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Datum
Aktuální kurs
Vydaných akcií
Tržní kapitalizace
Free float
52 týdenní max.
52 týdenní min.
Beta
Váha v indexu PX

1.3.2007
220,0 K
181,3 mil. ks
39,9 mld. K
14,8 mld. K
292,2 K
145,0 K
1,40
4,3 %
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Spole nost Unipetrol dnes v 9:30 zve ejnila konsolidované výsledky hospoda ení dle
IFRS za rok 2006.
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93,87
3,90
1,54

94,44
4,23
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Konsolidované tržby spole nosti Unipetrol se meziro n zvýšily o 16,9% na 94,6 mld.
K , což znamená p ekonání tržního konsenzu o 0,8%. Na úrovni ukazatele EBIT se
nep ízniv podepsaly p edevším jednorázové náklady, které zap í inily meziro ní
pokles o 32,5%. Ztráta se dále p enesla i do úrovn istého zisku, který meziro n
poklesl o 49,6%. Pozitivním signálem však z stává p ekonání tržního mediánu ve
výši 1,52 mld. K o 6,6%.
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AKCIONÁ SKÁ STRUKTURA
PKN Orlen
62,99%
Free float
37,01%

VÝSLEDKY ZA ROK 2006
Tržby
94,59 mld. K
EBIT
3,57 mld. K
istý zisk
1,62 mld. K

Zmín ných jednorázových náklad se za celý rok 2006 nast ádalo hned n kolik. Ani
v lo ském roce se spole nost nevyhnula neo ekávaným odstávkám z d vodu
provozních poruch. Jarní odstávka Chemopetrolu a eské rafinérské pro spole nost
znamenala negativní dopad ve výši 300 mil. K . Druhá neplánovaná odstávka p išla
v íjnu a znamenala negativní ovlivn ní výsledku zhruba o 400 mil. K . T etí
odstávka, tentokráte kv li poruše rafinerie v Kralupech, p ipravila spole nost o 85 mil.
K .
Další jednorázové ztráty roku 2006 byly zavin ny prodeji spole ností Spolana a
Kau uk. D vodem t chto ztrát je rozdíl ú etního ocen ní aktiv a závazk obou
spole ností v porovnání s prodejní cenou. V p ípad prodeje spole nosti Spolana,
která byla za 640 mil. K prodána spol. Anwill, iní tato ztráta 390 mil. K . Koncem
ledna prodal Unipetrol 100% podíl spole nosti Kau uk polské chemi ce Dwory za 5,5
mld. K . Ze stejného d vodu jako v p ípad prodeje Spolany musel Unipetrol odepsat
ztrátu z prodeje Kau uku ve výši 1,67 mld. K . Kau uk byl sice prodán až po átkem
roku 2007, v ú etnictví roku 2006 se však dostal do aktiv ur ených k prodeji. Na
Unipetrol p ipadla i polovina pokuty, kterou bude muset s nejv tší pravd podobností
zaplatit za pokutu, kterou Kau uk dostal v prosinci 2006. Na vrub položky ostatní
provozní náklady tak byla zaú tována položka ve výši 333 mil. K . Na úrovni istého
zisku se dále negativn promítl i dodate ný da ový p edpis za rok 2005 ve výši
320 mil. K .
Výsledky za rok 2006 spole nost zve ejnila i podle obchodních segment . Nejvíce
tržeb spole nosti op t p inesly rafinerie (61,9 mld. K , +8,9% y/y) následované
petrochemickou výrobou (33,3 mld. K , +7,1% y/y). Zajímav vypadá probíhající
restrukturalizace spole nosti Benzina, která za rok 2006 dokázala vytvo it provozní
zisk ve výši 332 mil. K p i tržbách 7,8 mld. K .
Prodej spole ností Spolana a Kau uk prob hl v rámci oznámeného divesti ního
procesu, b hem kterého se spole nost zbavila oblastí, na které se nechce v dlouhém
období zam ovat. Tém celou utrženou sumu z prodeje Kau uku (cca. 5,4 mld. K )
chce Unipetrol investovat do oblastí zpracování ropy, petrochemie a prodeje
pohonných hmot. Rozvíjení jmenovaných oblastí stále z stává dlouhodobým cílem
spole nosti. Z tohoto d vodu je naplánována na druhé pololetí 2007 šest týdnu
trvající odstávka Chemopetrolu, t i týdny dlouhá odstávka v Paramu a také
osmitýdenní odstávka na eské rafinérské. Tyto delší odstávky samoz ejm ovlivní i
výsledky za rok 2007 a to pravd podobn negativními dopady vyššími než 1 mld. K .
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Do budoucna z stává hlavní otázkou, zda se Unipetrolu úsp šn
poda í
restrukturalizace celé firmy. Domnívám se, že s vysokou finan ní injekcí, která
sm uje do hlavních inností spole nost dokáže rozší it rafinaci i petrochemickou
výrobu a také zlepšit p ístup k zákazníkovi v oblasti prodeje pohonných hmot.
V sou asnosti také spole nost disponuje velkým množstvím volných finan ních
prost edk . V plánu pro tento rok z stávají dv v tší akvizice. Jednou z nich je nákup
16,3% podílu od spole nosti ConocoPhilips v eské rafinérské (Conoco se rozhodlo
opustit eský trh). Již d íve Unipetrol oznámil, že o tuto akvizici má zájem a navíc má
na podíl p edkupní právo. P ípadnou akvizici bychom uvítali a hodnotili kladn ,
spole nosti by se zna n zvýšily tržby ze zpracování ropy.
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Výhrada (disclaimer): Informace a investi ní doporu ení jsou výstupem spole nosti CYRRUS,
a.s., obchodníka s cennými papíry, se sídlem Brno, Veve í 111 („spole nost“). Spole nost je
lenem Burzy cenných papír Praha, a.s. („BCCP“) a podléhá regulaci a dohledu eské národní
banky. Spole nost erpá informace z d v ryhodných zdroj a vynaložila p im enou pé i, aby
informace nebyly nepravdivé i zavád jící, nicmén nikterak nezaru uje jejich správnost. Pokud
jsou v investi ním doporu ení uvedeny informace, které se vztahují k budoucím událostem, jsou
založeny na p edpokladech a výpo tech spole nosti nebo d v ryhodných zdroj . Skute nosti,
které v budoucnu nastanou, se mohou od uvedených informací významn lišit. Informace
mohou být zjednodušeny, nebo mají sloužit výhradn k vytvo ení obecné a základní p edstavy
o dané otázce i tématu. Investi ní doporu ení p edstavuje názor spole nosti nebo osoby v n m
uvedené ke dni zve ejn ní a m že být zm n no bez p edchozího upozorn ní. Interval
budoucích zm n investi ního doporu ení není možné p edem stanovit. Investo i jsou povinni se
o výhodnosti obchod a investic do jakýchkoli finan ních nástroj rozhodovat samostatn , a to
na základ náležitého zvážení ceny, p ípadného rizika a vlastní právní, da ové a finan ní
situace. Pokud se v investi ním doporu ení hovo í o jakémkoliv výnosu, je vždy t eba vycházet
ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnos budoucích, že jakákoliv investice v sob
zahrnuje riziko kolísání hodnoty a zm ny sm nných kurs a že návratnost p vodn
investovaných prost edk ani výše zisku není zaru ena. Obsah dokumentu je chrán n dle
autorského zákona, majitelem autorských práv je spole nost. Spole nost nenese odpov dnost
za ší ení nebo uve ejn ní informací t etími osobami.
Upozorn ní na možné zájmy a st et zájm (disclosure): Spole nost není tv rcem trhu na žádné
emisi, nicmén nevylu uje, že se v budoucnu m že stát tv rcem trhu kotující vybrané emise
za azené k obchodování na BCCP. Spole nost nemá podíl v tší než 5% na základním kapitálu
žádného emitenta finan ních nástroj , jež jsou obchodovány na regulovaných trzích. Žádný
emitent finan ních nástroj , jež jsou obchodovány na regulovaných trzích nemá podíl v tší než
5% na základním kapitálu spole nosti. Spole nost nemá s žádným emitentem finan ních
nástroj uzav enu dohodu týkající se tvorby a ší ení investi ních doporu ení. Emitenti finan ních
nástroj kotovaných na regulovaných trzích nejsou spole ností seznamováni s investi ními
doporu eními p ed jejich vydáním. Spole nost má zájem o uzavírání smluvních vztah s
emitenty finan ních nástroj , jež jsou obchodovány na regulovaných trzích. Odm na osob, které
se podílejí na tvorb investi ních doporu ení, je závislá zejména na kvalit odvedené práce,
dosažených výsledcích a celkového zisku spole nosti. Osoby, které se podílejí na tvorb
investi ních doporu ení nejsou finan n ani jinak motivovány k vydání investi ních doporu ení
konkrétního sm ru a stupn . Spole nost uplat uje v rámci organizace vnit ního provozu vnit ní
p edpisy, která brání vzniku st etu zájm ve vztahu k investi ním doporu ením. Toho je
dosahováno zejména d sledným dodržováním ínských zdí mezi jednotlivými organiza ními
útvary spole nosti.
Bližší informace o spole nosti, službách a analytické výstupy je možno nalézt na
http://www.cyrrus.cz.
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