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Spole nost Unipetrol, a. s. zve ejnila své konsolidované hospodá ské výsledky za
první tvrtletí letošního roku ve tvrtek 13. kv tna 2010 t i minuty po p lnoci.
Kvartální výsledky spole nosti Unipetrol oznámené o dnešní p lnoci p inesly pozitivní
p ekvapení a potvrzení r stu ceny akcií v poslední dob . Tržby vzrostly o
mimo ádných 24% (y/y) na 18,038 miliardy korun (o ekávali jsme 17,766 miliardy
korun) a istý zisk pak skon il po dlouhých kvartálech v zisku - 309 milion korun je
mnohem více než tržní konsensus (257 mio CZK) i než náš nejvyšší tržní odhad (306
mio CZK). P ekvapením je i struktura ziskovosti. Všeobecn se o ekávalo, že vyd lají
všechny divize, ale rafinace, která Unipetrol celou krizi táhla dol je nyní hlavní
pror stový segment, zejména díky mimo ádnému r st rafinérských marží.

Hospodá ské výsledky skupiny Unipetrol za 1qQ2010
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Cyrrus
17,766
1,375
0,503
0,306

y/y
24,03%
90,42%
N/A
N/A

Vývoj kurzu akcie
Pokud prostoupíme trošku podrobn ji do zatím zve ejn ných ísel tak vidíme, že
razantní r st tržeb zaznamenala zejména divize petrochemie (43,5% y/y), ale ani
rafinace s maloobchodem nezaostávají. Zejména u maloobchodu jsme ekali siln jší
vliv slabého kvartálu a p edzásobení trhu spojeného s r stech DPH a spot ebních
daní k 1.1.2010. Výsledky spole nosti tentokráte tém v bec neovlivnila cena ropy,
která mezikvartáln z stala tém na totožných hodnotách. Hlavní roli tak hrály
razantn rostoucí marže, pokles prodaných objem v rafinérské divize a striktní
nákladová politika, která umožnila ziskovost i p i historicky relativn nízkých tržbách.
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mil. K
1q2010
Rafinace
13 323
Petrochemie
7 597
Maloobchod
1 773
Zdroje: Cyrrus, a. s., Unipetrol, a. s.


Akcioná ská struktura
PKN Orlen
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y/y
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62,99%
37,01%
EBIT podle segment za 1q 2010


Zdroj: Unipetrol, a. s.
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Budeme netrp liv ekat na informace z tiskové konference a internetové prezentace
firmy, která by m la být zve ejn na v 11h. Conference call je ve 14h. Aktuální tržní
situace, r st o 5% na 210 CZK/akcie.
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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. a Giełdy Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A.
Spole nost 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 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 zpravodajství je možno nalézt na
http://www.cyrrus.cz.
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