

měly v druhé polovině roku 2011 o něco zlepšit.  

 

U petrochemických marží se očekává zhoršení dynamiky, zdá se totiž, že téměř rekordně 

vysoké kotace petrochemických produktů mají negativní vliv na poptávku po těchto 

výrobcích.  

 

Vývoj směnných kurzů CZK/EUR, CZK/USD a křížový kurz USD/EUR bude mít bezesporu 

vliv na celkovou ziskovost skupiny Unipetrol v druhé polovině roku 2011. Produkty jsou totiž 

kotované v dolarech nebo eurech, zatímco náklady až na vstupní suroviny jsou převážně 

v českých korunách. 

 

Očekává se, že druhá polovina roku 2011 bude náročná nejen z makroekonomického 

pohledu, ale navíc také z pohledu samotné skupiny z důvodu cyklické zarážky. Rafinérie 

Litvínov a také integrovaná petrochemická výroba v areálu budou z důvodu cyklické zarážky 

odstaveny v třetím kvartálu 2011. Tyto cyklické zarážky mají čtyřletou periodicitu a skupina 

Unipetrol vynakládá maximální úsilí, aby byla připravena zvládnout jakékoliv překážky a 

minimalizovala jejich negativní dopad. Očekává se, že investiční výdaje v souvislosti s touto 

zarážkou přesáhnou 1 miliardu korun.   

 

Oblast rafinérská a petrochemická, ve které skupina podniká, je cyklicky propojená 

s hospodářským vývojem. Zdá se, že ekonomický růst se v poslední době potýká s potížemi 

a ztrácí dech, s tím jak komodity a ceny energií rostou, geopolitické problémy si taktéž 

vybírají svou daň a nadměrné zadlužení některých států oslabuje důvěru v další evropské, 

ale také celosvětové ekonomické vyhlídky. I proto se skupina neustále snaží zlepšovat svou 

provozní efektivitu – a to i nad rámec toho, co už se podařilo dosáhnout během posledních 

dvou let - aby byla schopna ještě více zvýšit svou konkurenceschopnost a vytvářet hodnotu 

pro akcionáře. 
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Vzhledem k tomu, že vývoj makroekonomických podmínek a finančních výsledků je pořád 

obtížné předvídat, se vedení Unipetrolu rozhodlo nezveřejňovat žádné přesné odhady 

hospodářských výsledků na rok 2011 ani podrobné prognózy týkající se modelových 

rafinérských nebo petrochemických marží. Přesto vedení společnosti zveřejnilo několik 

klíčových cílů, kterých se společnost snaží dosáhnout. 

Těmito cíly jsou: 

 

• Přísné řízení nákladů patří na začátek seznamu priorit. I když se společnosti podařilo 

fixní náklady významně omezit už v posledních dvou letech, úsilí v identifikaci 

dodatečných úspor pokračuje směrem k dosažení cílu redukce fixních nákladů o 

dodatečných 200 milionů korun.  

• Společnost se dlouhodobě zaměřuje na zvýšení produktivity také prostřednictvím 

optimalizace počtu zaměstnanců. Cílem na celý rok 2011 je pokračovat 

v dlouhodobém trendu nízkého jednociferného snižování z minulých let. Za první 

pololetí 2011 optimalizace počtu zaměstnanců byla v souladu s tímto trendem. 

• Z finančního hlediska je klíčovým také volný peněžní tok. Cílem je dosažení jeho 

kladné hodnoty za celý rok. Po 1. pololetí 2011 je zatím jeho úroveň -2,9 miliardy 

korun i z důvodu sezonnosti volného peněžního toku, který je obvykle v 1. čtvrtletí 

výrazně negativní.   

• Výše investičních výdajů za celý rok by měla být blízko úrovně roku 2010 (přibližně 

3,0 miliardy korun). Od ledna do června 2011 společnost zatím investovala 1,8 

miliardy Kč, včetně nákupu CO2 povolenek, které se na celkové výši podílely zhruba 

polovinou. 

• V 2. pololetí 2011 by předmětem údržby v rafinérském a petrochemickém segmentu 

měly být všechny hlavní jednotky v Litvínovském areálu. Jak již bylo zmíněno 

cyklická zarážka je naplánována na třetí čtvrtletí 2011.  

•  V provozní oblasti je cílem společnosti Unipetrol mírně navýšit objem zpracované 

ropy i navzdory cyklické zarážce. 

• Skupina usiluje o navýšení prodaných objemů rafinérských výrobků vzhledem k roku 

2010. Během 1. pololetí 2011 jejich prodeje zaznamenaly meziroční nárůst o 2 %. 

• V oblasti maloobchodu je záměr společnosti Benzina zvýšit svůj tržní podíl blíž 

k 15% hranici, přičemž odhadovaný tržní podíl ke konci 1. pololetí 2011 byl 14,3 %. 

 



 

VIII

Kromě provozních záležitostí se Unipetrol také soustředil na strategické otázky. Ty zahrnují 

strategický rozvoj v oblasti existujících segmentů: rafinérie, petrochemie a maloobchodu, ale 

také v oblasti nového, nicméně interně propojeného segmentu energetiky.  

 

Společnost také neustále analyzuje a prověřuje svá aktiva s cílem optimalizace své činnosti 

s ohledem na nejnovější vývoj na trhu a uvnitř skupiny. Paramo a rafinérská část Unipetrolu 

RPA procházejí restrukturalizací s cílem maximalizace vzájemné synergie. 
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3. Informace o osobách zodpovědných 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 uplynulé účetní období a o vyhlídkách budoucího 

vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření.
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4. Finanční výkazy a přílohy 
 
Konsolidované finanční výkazy sestavené k 30. červnu 2011 a přílohy 

 

Nekonsolidované finanční výkazy sestavené k 30. červnu 2011 a přílohy 
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UNIPETROL, a.s.
Konsolidovaný výkaz finanční pozice
sestavený dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví
k 30. červnu 2011 
(v tis. Kč)

Bod 30. červen 2011 31. prosinec 2010
(neauditováno) (auditováno)

AKTIVA

Dlouhodobá aktiva
Pozemky, budovy a zařízení  9 32,966,862 33,909,010
Nehmotný majetek  10 2,954,713 1,908,948
Investice do nemovitostí 162,190 162,190
Ostatní investice  11 87,155 192,425
Dlouhodobé pohledávky  12 101,253 130,224
Odložená daňová pohledávka 44,889 48,280
Dlouhodobá aktiva celkem 36,317,062 36,351,077

Oběžná aktiva
Zásoby 11,409,361 10,193,515
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 11,894,894 9,487,630
Krátkodobá finanční aktiva  13 579,412 540,342
Náklady příštích období a ostatní oběžná aktiva 183,186 141,780
Peníze a peněžní ekvivalenty 1,765,969 4,741,831
Pohledávka k dani z příjmu 33,265 14,623
Oběžná aktiva celkem 25,866,087 25,119,721

Aktiva celkem 62,183,149 61,470,798

VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY

Vlastní kapitál
Základní kapitál 18,133,476 18,133,476
Fondy tvořené ze zisku 2,555,201 2,452,698
Ostatní fondy (12,179) 25,971
Nerozdělený zisk  14 18,557,329 18,187,563
Vlastní kapitál náležící akcionářům mateřské společnosti 39,233,827 38,799,708

Dlouhodobé závazky
Úvěry a jiné zdroje financování  15 2,008,757 2,013,357
Odložené daňové závazky 1,915,322 1,758,773
Rezervy  16 373,623 392,789
Ostatní dlouhodobé závazky 103,136 146,823
Dlouhodobé závazky celkem 4,400,838 4,311,742

Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů, jiné závazky a výdaje příštích období 16,795,096 16,741,801
Výnosy příštích období 676,541
Úvěry a jiné zdroje financování  15 229,173 212,454
Rezervy  16 717,828 1,301,691
Krátkodobé finanční závazky 114,783 80,276
Daňové závazky 15,063 23,126
Krátkodobé závazky celkem 18,548,484 18,359,348

Závazky celkem 22,949,322 22,671,090

Vlastní kapitál a závazky celkem 62,183,149 61,470,798

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 dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví
za období 6 měsíců končících 30. června 2011 
(v tis. Kč)

Bod 30. červen 2011 30. červen 2010
(neauditováno) (neauditováno)

Výnosy 3 49,035,593 41,447,785
Náklady na prodej (46,898,640) (38,740,354)
Hrubý zisk 2,136,953 2,707,431

Ostatní výnosy 380,754 295,573
Distribuční náklady (1076,057) (948,072)
Správní náklady (572,766) (584,923)
Ostatní náklady (73,969) (151,513)
Provozní hospodářský výsledek před finančními položkami 5 794,915 1,318,496

Finanční výnosy 425,423 381,456
Finanční náklady (527,262) (645,011)
Čisté finanční náklady 7 (101,839) (263,555)

Zisk / (ztráta) před zdaněním 693,076 1,054,941

Daň z příjmu náklady / (výnosy) 8 (230,509) (225,863)

Zisk / (ztráta) za období 462,567 829,078

Ostatní úplný výsledek:

Kurzové rozdíly na transakcích v cizí měně (6,716) (5,942)
Efektivní část změn reálné hodnoty zajištění peněžních toků (38,704) --
Ostatní transakce 9,619 --
Daň z příjmů z ostatního úplného výsledku 7,353 --
Ostatní úplný zisk za období (28,448) (5,942)

Úplný zisk za období celkem 434,119 823,136

Základní a zředěný zisk / (ztráta) na akcii (v Kč) 2.55 4.57

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 dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví
za období 6 měsíců končících 30. června 2011 
(v tis. Kč)

Základní 
kapitál

Fondy 
tvořené ze 

zisku

Přeceňovací 
rezerva

Fair value 
rezerva

Zajišťovací 
rezerva

Nerozdělený 
zisk

Vlastní kapitál 
celkem

Stav k 1. lednu 2010 18,133,476 2,425,274 12,867 20,748 -- 17,278,971 37,871,336

Celkový úplný zisk za období
Zisk za období -- 52,024 -- -- -- 777,054 829,078

Ostatní úplný zisk 
Kurzové rozdíly z přecenění -- -- (5,942) -- -- -- (5,942)
Celkový ostatní komplexní zisk -- -- (5,942) -- -- -- (5,942)
Celkový ostatní úplný zisk za období -- 52,024 (5,942) -- -- 777,054 823,136

Stav k 30. červnu 2010 18,133,476 2,477,298 6,925 20,748 -- 18,056,025 38,694,472

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

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

Ostatní úplný zisk 
Kurzové rozdíly na transakcích v cizí měně -- -- (6,716) -- -- -- (6,716)
Efektivní část změn reálné hodnoty zajištění peněžních toků, po odečtení daně -- -- -- -- (31,351) -- (31,351)
Ostatní položky -- 9,681 -- (83) -- 21 9,619
Celkový ostatní úplný zisk -- 9,681 (6,716) (83) (31,351) 21 (28,448)
Celkový ostatní úplný zisk za období -- 102,503 (6,716) (83) (63,730) 369,766 434,119

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

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 dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví
za období 6 měsíců končících 30. června 2011 
(v tis. Kč)

30. červen 2011 30. červen 2010
(neauditováno) (neauditováno)

Provozní činnost:

Zisk za období 462,567 829,078
Úpravy:

Odpisy pozemků, budov a zařízení a nehmotných aktiv 1,596,019 1,702,883
Zisk z prodeje pozemků, budov, zařízení a nehmotných aktiv (4,330) (20,746)
Kurzové ztráty (zisky) (384,178) 454,646
Úroky a dividendy, netto 90,505 94,394
Čistá ztráta (zisk) z derivátů 341,713 (327,394)
Ztráty ze snížení hodnoty majetku určeného k prodeji, pozemků, budov, zařízení a pohledávek (1,283) 46,130
Daň z příjmu náklady 230,508 225,863

Změna stavu:
 - pohledávek z obchodního styku a ostatních oběžných aktiv (2,382,902) (2,460,771)
 - zásob (1,178,993) (272,039)
 - obchodních a jiných závazků a výdajů příštích období 663,211 1,203,748
 - rezerv (610,771) (316,556)

Zaplacené úroky (20,305) (30,980)
Zaplacená daň z příjmu (89,923) (103,496)

Čistý peněžní tok z provozní činnosti (1,288,161) 1,024,760

Investiční činnost:
Příjmy z prodeje pozemků, budov, zařízení a nehmotných aktiv 173,621 566,086
Příjmy z prodeje krátkodobých finančních aktiv 280,537 199,462
Příjmy z prodeje společnosti CELIO, a.s. -- 78,323
Přijaté úroky 15,783 15,442
Přijaté dividendy -- 7,759
Změny v poskytnutých úvěrech 17,155 (254,958)
Pořízení pozemků, budov, zařízení a nehmotných aktiv (1,781,484) (1304,650)
Pořízení krátkodobých finančních aktiv (280,537) (219,249)
Pořízení dalšího podílu ve společnostech pod rozhodujícím vlivem (460) --
Čistý peněžní tok z investiční činnosti (1,575,385) (911,785)

Finanční činnost:
Změny dlouhodobých úvěrů a jiných zdrojů financování (92,383) 1,013,794
Splátky leasingů (5,767) (10,537)
Zaplacené dividendy (1,316) (1,164)
Čistý peněžní tok z finanční činnosti (99,466) 1,002,093

Čisté snížení peněz a peněžních ekvivalentů (2,963,013) 1,115,068

Peníze a peněžní ekvivalenty na začátku období 4,741,831 1,185,681

Dopady změn kurzů na stav peněžních prostředků v cizích měnách (12,850) (10,789)

Peníze a peněžní ekvivalenty ke konci období 1,765,969 2,289,960

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. červnem 2011                  (v tis. Kč) 
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UNIPETROL, a.s. 
Příloha ke konsolidované účetní závěrce ve zkráceném rozsahu 
sestavené dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví 
Období končící 30. červnem 2011                  (v tis. Kč) 

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. Hlavními 
aktivitami společností konsolidačního celku (dále v textu uváděný jako „Skupina”) 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 2011 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 dceřinných společností do provozních segmentů je prezentováno v konsolidovaných 
finančních výkazech Skupiny za rok končící 31. prosince 2010. Nedošlo k žádným změnám ve struktuře 
Skupiny za období končící 30. června 2011, s výjimkou záležitostí uvedených níže. 
 
1. června 2010 společnost CHEMAPOL (SCHWEIZ) AG a 1. ledna 2011 UNIPETROL TRADE a.s. vstoupila 
do likvidace, na základě procesu restrukturalizace skupiny UNIPETROL TRADE. Očekávaný konec likvidace 
je v roce 2011. 
 
Dne 17. února 2011 PARAMO a.s. koupila 2 společnosti: Paramo Oil s.r.o. a Paramo Asfalt s.r.o., které byly 
zahrnuty do konsolidačního celku společnosti UNIPETROL. K 31. březnu 2011 tyto subjekty nevykazovaly 
žádné provozní činnosti. 
 
Na základě rozhodnutí managementu UNIPETROL, a.s. byla společnost POLYMER INSTITUTE BRNO, s.r.o. 
zahrnuta do konsolidačního celku od 1. ledna 2011 a to do petrochemického segmentu. Údaje prezentované 
za rok 2010 uvedené v konsolidované účetní závěrce nebyly upraveny z důvodu nízké významnosti dopadu. 
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UNIPETROL, a.s. 
Příloha ke konsolidované účetní závěrce ve zkráceném rozsahu 
sestavené dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví 
Období končící 30. červnem 2011                  (v tis. Kč) 

2. ZÁSADNÍ ÚČETNÍ POSTUPY POUŽÍVANÉ SKUPINOU 

A Prohlášení o shodě a hlavní účetní postupy 
Konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za období končící 30. června 2011 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 Mezitimní 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 2010.  

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, významná rozhodnutí provedená vedením při 
aplikování účetních postupů Skupiny a klíčové zdroje v odhadech byly stejné jako ty, které byly použity v 
konsolidované účetní závěrce ke dni a za rok končící 31. prosincem 2010. 
 

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 
2010. 

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, která vstoupily v platnost 1. ledna 2011 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 2011 nebo později, které ovšem Skupina předčasně neaplikovala.  
Skupina přijme změny po jejich chválení ze strany Evropské komise v souladu s datem nabytí jejich účinnosti. 
Změny v IFRS, které vstoupily v platnost od 1. ledna 2011 nebo později, nemají žádný vliv na stávající a dříve 
presentované finanční výsledky a vlastní kapitál. 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 sezónní nebo opakující se činnosti za období končící 30. června 2011. 
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UNIPETROL, a.s. 
Příloha ke konsolidované účetní závěrce ve zkráceném rozsahu 
sestavené dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví 
Období končící 30. červnem 2011                  (v tis. Kč) 

3. VÝNOSY 

 30/06/2011 30/06/2010

Hrubé výnosy z prodeje hotových výrobků 56,866,169 49,315,748
    Mínus: spotřební daň (12,264,970) (10,808,459)

Čisté výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb 44,601,199 38,507,289
Hrubé výnosy z prodeje zboží a materiálu 4,484,883 3,008,127
    Mínus: spotřební daň (50,489) (67,631)

Čisté výnosy z prodeje zboží a materiálu 4,434,394 2,940,496
Celkové výnosy 49,035,593 41,447,785

4. VYKAZOVÁNÍ PODLE OBCHODNÍCH SEGMENTŮ  

Výnosy a provozní hospodářký výsledek 
Období končící 30/06/2011 Rafinerie 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 hodpodářský 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

 
Období končící 30/06/2010 Rafinerie Maloobchod  Petrochemie Ostatní  Eliminace Celkem

Celkové externí výnosy 21,620,872 3,961,290 15,792,296 73,327 -- 41,447,785
Výnosy v rámci segmentů 9,037,011 153,302 674,988 275,245 10,140,546 --
Celkové segmentové výnosy 30,657,883 4,114,592 16,467,284 348,572 (10,140,546) 41,447,785
Provozní hodpodářský výsledek 635,477 266,257 395,113 21,649 -- 1,318,496
Čisté finanční náklady       (263,555)
Zisk před zdaněním       1,054,941
Daň z příjmů       (225,863)
Zisk za období       829,078

Aktiva a pasiva 
30/06/2011 Rafinerie Maloobchod  Petrochemie Ostatní  Eliminace Celkem

Segmentová aktiva 26,904,410 6,664,118 26,890,821 2,231,846 (1,369,476) 61,321,719
Nepřiřazená korporátní aktiva  861,430
Aktiva celkem  62,183,149

 
31/12/2010 Rafinerie Maloobchod  Petrochemie Ostatní  Eliminace Celkem
Segmentová aktiva 26,156,910 6,676,068 24,132,333 4,857,607 (1,337,018) 60,485,900
Nepřiřazená korporátní aktiva  984,898
Aktiva celkem  61,470,798
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UNIPETROL, a.s. 
Příloha ke konsolidované účetní závěrce ve zkráceném rozsahu 
sestavené dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví 
Období končící 30. červnem 2011                  (v tis. Kč) 

5. PROVOZNÍ NÁKLADY A VÝNOSY 

Náklady na prodej 
  30/06/2011 30/06/2010

Náklady na prodané hotové výrobky a služby (43,296,614) (36,469,855)
Náklady na prodané zboží a materiál (3,602,026) (2,270,499)
Celkem (46,898,640) (38,740,354)

Náklady podle druhu 
  30/06/2011 30/06/2010

Materiál a energie (39,183,711) (30,897,473)

Náklady na prodané zboží a materiál (3,602,026) (2,270,499)

Externí služby (3,111,356) (2,981,466)

Odpisy a amortizace (1,596,019) (1,702,883)

Personální náklady (1,271,497) (1,270,333)

Opravy a údržba (541,363) (580,621)

Pojištění (101,840) (126,775)

Daně a poplatky (28,620) (29,278)

Nevypověditelný operativní leasing (24,002) (25,214)

Náklady na výzkum (4,997) (12,546)

Ostatní (165,271) (225,958)

Změna stavu zásob 1,009,222 (301,816)

Náklady na produkty a služby pro vlastní potřebu 48 --

Operativní náklady (48,621,432) (40,424,862)
Distribuční náklady 1,076,057 948,072

Administrační náklady 572,766 584,923

Ostatní operativní náklady 73,969 151,513 

Náklady na prodané hotové výrobky, služby, zboží a suroviny (46,898,640) (38,740,354)

Ostatní provozní výnosy 
  30/06/2011 30/06/2010

Zisk z prodeje dlouhodobých nefinančních aktiv 6,714 41,272
Zúčtování opravných položek 133,749 4,623
Zúčtování opravných položek k pohledávkám 9,865 7,062
Zúčtování opravných položek pozemků, budov a zařízení a nehmotného majetku 17,989 43,687
Pokuty a získané kompenzace 4,012 59,734
Zaúčtování grantu CO2 povolenek 183,415 113,845
Ostatní   25,010 25,350
Celkem 380,754 295,573

Ostatní provozní náklady
  30/06/2011 30/06/2010

Ztráta z prodeje dlouhodobých nefinančních aktiv (2,384) (20,526)
Tvorba opravných položek (35,717) (35,491)
Tvorba opravných položek k pohledávkám (8,377) (78,472)
Tvorba opravných položek k hmotnému a nehmotnému majetku (466) (7,483)
Zvýšení rezervy na spotřebu CO2 povolenek (13,025) --
Dary (3,943) (2,960)
Ostatní (10,057) (6,581)
Celkem (73,969) (151,513)
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Příloha ke konsolidované účetní závěrce ve zkráceném rozsahu 
sestavené dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví 
Období končící 30. červnem 2011                  (v tis. Kč) 

6. OPRAVNÉ POLOŽKY K MAJETKU 

  30/06/2011 30/06/2010

Pozemky, budovy a zařízení   
Tvorba (466) (7,483)
Rozpuštění 17,989 43,687
Pohledávky  
Tvorba (8,377) (78,472)
Rozpuštění 9,865 7,062
Zásoby  
Tvorba (72,156) (33,048)
Rozpuštění 28,160 24,645

7. FINANČNÍ NÁKLADY A VÝNOSY 

  30/06/2011 30/06/2010
Finanční výnosy   
Úrokové výnosy 39,759 40,734
Dividendy -- 7,759
Čisté kurzové zisky 384,178 --
Čistý zisk z derivátů -- 327,394
Ostatní finanční výnosy  1,486 5,569
Finanční výnosy celkem 425,423 381,456
Finanční náklady  
Úrokové náklady (130,552) (144,220)
  Mínus: kapitalizované úroky 288 1,333
Kurzové ztráty -- (454,646)
Čistá ztráta z derivátů  (341,713) --
Ostatní finanční náklady (55,285) (47,278)
Finanční náklady celkem (527,262) (645,011)
Čisté finanční náklady (101,839) (263,555)

8. DAŇ Z PŘÍJMŮ 

  30/06/2011 30/06/2010

Splatná daň – Česká republika (64,825) (86,783)
Odložená daň (165,683) (139,080)
Daň z příjmů - (náklad) / výnos (230,508) (225,863)
Odložená daň vykázaná v ostatním úplném zisku  7,353 --
Daň z příjmu - celkem (223,155) (225,863)

9. POZEMKY, BUDOVY A ZAŘÍZENÍ 

Přírůstky a úbytky 
Během prvních šesti měsíců končící 30. června 2011 Skupina získala majetek s pořizovací cenou 562,881 tis. 
Kč (šest měsíců končících 30. červnem 2010: 636,537 tis. Kč). 
Majetek s účetní hodnotou 14,718 tis Kč byl prodán během šesti měsíců končících 30. června 2011 (šest 
měsíců končících 30. června 2010 32,478 tis Kč), čistý zisk z prodeje 6,503 tis. Kč (šest měsíců končících 30. 
červnem 2010: čistá ztráta 18,130 tis. Kč), je zahrnut do ostatních výnosů (nákladů) ve výkazech o úplném 
výsledku. 
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UNIPETROL, a.s. 
Příloha ke konsolidované účetní závěrce ve zkráceném rozsahu 
sestavené dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví 
Období končící 30. červnem 2011                  (v tis. Kč) 

10. NEHMOTNÝ MAJETEK 

Přírůstky a úbytky 
Během prvních šesti měsíců končících 30. června 2011 Skupina pořídila majetek v hodnotě 961,006 tis. Kč, 
včetně CO2 povolenek v ceně 932,875 tis Kč (šest měsíců končících 30. červnem 2010: 540,454 tis. Kč a 
461,117 tis. Kč). 
Během prvních šesti měsíců končících 30. června 2011 Skupina obdržela CO2 povolenky ve výši 1,366,108 
tis. Kč (šest měsíců končících 30. června 2010: 1,427,360 tis. Kč) a prodala CO2 povolenky v účetní hodnotě 
144,905 tis. Kč (šest měsíců končících 30. června 2010: 496,008 tis Kč), což představuje čistou ztrátu z 
prodeje ve výši 2,173 tis. Kč (šest měsíců končících 30. června 2010: čistý zisk ve výši 38,876 tis. Kč), který je 
součástí ostatních provozních nákladů (výnosů) ve výkazu o úplném výsledku. Žádný jiný dlouhodobý 
nehmotný majetek neby prodaný Skupinou v období šesti měsíců končících 30. června 2011 a 30. června 
2010.

11. OSTATNÍ FINANČNÍ INVESTICE 

Skupina má k 30. červnu 2011 kapitálové investice v hodnotě 87,155 tis. Kč (k 31. prosinci 2010 192,425 tis. 
Kč) představující podíly ve společnostech, které nemají kótovanou tržní cenu. Protože jejich reálná hodnota 
nemůže být spolehlivě stanovena, jsou vykazovány v pořizovací ceně. Změny ve výši ostatních investic byly 
způsobeny zahrnutím společnosti POLYMER INSTITUTE BRNO, s.r.o.  do konsolidačního celku.

12. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY 

Skupina poskytla půjčku společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. ve výši 159,285 tis. Kč (31. prosinec 2010: 
174,952 tis. Kč) na rekonstrukci výrobní jednotky. Část pohledávky ve výši 81,587 tis. Kč byla vyloučena jako 
vnitroskupinová transakce. Půjčka je splatná v roce 2016 a je úročena sazbou 1M PRIBOR zvýšenou o 
přirážku. Krátkodobá část půjčky ve výši 15,286 tis. Kč je vykázána v krátkých pohledávkách. Skupina dále 
vykazuje dlouhodobé pohledávky z titulu hotovostních garancí provozovatelům čerpacích stanic ve výši 
16,554 tis. Kč a zálohy na pořízení dlouhodobého majetku ve výši 22,287 tis. Kč. Podle názoru managementu 
účetní hodnota pohledávek odráží jejich reálnou hodnotu. 

13. OSTATNÍ KRÁTKODOBÁ FINANČNÍ AKTIVA A FINANČNÍ ZÁVAZKY 

Ostatní krátkodobá finanční aktiva 
  30/06/2011 31/12/2010

Úvěry 533,569 533,435 
Derivátových finančních nástroje, které nejsou určeny jako zajišťovací účetnictví – 
měnové forwardy 41,101 --

Cash flow zajišťovací nástroje – měnové forwardy 3,720 6,907 
Cash flow zajišťovací nástroje – komoditní swapy 1,022 -- 
Celkem 579,412 540,342 

 
Ostatní krátkodobé finanční závazky 

  30/06/2011 31/12/2010

Finanční deriváty – měnové forwardy 79,803 80,276
Cash flow zajišťovací nástroje – měnové forwardy 34,980 --
Celkem 114,783 80,276

 
Hierarchie reálné hodnoty 
Finanční deriváty a zajišťovací nástroje v držení Skupiny jsou vykazovány v reálné hodnotě v položce ostatní 
krátkodobé finanční aktiva a ostatní krátkodobé finanční závazky, resp. reálná hodnota těchto finančních 
nástrojů je stanovena na základě údajů dostupnýchna trhu, výjma kótovaných cen. Finanční nástroje v reálné 
hodnotě řadí Skupina k úrovni 2 definované dle IFRS. 
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UNIPETROL, a.s. 
Příloha ke konsolidované účetní závěrce ve zkráceném rozsahu 
sestavené dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví 
Období končící 30. červnem 2011                  (v tis. Kč) 

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 30. června 2011 rozhodla o rozdělení zisku 
za rok 2010, který činil 512,121 tisíc Kč. Ve shodě se článkem 26 (1) Stanov společnosti bylo rozhodnuto 
následovně: 25,606 tisíc Kč bylo přiděleno do rezervního fondu a 486,515 tisíc Kč na účet nerozděleného 
zisku z předešlých let. 

15. ÚVĚRY A JINÉ ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

  30/06/2011 31/12/2010

Dlouhodobé půjčky a úvěry  
Nezajištěné vydané dluhopisy 2,000,000 2,000,000 
Finanční leasing 8,757 13,357 
Dlouhodobé půjčky a úvěry celkem 2,008,757 2,013,357 
Krátkodobé půjčky a úvěry 
Krátkodobá část nezajištěných vydaných dluhopisů  212,684 102,634
Nezajištěné bankovní úvěry  5,634 86,748
Krátkodobá část zajištěných bankovních úvěrů -- 12,017
Krátkodobá část finančního leasingu 10,855 11,055
Krátkodobé půjčky a úvěry celkem 229,173 212,454

Nezajištěné vydané dluhopisy 
Při běžné tržní úrokové sazbě, založené na analýze současných tržních podmínek, je reálná hodnota 
celkového závazku z vydaných dluhopisů 2,531,114 tis. Kč (2010: 2,518,730 tis. Kč).  
 
Analýza bankovních úvěrů 

  Celkem

Stav k 1. lednu 2011 98,765
Přijaté půjčky 1,524,244
Splátky (1,616,626)
Závazky (91)
Kurzové rozdíly (658)
Stav k 30. červnu 2011 5,634

Finanční leasing 
  30/06/2011 31/12/2010
Minimální leasingové splátky 20,953 26,284
Současná hodnota minimálních leasingových splátek 19,612 24,412

16. REZERVY  

 Dlouhodobé rezervy  Krátkodobé rezervy  
 30/06/2011 31/12/2010 30/06/2011 31/12/2010
Rezerva na ekologické škody a rekultivaci 321,499 315,995 -- --
Rezerva na soudní spory 14,835 24,769 135,462 135,036
Rezerva na CO2 povolenky -- -- 513,925 1,082,904
Rezerva na zaměstnanecké požitky 30,262 30,049 -- --
Ostatní rezervy 7,027 21,976 68,441 83,751
Celkem 373,623 392,789 717,828 1,301,691

Skupina snížila rezervy na odstavení teplárny T200 zařazené do ostatních rezerv o 30,001 tis. Kč 
(dlouhodobá část: Kč 14,950 tis. Kč, krátkodobá část: 15,051 tis. Kč). 

Rezerva na CO2 emisní povolenky je tvořena na základě odhadované emise CO2 za období končící 30. 
června 2011 a 31. prosince 2010.  
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Příloha ke konsolidované účetní závěrce ve zkráceném rozsahu 
sestavené dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví 
Období končící 30. červnem 2011                  (v tis. Kč) 

17. ZÁRUKY A JINÉ PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE  

Kapitálové závazky 
K 30. červnu 2011 měla Skupina kapitálové závazky na pořízení pozemků, budov a zařízení ve výši 431,381 
tis. Kč (k 31. prosinci 2010: 334,243 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 2010. 
Vedení Společnosti na základě dostupných informací a aktuální situace neočekává žádné dodatečné náklady 
/ platby vztahující se k popsané záležitosti. 
 
Žaloby týkající se pokut uložených Evropskou komisí 
V listopadu roku 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 podaly proti rozhodnutí Evropské komise žalobu u Soudu ES prvního stupně.   
První jednání o žalobě společnosti UNIPETROL, a.s. proti tomuto rozhodnutí Evropské komise se konalo dne 
20. října 2009 u Soudu prvního stupně Evropské unie.  
Následně bylo společnosti UNIPETROL, a.s. doručeno oznámení o žalobě na náhradu škody podané výrobci 
pneumatik proti členům údajného ESBR kartelu. Žaloba byla podána ve Velké Británii u obchodního soudu 
High Court of Justice, Queen´s Bench Division. Žalobci žádají náhradu škody, včetně úroku z prodlení, za 
ztráty způsobené údajným kartelem. Žalovaná částka nebyla prozatím stanovena.  
Dále pak, italská skupina Eni, jakožto jeden ze subjektů pokutovaných Evropskou komisí, zahájila soudní 
řízení v Milánu, v němž žádá, aby soud rozhodl, že kartel v oblasti ESBR nebyl uzavřen a nebyla v jeho 
důsledku způsobena žádná škoda. Žaloba Eni byla doručena rovněž UNIPETROL, a.s., který se rozhodl 
připojit se k této žalobě. Tyto žaloby byly soudem zamítnuty. 
 
Dne  13. července 2011 bylo oznámeno rozhodnutí Tribunálu Evropské unie o zrušení rozhodnutí Evropské 
komise z listopadu 2006, která shledala společnost  UNIPETROL, a.s. a jeho někdejší dceřinou společnost 
SYNTHOS Kralupy a.s. odpovědnými za účast na kartelové dohodě. 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 ve výši 17,5 miliónů EUR. K datu 
podpisu těchto výkazů UNIPETROL, a.s. obdržel zpět 9,8 milionu EUR, což odpovídá zaplacené pokutě a 
části úroků. 
 

Žaloba týkající se odměny zaměstnancům za vynález jsou popsány v konsolidované účetní závěrky 
Skupiny za rok končící 31. prosince 2010. Během období končící 30. června 2011 nedošlo k žádné změně.

Garance 
Skupina vystavila garanci za HC Litvínov, a.s. ve prospěch Asociace profesionálních klubů ledního hokeje ve 
výši 7,000 tis. Kč. Pro zajištění celního dluhu a spotřební daně u Celního úřadu Most a Domažlice vydaly 
Commerzbank AG, Praha, Komerční banka, a.s. a HSBC, a.s. na žádost Skupiny bankovní garance. K 31. 
červnu 2011 celkový zůstatek těchto garancí činil 855 mil. Kč (31. prosince 2010: 955 mil. Kč).  
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18. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH 

Mateřská společnost a konečná ovládající osoba 
Během roku 2011 a 2010 byla většina (62.99 %) akcií Společnosti vlastněna společností PKN Orlen. 
 
Transakce s nekonsolidovanými dceřinými společnostmi, přidruženými společnostmi a dalšími 
spřízněnými osobami: 

30/06/2011 PKN Orlen Společnosti pod 
rozhodujícím nebo 
podstatným vlivem 

Skupiny

Společnosti pod rozhodujícím 
nebo podstatným vlivem 

PKN Orlen 

Ostatní 
spřízněné 

osoby

Krátkodobé pohledávky  3 25,203 302,217 --
Krátkodobé závazky včetně úvěrů 6,746,464 2,336 59,377 --
Dlouhodobé závazky včetně úvěrů  -- 4 -- --
Náklady 26,626,341 39,833 932,979 --
Výnosy 57,551 57,544 1,027,779 --
Nákladové a výnosové úroky (1,563) -- 6,250 --

 
31/12/2010 PKN Orlen Společnosti pod 

rozhodujícím nebo 
podstatným vlivem 

Skupiny

Společnosti pod rozhodujícím 
nebo podstatným vlivem 

PKN Orlen 

Ostatní 
spřízněné 

osoby

Krátkodobé pohledávky  24,725 38,183 185,200 --
Krátkodobé závazky včetně úvěrů 5,680,150 13,356 162,806 --
Dlouhodobé závazky včetně úvěrů  -- 4 -- --
Náklady 45,952,434 103,608 1,411,211 3,385
Výnosy 1,190,751 186,900 1,699,031 340
Nákladové a výnosové úroky (1,533) -- 19,527 --

 
Významné transakce uzavřené společnostmi Skupiny se spřízněnými společnostmi 
Za období šesti měsíců končících 30. červnem 2011 a v roce 2010 nebyly Skupinou uzavřeny transakce se 
spřízněnými subjekty za jiných než tržních podmínek.  
 
Transakce s klíčovým managementem 
Za období šesti měsíců končících 30. červnem 2011 a v roce 2010 společnosti Skupiny neposkytly klíčovým 
členům managementu ani jejich spřízněným osobám žádné půjčky, úvěry, záruky či s nimi neuzavřely 
smlouvy poskytující služby Skupiny a spojených osob. Za období šesti měsíců končících 30. červnem 2011 a 
v roce 2010 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 managementu společností Skupiny 
Za období šesti měsíců končících 30. červnem 2011 a v roce 2010 klíčoví zaměstnanci mateřské společnosti 
ani společností Skupiny, na základě zaslaných deklarací, neuzavřeli žádné obchody s jejich spřízněnými 
osobami. 

19. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

Informace ohledně rozhodnutí Tribunálu Evropské unie z 13. července je uvedena v bodu 17. 

Vedení společnosti si není vědomé žádné události, která nastala po datu účetní závěrky a měla by významný 
dopad na účetní závěrku k 30. červnu 2011. 
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UNIPETROL, a.s.
Nekonsolidovaný výkaz o finanční pozici
sestavený dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví
k 30. červnu 2011 
(v tis. Kč)

Bod 30. červen 2011 31. prosinec 2010
(neauditováno) (auditováno)

AKTIVA

Dlouhodobá aktiva
Pozemky, budovy a zařízení   9 396,627 397,215
Nehmotný majetek 845 1,187
Investice do nemovitostí 162,190 162,190
Podíly ve společnostech pod rozhodujícím vlivem a společných podnicích 14,354,033 14,354,116
Ostatní investice 4,249 4,251
Půjčky společnostem pod rozhodujícím vlivem   10 2,498,608 2,662,294
Pohledávky za společnostmi pod rozhodujícím vlivem 132 168
Odložená daňová pohledávka -- 421
Dlouhodobá aktiva celkem 17,416,684 17,581,842

Krátkodobá aktiva
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 460,957 175,655
Půjčky společnostem pod rozhodujícím vlivem   10 10,256,477 6,514,103
Půjčky ostatním spřízněným společnostem   11 500,034 500,035
Náklady příštích období 8,181 9,251
Peníze a peněžní ekvivalenty 323,905 2,863,092
Krátkodobá aktiva celkem 11,549,554 10,062,136

Aktiva celkem 28,966,238 27,643,978

VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY

Vlastní kapitál
Základní kapitál 18,133,476 18,133,476
Fondy tvořené ze zisku 1,679,586 1,654,065
Nerozdělený zisk   12 5,695,926 4,971,986
Vlastní kapitál celkem 25,508,988 24,759,527

Dlouhodobé závazky
Úvěry a jiné zdroje financování   13 2,000,000 2,000,000
Rezervy 400 400
Odložená daň 4,154 --
Dlouhodobé závazky celkem 2,004,554 2,000,400

Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů, jiné závazky a výdaje příštích období 86,210 107,175
Úvěry a jiné zdroje financování   13 1,337,793 734,890
Závazky z dividend 28,693 30,012
Daňové závazky -- 11,974
Krátkodobé závazky celkem 1,452,696 884,051

Závazky celkem 3,457,250 2,884,451

Vlastní kapitál a závazky celkem 28,966,238 27,643,978

Nedílnou součástí nekonsolidované účetní závěrky je příloha na stranách 23 až 28.
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UNIPETROL, a.s.
Nekonsolidovaný výkaz o úplném výsledku
sestavený dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví
za období 6 měsíců končících 30. červnem 2011 
(v tis. Kč)

Bod 30. červen 2011 30. červen 2010
(neauditováno) (neauditováno)

Výnosy 3 69,488 91,487
Náklady na prodej (31,840) (36,317)
Hrubý zisk 37,648 55,170

Ostatní výnosy 1,671 2,038
Správní náklady (76,570) (92,927)
Ostatní náklady (124) (16)
Provozní hospodářský výsledek 5 (37,375) (35,735)

Finanční výnosy 933,811 653,841
Finanční náklady (129,895) (144,937)
Čisté finanční výnosy 7 803,916 508,904

Zisk před zdaněním 766,541 473,169

Daň z příjmů 8 (16,995) (21,441)

Zisk za období 749,546 451,728

Ostatní úplný výsledek:
Přecenění investic do nemovitostí (85) --
Ostatní úplný výsledek za období po zdanění (85) --

Úplný výsledek za období celkem 749,461 451,728

Základní a zředěný zisk na akcii (v Kč) 4.13 2.49

Nedílnou součástí nekonsolidované účetní závěrky je příloha na stranách 23 až 28.
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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. červnem 2011 
(v tis. Kč)

Základní 
kapitál

Fondy 
tvořené ze 

zisku 

Změny reálné 
hodnoty 

týkající se 
investic do 

nemovitostí

Ostatní fondy Nerozdělený 
zisk Celkem

Stav k 1. lednu 2010 18,133,476 1,612,772 20,748 7,455 4,472,958 24,247,409

Zisk za období -- -- -- -- 451,728 451,728

Úplný zisk za období celkem -- -- -- -- 451,728 451,728

Přidělení zisku do rezervního fondu -- 13,093 -- -- (13,093) -- 

Stav k 30. červnu 2010 18,133,476 1,625,865 20,748 7,455 4,911,593 24,699,137

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

Nedílnou součástí nekonsolidované účetní závěrky je příloha na stranách 23 až 28.
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UNIPETROL, a.s.
Nekonsolidovaný přehled o peněžních tocích
sestavený dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví
za období 6 měsíců končících 30. červnem 2011 
(v tis. Kč)

30. červen 2011 30. červen 2010
(neauditováno) (neauditováno)

Provozní činnost:

Zisk za období 749,546 451,728
Úpravy:

Odpisy budov a zařízení 1,595 2,365
Ztráta / (zisk) z prodeje pozemků, budov a zařízení (1,068) (776)
Zisk z prodeje finančních investic -- (15,054)
Výnos z přijatých dividend - netto (804,638) (494,828)

(30) (25)
Kurzové zisky (ztráty) 17 (20)
Daň z příjmů 16,995 21,441

Změna stavu:
 - pohledávek z obchodních vztahů a nákladů příštích období 79,126 140,255
 - závazků z obchodních vztahů, jiných závazků a výdajů příštích období (50,113) (115,272)

Zaplacené úroky (16,119) (28,460)
Čistý peněžní tok z provozní činnosti (24,689) (38,646)

Investiční činnost:
Přijaté dividendy 363,411 307,734
Přijaté úroky 99,724 120,074
Příjmy z prodeje pozemků, budov, zařízení a nehmotných aktiv 982 5,111
Příjmy z prodeje finančních investic -- 16,147
Pořízení pozemků, budov, zařízení a nehmotných aktiv (579) (4,379)
Pořízení finančních investic -- (76,500)
Změna půjček společnostem pod rozhodujícím vlivem (3,473,169) (220,323)
Změna půjček ostatním spřízněným společnostem 1 (249 821)
Čistý peněžní tok z investiční činnosti (3,009,630) (101,957)

Finanční činnost:
Změna krátkodobých úvěrů a jiných zdrojů financování 492,873 710,646
Zaplacené dividendy (1,319) (1,027)
Čistý peněžní tok z finanční činnosti 491,554 709,619

Čisté snížení peněz a peněžních ekvivalentů (2,542,765) 569,016

Peníze a peněžní ekvivalenty na začátku období 2,863,092 253,876

Dopady změn kurzů na stav peněžních prostředků v cizích měnách 3,578 (220)

Peníze a peněžní ekvivalenty ke konci období 323,905 822,672

Nedílnou součástí nekonsolidované účetní závěrky je příloha na stranách 23 až 28.

Zrušení ztráty ze snížení hodnoty finančních investic, zařízení a vybavení, zásob a pohledávek
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UNIPETROL, a.s. 
Příloha k nekonsolidované účetní závěrce ve zkráceném rozsahu 
sestavené dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví 
Období končící 30. června 2011        (v tis. Kč) 

1. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

Založení a vznik 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 
UNIPETROL, a.s. funguje jako holdingová společnost spravující skupinu společností. Hlavními aktivitami 
těchto společností jsou zpracování ropy a ropných produktů, výroba komoditních petrochemických 
produktů, polotovarů pro průmyslová hnojiva, polymerních materiálů, výroba a rozvod tepla a elektrické 
energie a provozování čerpacích stanic. 

Služby poskytované společností rovněž zahrnují činnost ekonomických a organizačních poradců, 
financování, zprostředkovatelskou činnost v oblasti služeb, poradenské služby týkající se chemického 
průmyslu, poradenské služby v oblasti interní a externí komunikace a poradenství v oblasti lidských 
zdrojů. 

Vlastníci společnosti 
Akcionáři společnosti k 30. červnu 2011 jsou: 
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.  63 % 
Investiční fondy a ostatní minoritní akcionáři 37 % 

2. ZÁSADNÍ ÚČETNÍ POSTUPY A POLITIKY POUŽÍVANÉ SPOLEČNOSTÍ 

A Prohlášení o shodě a zásadní účetní postupy 
Tato nekonsolidovaná 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 
Společnosti pro rok končící 31. prosincem 2010.  

Tato nekonsolidovaná mezitímní účetní závěrka byla sestavena na základě předpokladu trvání. Ke dni 
schválení tohoto prohlášení neexistují žádné náznaky, že Společnost 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 nekonsolidované mezitímní účetní závěrky, významná rozhodnutí provedená vedením 
při aplikování účetních postupů Skupiny a klíčové zdroje v odhadech byly stejné jako ty, které byly 
použity v nekonsolidované účetní závěrce ke dni a za rok končící 31. prosincem 2010. 

B Pravidla pro sestavení účetní závěrky 
Společnost použila během přípravy těchto mezitímních finančních výkazů stejné účetní postupy a metody 
výpočtu, jaké byly aplikovány v jejích nekonsolidovaných finančních výkazech pro rok končící 31. 
prosincem 2010. 

Tato nekonsolidovaná 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, která vstoupily v platnost 1. ledna 2011 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 Společnost 
povinna se řídit pro účetní období započatá 1. lednem 2011 nebo později, které ovšem Společnost 
předčasně neaplikovala.  
Společnost přijme změny po jejich chválení ze strany Evropské komise v souladu s datem nabytí jejich 
účinnosti. Možný dopad změn na budoucí nekonsolidované účetní závěrky je analyzován. 
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UNIPETROL, a.s. 
Příloha k nekonsolidované účetní závěrce ve zkráceném rozsahu 
sestavené dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví 
Období končící 30. června 2011        (v tis. Kč) 

2.    ZÁSADNÍ ÚČETNÍ POSTUPY A POLITIKY POUŽÍVANÉ SPOLEČNOSTÍ (POKRAČOVÁNÍ) 

C Funkční a prezentační měna 
Tato nekonsolidované finanční výkazy jsou prezentovány v českých korunách (Kč), které jsou současně 
funkční měnou Společnosti. Všechny finanční informace prezentovány v Kč byly zaokrouhleny na celé 
tisíce. 

D Informace o sezónnosti a cykličnosti činnosti Skupiny 
Společnost nevykazuje žádné sezónní nebo opakující se činnosti za období končící 30. června 2011. 

3. VÝNOSY 

 30/06/2011 30/06/2010
Poplatky za používání pozemků 53,403 51,969 
Výnosy z prodeje služeb 16,085 39,518 
Výnosy celkem 69,488 91,487 

4. VYKAZOVÁNÍ PODLE OBCHODNÍCH SEGMENTŮ 

Společnost působí v jediném segmentu a její výnosy tvoří poplatky za užívání pozemků a za poskytování 
služeb dceřiným společnostem a spoluovládaným podnikům působících v České republice. 

5. PROVOZNÍ NÁKLADY A VÝNOSY 

Náklady na prodej 
  30/06/2011 30/06/2010
Náklady na prodané hotové výrobky a služby (31,840) (36,317)
Celkem (31,840) (36,317)

Náklady podle druhu 
  30/06/2011 30/06/2010
Materiál a energie (1,162) (866)
Externí služby (51,981) (68,508)
Personální náklady (52,075) (52,410)
Odpisy a amortizace (1,595) (2,365)
Daně a poplatky (1,174) (1,276)
Ostatní (547) (3,835)
Operativní náklady (108,534) (129,260)
Administrační náklady 76,570 92,927
Ostatní operativní náklady 124 16
Náklady na prodané hotové výrobky, služby, zboží a suroviny (31,840) (36,317)

Ostatní provozní výnosy 
  30/06/2011 30/06/2010

Zisk z prodeje dlouhodobých nefinančních aktiv 1,068 776
Výnosy z pojištění 414 479
Zúčtování opravných položek k povolenkám 30 25
Ostatní   159 758
Celkem 1,671 2,038

Ostatní provozní náklady
  30/06/2011 30/06/2010

Dary (53) -
Ostatní (71) (16)
Celkem (124) (16)

6. OPRAVNÉ POLOŽKY A REZERVY  

Opravné položky 
V období končící 30.června 2011 byly rozpuštěny  opravné položky k pohledávkám ve výši 30 tis. Kč 
(období končící 30. červnem 2010: 25 tis Kč). Žádné další opravné položky či rezervy nebyly vytvořeny ani 
rozpuštěny v období končící 30. června 2011 a 30. června 2010. 
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UNIPETROL, a.s. 
Příloha k nekonsolidované účetní závěrce ve zkráceném rozsahu 
sestavené dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví 
Období končící 30. června 2011        (v tis. Kč) 

7. FINANČNÍ NÁKLADY A VÝNOSY 

  30/06/2011 30/06/2010

Finanční výnosy  
Úrokové výnosy 205,243 224,807
Výnosy z dividend 725,543 410,336
Čisté kurzové zisky -- 20
Zisk z prodeje majetkových účastí v dceřiných společnostech -- 15,054
Ostatní finanční výnosy 3,025 3,624
Finanční výnosy celkem 933,811 653,841
Finanční náklady  
Úrokové náklady (126,148) (140,315)
Čisté kurzové ztráty (17) --
Ostatní finanční náklady (3,730) (4,622)
Finanční náklady celkem (129,895) (144,937)
Čisté finanční  výnosy celkem 803,916 508,904

8. DAŇ Z PŘÍJMU 

  30/06/2011 30/06/2010

Splatná daň  (12,420) (20,710)
Odložená daň (4,575) (731)
Daň z příjmů (16,995) (21,441)

9. POZEMKY, BUDOVY A ZAŘÍZENÍ 

Přírůstky a úbytky 
Během prvních šesti měsíců končící 30. června 2011 Skupina pořídila majetek v hodnotě 579 tis. Kč (šest 
měsíců končících 30. červnem 2010: 4,267 tis. Kč). 
Majetek s účetní hodnotou 3,876 tis. Kč byl prodán během šesti měsíců končících 30. června 2011 (šest 
měsíců končících 30. června 2010: 8,377 tis. Kč), zisk z prodeje ve výši 1,068 tis Kč (šest měsíců 
končících 30. červnem 2010: 776 tis. Kč) je zahrnut do ostatních výnosů ve zkráceném výkazu o úplném 
výsledku. 

10. PŮJČKY SPOLEČNOSTEM POD ROZHODUJÍCÍM VLIVEM 

  30/06/2011 31/12/2010
Dlouhodobé půjčky a úvěry   
Dlouhodobé půjčky a úvěry 2,498,608 2,662,294
Celkem dlouhodobé půjčky a úvěry 2,498,608 2,662,294
Krátkodobé půjčky a úvěry  
Cash pooling 2,061,003 1,577,295
Operativní úvěry 8,195,474 4,936,808
Celkem krátkodobé půjčky a úvěry 10,256,477 6,514,103

Dlouhodobé půjčky společnostem pod rozhodujícím vlivem 
Společnost poskytuje společnostem UNIPETROL RPA s.r.o., BENZINA s.r.o. a BUTADIEN KRALUPY 
a.s. dlouhodobé půjčky v hodnotě 2,498,608 tis. Kč k 30. červnu 2011.  
Účetní hodnota půjčky poskytnuté společnosti BENZINA s.r.o. byla  2,215,733 tis. Kč a reálná hodnota 
byla k 30. červnu 2011 2,839,348 tis. Kč. Část půjčky splatná do 12 měsíců je prezentovaná 
v krátkodobých aktivech. 
Změna stavu dlouhodobých půjček společnostem pod rozhodujícím vlivem: 
  Dlouhodobé půjčky Krátkodobé půjčky 
 30/06/2011 31/12/2010 30/06/2011 31/12/2010
Stav na začátku období 2,662,294 2,963,304 4,936,808 6,878,136
Poskytnuté půjčky -- 77,361 4,914,436 6,828,279
Splátky -- (51,000) (1,819,456) (9,096,978)
Přeúčtování krátkodobých půjček společnostem pod 
rozhodujícím vlivem (163,686) (327,371) 163,686 327,371

Stav na konci období 2,498,608 2,662,294 8,195,474 4,936,808

Krátkodobé půjčky společnostem pod rozhodujícím vlivem 
Společnost poskytla půjčky dceřiným společnostem UNIPETROL RPA, s.r.o., BENZINA s.r.o., PARAMO 
a.s., Butadien Kralupy a.s. 
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11. KRÁTKODOBÉ PŮJČKY SPŘÍZNĚNÝM SPOLEČNOSTEM 

K 30. červnu 2011 Společnost vykazovala krátkodobou půjčku spřízněné společnosti SPOLANA a.s. 
v nominální hodnotě 500,034 tis. Kč k 30. červnu 2011 (k 31. prosinci 2010: 500,035 tis. Kč). Úroková 
sazba je stanovena na základě odpovídajících mezibankovních sazeb a reálná hodnota půjčky odpovídá 
její účetní hodnotě k 30. červnu 2011. Záruku na celou nominální hodnotu půjčky SPOLANA a.s. poskytla 
společnost Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna. 

12. NEROZDĚLENÝ ZISK A DIVIDENDY 

Řádná Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. konaná dne 30. června 2011 rozhodla o rozdělení 
zisku za rok 2010, který činil 512,121 tisíc Kč. Ve shodě se článkem 26 (1) Stanov společnosti bylo 
rozhodnuto následovně: 25,606 tisíc Kč bylo přiděleno do rezervního fondu a 486,515 tisíc Kč na účet 
nerozděleného zisku z předešlých let.  

13. PŮJČKY A ÚVĚRY 

  30/06/2011 31/12/2010
Dlouhodobé půjčky a úvěry   
Nezajištěné emitované dluhopisy 2,000,000 2,000,000
Celkem dlouhodobé půjčky a úvěry 2,000,000 2,000,000
Krátkodobé půjčky a úvěry   
Krátkodobá část nezajištěných vydaných dluhopisů 212,685 102,634
Nezajištěné bankovní úvěry 5,632 15,967
Nezajištěné úvěry od dceřiných společností 1,119,476 616,289
Celkem krátkodobé půjčky a úvěry 1,337,793 734,890 

Analýza bankovních úvěrů 
  Celkem
Stav na začátku období 15,967
Přijaté půjčky 2,340,640
Splátky (2,350,975)
Stav na konci období 5,632

Úvěry od ovládaných společností 
Krátkodobé půjčky od ovládaných společností mají formu cash-poolingu. Během roku 2011 měla 
Společnost smlouvy o cash-poolingu s následujícími bankami a dceřinými společnostmi:  
Banky: CITIBANK a.s., ING, Bank N.V., organizační složka a Česká spořitelna, a.s., Credit Agricole, S.A., 
RBS, N.V.  
Ovládané společnosti: UNIPETROL RPA, s.r.o., BENZINA s.r.o., PARAMO, s.r.o., UNIPETROL 
DOPRAVA, s.r.o., UNIPETROL TRADE s.r.o., PETROTRANS, s.r.o., UNIPETROL SERVICES, s.r.o., 
UNIPETROL SLOVENSKO, s.r.o., BUTADIEN KRALUPY a.s. a MOGUL SLOVAKIA, s.r.o. 
Hotovost na bankovních účtech výše zmíněných bank je čerpána Společností a ovládanými společnostmi 
uvedenými výše. Smlouva umožňuje poskytnutí bankovního čerpání ve výši 1,000,000 tis. Kč až 
1,500,000 tis Kč u každé z bank. Úrokové výnosy/náklady jsou počítány z čerpané částky a následně 
rozděleny mezi zúčastněné strany. Závazek z cash-poolingových bankovní půjček je k 30. červnu 2011 
ve výši 5,632 tis. Kč a cash-poolingový závazek vůči ovládaným společnostem je 1,119,476 tis. Kč (k 31. 
prosinci 2010: 10,695 tis. Kč a 616,289 tis. Kč). 

14. ZÁRUKY A PODMÍNĚNÁ AKTIVA A ZÁVAZKY 

Kapitálové závazky 
K 30. červnu 2011 a 31. prosinci 2010 neměla Společnost kapitálové závazky na pořízení pozemků, 
budov a zařízení. 
 
Podmíněné závazky a závazky související s nákupem akcii společnosti PARAMO, a.s., prodeje 
akcií společnosti KAUČUK, a.s. (v současnosti SYNTHOS Kralupy a.s.) a prodeje akcií společnosti 
SPOLANA a.s. jsou popsány v konsolidovaných finančních výkazech Skupiny za rok končící 31. prosince 
2010. 
Vedení Společnosti na základě dostupných informací a aktuální situace neočekává žádné dodatečné 
náklady / platby vztahující se k popsané záležitosti. 
 
Žaloby týkající se pokut uložených Evropskou komisí 
V listopadu roku 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  
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14.  ZÁRUKY A PODMÍNĚNÁ AKTIVA A ZÁVAZKY (POKRAČOVÁNÍ) 

uložena společně a nerozdílně pokuta ve výši 17.5 miliónu, kterou obě společnosti Evropské komisi 
uhradily. Obě společnosti podaly proti rozhodnutí Evropské komise žalobu u Soudu ES prvního stupně.   
 
Následně bylo společnosti UNIPETROL, a.s. doručeno oznámení o žalobě na náhradu škody podané 
výrobci pneumatik proti členům údajného ESBR kartelu. Žaloba byla podána ve Velké Británii u 
obchodního soudu High Court of Justice, Queen´s Bench Division. Žalobci žádají náhradu škody, včetně 
úroku z prodlení, za ztráty způsobené údajným kartelem. Žalovaná částka nebyla prozatím stanovena.  
 
Dále pak, italská skupina Eni, jakožto jeden ze subjektů pokutovaných Evropskou komisí, zahájila soudní 
řízení v Milánu, v němž žádá, aby soud rozhodl, že kartel v oblasti ESBR nebyl uzavřen a nebyla v jeho 
důsledku způsobena žádná škoda. Žaloba Eni byla doručena rovněž UNIPETROL, a.s., který se rozhodl 
připojit se k této žalobě. Tyto žaloby byly soudem zamítnuty.  
 
Dne  13. července 2011 bylo oznámeno rozhodnutí Tribunálu Evropské unie o zrušení rozhodnutí 
Evropské komise z listopadu 2006, která shledala společnost  UNIPETROL, a.s. a jeho někdejší dceřinou 
společnost SYNTHOS Kralupy a.s. odpovědnými za účast na kartelové dohodě. Soud dospěl k závěru, 
že Komise neprokázala kartelové jednání ze strany společnosti UNIPETROL, a.s.  a SYNTHOS Kralupy 
a.s.. Oběma společnostem tak vzniká nárok na navrácení společně zaplacené pokuty ve výši 17,5 
miliónů eur. K datu podpisu těchto výkazů UNIPETROL, a.s. obdržel zpět 9,8 milionu EUR, což odpovídá 
zaplacené pokutě a části úroků. 

15. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH 

Konečná ovládající osoba 
Během let 2011 a 2010 byla většina akcií Společnosti vlastněna společností POLSKI KONCERN 
NAFTOWY ORLEN S.A. (62.99%). 

  30/06/2011 
  PKN Orlen Společnosti pod rozhodujícím 

nebo podstatným vlivem
Společnosti

Společnosti pod rozhodujícím 
nebo podstatným vlivem PKN 

Orlen
Krátkodobé pohledávky a úvěry 3 10,654,878 500,034
Krátkodobé závazky a úvěry 1,032 1,131,392 --
Dlouhodobé pohledávky a úvěry -- 2,498,608 --
Náklady 1,508 29,524 19
Výnosy 162 58,295 50
Pořízení dlouhodobého majetku -- 579 --
Prodej pozemků, budov a zařízení -- 222 --
Příjem z dividend -- 725,543 --
Finanční výnosy a náklady -- 198,222 6,250

 
  31/12/2010 

  PKN Orlen Společnosti pod rozhodujícím 
nebo podstatným vlivem

Společnosti

Společnosti pod rozhodujícím 
nebo podstatným vlivem PKN 

Orlen
Krátkodobé pohledávky a úvěry 108 6,539,449 500,178
Krátkodobé závazky a úvěry 1,812 627,776 --
Dlouhodobé pohledávky a úvěry -- 2,710,053 --
Náklady 11,005 58,049 126
Výnosy 119 141,496 100
Pořízení dlouhodobého majetku -- 204 --
Prodej pozemků, budov a zařízení -- 3,590 --
Příjem z dividend -- 410,336 --
Finanční výnosy a náklady -- 412,237 11,067

16. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

Informace ohledně rozhodnutí Tribunálu Evropské unie z 13. července je uvedena v bodu  14. 

Vedení společnosti si není vědomé žádné události, která nastala po datu účetní závěrky a měla 
by významný dopad na účetní závěrku k 30. červnu 2011. 
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Podpis statutárního orgánu  3. srpna 2011 

  

Piotr Chelminski Mariusz Kedra 

Předseda představenstva 

 

Člen představenstva 
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