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Strategie SpolečnoSti 
v jednotlivých 
výrobních 
oborech

Rafinérská výroba
Technologické	uspořádání	rafinérie	
v	Pardubicích	vyžaduje	úzké	propojení	se	
sesterskými	komplexními	rafinériemi	pro	
zajištění	maximálního	vytížení	jednotek.	
Rozhodujícím	obchodně-ekonomickým	
produktem	rafinérie	je	a	bude	motorová	
nafta.	Společnost	zahájila	realizaci	
první	etapy	komplexního	investičního	
záměru,	řešícího	odstranění	výkonového	
omezení	při	výrobě	ULSD	(motorové	
nafty	s	velmi	nízkým	obsahem	síry	
–	povinné	od	1.	1.	2009).	Současně	
PARAMO	řeší	spolehlivost	související	
jednotky	na	výrobu	vodíku	a	analyzuje	
ekonomickou	návratnost	navýšení	
kapacity	VDM	na	úroveň	maximální	
kapacity	atmosférické	destilace	ropy.

Dodávky	primárního	benzinu,	
přebytku	vakuových	destilátů,	
případně	primárních	středních	destilátů	
UNIPETROL	RPA,	eventuálně	Rafinérie	
Plock,	budou	tvořit	přirozené	propojení	
společnosti	s	rafinériemi	s	komplexním	
zpracováním	ropy	ve	Skupině.	
Zpracování	vakuových	destilátů	

na	mazací	oleje,	za	předpokladu	že	
jejich	ceny	budou	na	trhu	následovat	
cenu	ropy,	se	jeví	minimálně	stejně	
ekonomicky	výhodné	jako	zpracování	
na	motorová	paliva.

Rafinerie	PARAMO,	a.s.,	bude	
vždy	produkovat	výrazný	přebytek	
vakuových	destilátů.	U	některých	
scénářů	rozvoje	ČESKÉ	RAFINÉRSKÉ	
a	UNIPETROL	RPA	existuje	
pravděpodobnost	vzniku	volných	
hydrokrakovacích	kapacit.	Získá-li	
rafinerie	PARAMO	určitou	formu	
přístupu	k	nim,	stane	se	komplexní	
rafinérií	s	výrazně	zlepšenou	
ekonomikou.

Nejproblematičtějším	produktem	je	
těžký	topný	olej	na	domácím	trhu	jak	
co	do	možnosti	prodeje,	tak	téměř	
nezávislosti	jeho	ceny	na	ceně	ropy.	
Minimalizace	tohoto	produktu	v	portfoliu	
společnosti	PARAMO	je	další	cestou	
k	navýšení	ekonomické	výkonnosti.	
Hlavní	(a	vynucená)	výroba	těžkých	
topných	olejů	probíhá	od	prosince	
do	dubna,	tedy	mimo	asfaltovou	sezonu.	
Společnost	bude	tedy	svá	obchodně-
technická	řešení	logicky	směřovat	
do	tohoto	období.	

Výroba asfaltů
Nebudou-li	realizovány	investice	
do	zvýšení	zpracování	ropy	v	ČESKÉ	
RAFINÉRSKÉ,	lze	očekávat	rostoucí	
využití	těžkých	produktů	pro	výrobu	
vodíku,	eventuálně	pro	agrochemii,	
a	PARAMO	se	stane	rozhodujícím	
výrobcem	asfaltů	v	České	republice	
(téměř	70	%).	Výhodou	společnosti	je	
široká	škála	výrobků	a	nejmodernější	
základní	jednotka	Biturox	v	regionu,	
která	byla	uvedena	do	provozu	v	roce	
2006.	Strategickým	směrem	je	zvyšování	
podílu	výrobků	s	nejvyšší	přidanou	
hodnotou	(laky,	tmely,	suspenze)	
zvýšenou	intenzitou	obchodní	činnosti,	
zejména	exportní,	i	ve	spolupráci	se	
sesterskou	společností	ORLEN	Asfalt.	
Rozhodující	podíl	budou	však	i	nadále	
tvořit	silniční	a	průmyslové	asfalty.	
U	všech	typů	si	chce	společnost	PARAMO	
udržet	vedoucí	pozici	na	tuzemském	trhu	
s	odpovídajícím	tržním	oceněním,	a	to	
využitím	hlavní	konkurenční	výhody	–	
vlastním	výzkumně-technickým	centrem,	
vynikajícím	servisem	a	formulací	výrobků	
podle	požadavků	zákazníků.	Na	druhé	
straně	ve	stále	rostoucím	konkurenčním	
prostředí	bude	společnost	trvale	
porovnávat	rozsah	nadstandardní	kvality	
s	jejím	tržním	oceněním	a	podle	toho	řídit	
strategii	výroby.

Poslání, vize a cíle společnosti
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Výrobním	průnikem	rafinérského	
a	asfaltářského	segmentu	je	výroba	
průmyslových	asfaltů	(AOSI)	
s	vysokou	spotřebou	vakuových	
destilátů.	Minimalizace	jejich	spotřeby,	
hledání	částečné	náhrady	a	průběžná	
optimalizace	prodeje	vakuových	destilátů	
a	výroby	AOSI	jsou	další	směry,	které	
bude	akciová	společnost	PARAMO	
uplatňovat.	

Jedním	z	perspektivních	směrů	
po	dotvoření	a	zahájení	realizace	
energetické	strategie	UNIPETROL,	a.s.,		
je	využití	těžkých	produktů	jako	
energetického	paliva	v	rámci	Skupiny.

Při	nepříznivém	vývoji	cen	ropy,	
rafinérské	marže,	v	případě	PARAMO	
navíc	výrazně	závislé	na	vývoji	cen	
asfaltů,	se	podaří	rafinérii	udržet	
v	provozu	jedině	jejím	převedením,	což	
ji	plně	zařadí	do	ostatních	rafinérských	
kapacit	UNIPETROLu	a	PKN	se	
společnou	optimalizací	využití	kapacit.	

Výroba mazacích olejů Pardubice
Konkurenční	výhodou	společnosti	
PARAMO	je	výroba	technologických	
olejů	–	jediná	ve	skupině	UNIPETROL/
PKN	ORLEN.	Právě	tato	skutečnost	
činila	v	letech	2006–2007	olejový	blok	
v	Pardubicích	ekonomicky	prospěšným		
v	rámci	výrob	mazacích	olejů	ve	Skupině.	
Tato	výhoda	skončí	nejpozději	v	roce	
2009	s	novou	legislativou	EU.	Společnost	
zatím	vyvinula	pouze	částečnou	náhradu	
(RAE,	MES).	Právě	řešení	naplnění	nové	
specifikace	v	celém	objemu	je	hlavním	
strategickým	směrem	v	tomto	segmentu.	
Souběžně	bude	analyzována	možnost	
navýšení	kapacity	selektivní	rafinace,	
nejužšího	výrobního	článku.

Technologie	výroby	základových	
olejů	ve	středisku	Pardubice	je	
obdobná	s	výrobou	olejů	v	sesterské	
společnosti	ORLEN	OIL.	Ta	však	má	
výraznou	výhodu	v	několikanásobně	
vyšší	výrobní	kapacitě	a	komplexnější	
technologii	(hydrofinishing).	Dosažení	
mezinárodní	kvality	technologických	
olejů	a	získání	tak	významného	
postavení	v	této	kategorii	v	celé	skupině	
PKN/UNIPETROL	bude	rozhodující	
pro	udržení	výroby	olejů	v	Pardubicích	
v	střednědobém	horizontu.

Výroba mazacích olejů Kolín
Výroba	mazacích	olejů	je	založena	
na	unikátní	technologii	vyvinuté	
odborníky	v	České	republice.	Ta	
vychází	z	hluboce	hydrogenovaných	
surovin	v	hydrokrakovacích	jednotkách	
ČESKÉ	RAFINÉRSKÉ	zpracovávaných	
speciální	vakuovou	destilací	v	Kolíně.	
Tato	technologie	umožňuje	výrobu	
základových	olejů	skupiny	III,	které	
splňují	nejvyšší	kvalitativní	parametry	
budoucnosti.	Jde	o	jedinou	výrobu	
ve	skupině	UNIPETROL/PKN	ORLEN.	
Pro	zvýšení	přidané	hodnoty	využitím	
těchto	základových	olejů	pro	výrobu	
olejů	motorových	je	nutno	získat	
aprobaci	významných	výrobců	
automobilových	motorů.	V	roce	2007	
se	PARAMO	smlouvou	o	dlouhodobých	
dodávkách	základových	olejů	skupiny	III	
sesterské	společnosti	ORLEN	OIL	zapojilo	
do	získání	a	využití	aprobace	touto	
společností	pro	motorové	oleje	řady	
10W-40.	PARAMO	bude	analyzovat	
možnost	získání	vlastní	aprobace	pro	
řadu	5W-30.	
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Dlouhodobé	nízké	využití	jednotek	pro	
výrobu	mazacích	olejů	jak	v	Pardubicích,	
tak	v	Kolíně	(ztrátou	prakticky	
monopolního	trhu	před	rokem	1989)	
vedlo	společnost	po	spojení	obou	výrob	
v	roce	2003	k	rozpracování	variant	
soustředění	výroby	pouze	do	jednoho	
místa.	V	roce	2007,	s	dopracováním	
všech		aktualizovaných	technických,	
ekonomických	a	obchodních	dopadů	
do	co	největších	podrobností,	byly	tyto	
analýzy	dokončeny.	Ze	závěrů	vyplývá,	
že	pro	rok	2007	a	výhled,	vycházející	ze	
střednědobého	plánu	společnosti,	jsou	
nezbytné	investice	(cca	300	mil.	Kč),	
navíc	s	příslušnou	mírou	podnikatelské	
nejistoty,	na	hranici	přijatelné	
ekonomické	návratnosti.

Vzhledem	ke	skutečnosti,	že	realita	
se	může	od	předpokladů	výrazně	
odchylovat	(trvale	probíhající	změny	
v	sortimentu	prodávaných	olejů	včetně	
obalů,	rozdílný	charakter	surovin,	a	tím	

i	vývoj	jejich	cen)	budou	varianty	
olejových	bloků	v	Pardubicích	a	Kolíně	
každoročně	znovu	hodnoceny	na	základě	
v	předchozích	rozborech	vypracované	
a	ověřené	metodiky.

Energetika
Trvale	stoupající	náklady	na	energie		
(v	případě	PARAMO	elektrická	
energie,	plyn,	TTO	1	%),	kromě	
standardních	hledání	cest	úspor,	vyvolají	
ve	společnosti	v	nejbližším	období	
potřebu	zásadních	rozhodnutí:

Pardubice:
Ekonomicky	stále	zajímavější	investice	
do	nové	turbíny	s	dvojnásobným	
výkonem	proti	současné.	Kromě	
výrazného	zlepšení	bilance	výroby	
páry	a	výroby	elektrické	energie	
i	zefektivnění	využití	produkovaného	
tepla	by	tato	investice	znamenala	
prakticky	soběstačnost	pardubické	části	
společnosti	ve	spotřebě	elektřiny.	Tato	

investice	by	si	ovšem	vynutila	dokončení	
modernizace	celé	teplárny.

Kolín:
Rostoucí	podíl	ekonomicky	výhodnější	
externě	dodávané	páry	do	kolínské	
části	a	trvale	velmi	nízké	využití	vlastní	
teplárny	značně	zvyšuje	aktuálnost	
jejího	odprodeje.	Předpokládá	se,	že	
tato	záležitost	bude	vyřízena	do	konce	
roku	2008.

Poslání, vize a cíle společnosti
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Akciová	společnost	PARAMO	vznikla	
transformací	ze	státního	podniku	
PARAMO	Pardubice	k	datu	1.	1.	1994	
a	navázala	na	tradici	zpracování	ropy,	
která	se	začala	psát	již	v	roce	1889.

Akciová	společnost	PARAMO	Pardubice	
byla	založena	na	dobu	neurčitou	bez	
výzvy	k	upsání	akcií	Fondem	národního	
majetku	České	republiky,	jako	jediným	
zakladatelem	na	základě	zakladatelské	
listiny	(obsahující	rozhodnutí	zakladatele	
ve	smyslu	ustanovení	§	172,	odst.	2,	3	
a	§	171,	odst.	1	zákona	č.	513/1991	Sb.,	
obchodní	zákoník)	ze	dne	18.	11.	1993	
ve	formě	notářského	zápisu.	Společnost	
je	oprávněna	zakládat	jiné	právnické	
osoby	nebo	se	na	již	existujících	
právnických	osobách	podílet.

Po	prodeji	majoritního	státního	podílu	
v	PARAMO,	a.s.,	holdingu		
UNIPETROL,	a.s.,	byla	pardubická	
rafinerie	v	roce	2000	včleněna	

do	největší	petrochemické	Skupiny	
v	České	republice.	Dalšími	významnými	
mezníky	se	staly	pro	pardubickou	
rafinerii	roky	2003,	kdy	dokončením	
fúze	s	KORAMO	Kolín	společnost	
PARAMO	posílila	svou	pozici	
na	domácím	i	zahraničních	trzích,	a	2005,	
kdy	byla	ukončena	privatizace	české	
petrochemie.	PKN	ORLEN	a	UNIPETROL	
se	sjednotily	do	jednoho	týmu	s	jedním	
cílem.

Akciová	společnost	PARAMO,	která	
je	držitelem	certifikátů,	potvrzujících	
správné	zaměření	systémů	managementu	
jakosti	podle	normy	ČSN	ISO	9001:2000,		
environmentálního	řízení	EN	ISO	
14001	a	v	roce	2007	úspěšně	zvládla	
certifikaci	dle	OHSAS	18001,	je	známým	
výrobcem	paliv,	automobilových	
olejů,	obráběcích,	technologických	
a	konzervačních	prostředků,	plastických	
maziv,	asfaltových	izolačních	výrobků	
a	silničních	asfaltů.	Společnost	

své	produkty	umisťuje	především	
na	domácím	trhu.	Převážná	část	
výnosů	společnosti	k	31.	12.	2007	byla	
soustředěna	na	10	hlavních	zákazníků	
v	prodeji	asfaltářských	výrobků	a	8	
hlavních	zákazníků	v	prodeji	paliv.	Při	
svých	výrobních	aktivitách	společnost	
preferuje	odstranění	nebo	významné	
omezení	zdrojů	potenciálních	rizik	pro	
životní	prostředí.	V	případě	PARAMO	
zodpovědné	podnikání	v	chemii	potvrzují	
již	čtyři	úspěšné	obhajoby	prestižního	
ocenění	Responsible	Care.	

Akciová	společnost,	kterou	řídí	vedení	
s	odbornými	řediteli	a	generálním	
ředitelem,	k	31.	prosinci	2007	
zaměstnávala	782	pracovníky.	Základní	
kapitál	společnosti	činí	1	330	078	000	Kč.

Profil



8 99

Finanční a provozní 
ukazatele

paraMo, a.s.

Ukazatel 2007 2006 2005 2004

Struktura aktiv a pasiv (tis. Kč)

Aktiva celkem 4 479 454 4 296 520 4 202 588 3 752 920

Dlouhodobý majetek 2 013 776 2 089 494 2 101 401 2 017 978

Oběžná aktiva 2 465 678 2 207 026 2 101 187 1 734 942

Vlastní kapitál 2 375 491 2 164 423 1 894 820 2 066 028

Cizí zdroje 2 103 963 2 132 097 2 307 768 1 686 892

Struktura hospodářského výsledku (tis. Kč)

Tržby 11 037 038 10 735 903 10 491 442 8 631 340

EBITDA (EBIT + odpisy) 460 953 351 261 98 879 415 004

Provozní zisk (EBIT) 282 969 183 966 -66 110 249 271

Daň z příjmů -37 926 0 14 149 -40 756

Zisk náležící akcionářům společnosti 212 596 266 881 -170 535 178 825

Finanční ukazatele

ROACE

Výnos na akcii 159,84 200,65 -128,21 134,45

Čistý dluh/vlastní kapitál 14,1 % 13,9 % 35,8 % 5 %

CZK/USD – konec období 18,078 20,876 24,588 22,365

CZK / EUR – konec období 26,620 27,495 29,005 30,465
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Skupina paraMo

Ukazatel 2007 2006 2005 2004

Struktura aktiv a pasiv (tis. Kč)

Aktiva celkem 4 507 159 4 333 377 4 392 660 3 946 210

Dlouhodobý majetek 2 023 815 2 114 653 2 385 986 2 189 717

Oběžná aktiva 2 483 344 2 218 724 2 006 674 1 756 493

Vlastní kapitál 2 390 120 2 190 342 1 926 897 2 104 537

Cizí zdroje 2 117 039 2 143 035 2 465 763 1 841 673

Struktura hospodářského výsledku (tis. Kč)

Tržby 11 043 856 10 742 399 11 081 586 9 142 977

EBITDA (EBIT + odpisy) 466 904 347 998 -50 795 393 535

Provozní zisk (EBIT) 287 201 178 751 -134 720 202 699

Daň z příjmů -38 747 222 16 660 -41 382

Zisk náležící akcionářům společnosti 199 941 265 333 -178 025 129 634

Finanční ukazatele

ROACE

Výnos na akcii 150,32 199,49 -133,85 97,46

Čistý dluh/vlastní kapitál 13,9 % 13,6 % 34,7 % 4,5 %

CZK/USD – konec období 18,078 20,876 24,588 22,365

CZK/EUR – konec období 26,620 27,495 29,005 30,465
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tržby (tis. Kč)

vlastní kapitál (tis. Kč)

čistý dluh/vlastní kapitál (%)

2004

2005

2006

2007

2004

2005

2006

2007

8 631 340

10 491 442

10 735 903

11 037 038

2004

2005

2006

2007

2 066 028

1 894 820

2 164 423

2 375 491

5,0

35,8

13,9

14,1

Finanční a provozní ukazatele
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Významné události roku

Výrazné	zlepšení	provozní	a	obchodní	
ziskovosti	roku	2007	oproti	rokům	2005	
a	2006,	a	to	bez	vlivu	jednorázových	
položek.

Ziskovost	segmentů	paliv,	olejů	
a	maziv	Pardubice,	olejů	a	maziv	Kolín,	
velkoobchodu	na	základě	tržních	
předávacích	cen.

Bezproblémový	průběh	provozních	
zarážek	včetně	realizace	
celopodnikového	odstavu	v	měsíci	
březnu.

Zamítnutí	Krajským	soudem	v	Hradci	
Králové	obou	žalob	tří	menšinových	
akcionářů	společnosti	PARAMO,	

podaných	proti	pardubické	rafinérii	
na	konci	roku	2006.	

Rozhodnutí	akcionářů	o	rozdělení		
zisku	za	rok	2006	na	valné	hromadě		
26.	června	2007.	

Získání	certifikátu	OHSAS	18001.	
Na	všech	pracovištích	rafinérie	spolu	se	
systémem	managementu	bezpečnosti	
a	ochrany	zdraví	při	práci	úspěšně	
proběhly	i	kontrolní	certifikační	audity	
systémů	zavedených	ve	společnosti	již	
dříve.

Úspěšné	zvládnutí	přimíchávání	
biosložky	(MEŘO)	do	motorové	nafty	dle	
zákona	o	ovzduší.

Podpis	smlouvy	o	koupi	14,5	%	akcií	
pardubické	rafinérie	UNIPETROLem	
a	společnostmi	skupiny	MEI.

Uzavření	řady	významných	kontraktů.	
Například	s	OKD,	a.s.,	Ostrava,	dále	
Dopravním	podnikem	Brno	a	Dopravním	
podnikem	Praha.

Ověření	možnosti	výroby	TDAE	(procesní	
oleje	s	minimem	polyaromatických	
uhlovodíků),	které	bude	vyžadovat	
trh	na	základě	legislativních	opatření	
namísto	současných	procesních	olejů	
řady	TRIUMF.	

Další	snižování	environmetnálních	vlivů	
rafinérie.
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Příprava investičních 
akcí v roce 2007 má 
pozitivní dopady na 
budoucí výsledky firmy.
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Úvodní slovo předsedy 
představenstva

Vážení	akcionáři,	vážení	partneři,

rok	2007	skončil	mimořádně	úspěšně.	
Společnost	vyprodukovala	zisk	
po	zdanění	ve	výši	213	mil.	Kč,	což	proti	
podnikatelskému	záměru	92	mil.	Kč	
znamená	překročení	o	131,5	%.	

Výsledek	je	o	to	cennější,	že	při	přibližně	
stejné	výši	jako	v	roce	2006	byl	v	roce	
2007	dosažen	výhradně	standardní	
podnikatelskou	činností	společnosti	
na	rozdíl	od	roku	2006,	kdy	jeho	
významnou	část	tvořily	jednorázové	
výnosy	(prodej	Pramo	Trysk	a	CO

2
	

povolenek).	Zároveň	se	nám	podařilo	
snížit	úvěrové	zatížení	z	653	mil.	Kč	
na	401	mil.	Kč.	Splatili	jsme	a	vypověděli	
všechny	krátkodobé	úvěry	a	provozní	
financování	společnosti	jsme	převedli	
na	ve	všech	směrech	výhodnější		
cash-pooling	UNIPETROLu.

V	roce	2007	společnost	pokračovala	
ve	zvyšování	produktivity	práce	
s	odpovídajícím	oceněním	zaměstnanců	
společnosti.	

Zahájeny	byly,	nebo	se	výrazně	
pokročilo,	v	přípravě	investičních	akcí	
s	významnými	pozitivními	dopady	
na	budoucí	výsledky	firmy	(výroba	
motorové	nafty	s	10	ppm	síry,	
výroba	lakového	benzinu,	výroba	
technologických	olejů	bez	polyaromátů,	
obnova	turbosoustrojí).

Po	několikaletém	úsilí	se	kvalifikovaně	
zhodnotila	vzájemná	pozice	výroby	olejů	
v	Pardubicích	a	Kolíně.

PARAMO	bylo	trvale	zařazeno	
do	skupiny	PKN	ORLEN/UNIPETROL,	
což	dokazuje	výkup	14,51	%	akcií	
minoritních	akcionářů	majoritním	
vlastníkem	UNIPETROL,	a.s.

Za	všechny	tyto	výsledky	náleží	vysoké	
ocenění	pracovníkům	společnosti,	
obchodním	partnerům	a	v	nemenší	míře	
i	většinovému	akcionáři	UNIPETROL/
PKN.

Rok	2007	však	i	přes	nesporné	úspěchy	
společnosti,	a	to	zejména	v	druhém	
pololetí,	vykázal	některé	trendy,	
které	mohou	při	jejich	přetrvávání	
vést	i	k	rozhodnutí	o	zásadní	změně	
fungování	PARAMO.	

Cena	ropy	se	výrazně	odchýlila	
od	předpokladů	plánů	2007	
i	střednědobých	plánů	2008–2012.	
Relativně	nízká	cena	ropy	v	roce	2006	
(na	jeho	počátku	cca	60	USD/barel,	
v	jeho	závěru	75	USD/barel)	v	roce	2007	
nepřetržitě	stoupala	až	na	konečných	
95	USD/barel.	Trh	asfaltů	a	prakticky	
ani	mazacích	olejů	na	tento	vývoj	
nereagoval.	Naopak	dosažené	ceny	
asfaltů	byly	v	roce	2007	oproti	roku	
2006	nižší.	Reálný	kurz	USD/Kč	se	
rovněž	výrazně	odchýlil	od	plánu.	Jeho	
vliv	na	výsledky	firmy	je	v	jednotlivých	
segmentech	a	činnostech	často	
protichůdný.	V	souhrnu	však	zpevňující	
se	koruna	působí	výrazně	negativně.

V	roce	2007	tomu	odpovídal	i	časový	
průběh	hospodářských	výsledků.	
Vynikající	první	čtvrtletí	(cca	150	mil.	Kč)	
bylo	v	dalších	čtvrtletích	podpořeno	pouze	
trvalým	zhodnocováním	provozních	zásob	
a	zisky	olejových	segmentů,	klesajícími	
s	rostoucí	cenou	ropy,	přičemž	byly	
podporovány	růstem	kurzu	Kč/USD.	
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Společnost	vstupuje	do	těžko	
předvídatelného	období,	kde	její	
výsledky	určí	odpovědi	na	zásadní	
otázky.	Bude	pokračovat	současný	
trend	růstu	cen	ropy	a	jak	dlouho?	Bude	
pokračovat	současný	trend	zpevňování	
Kč	vůči	USD?	Bude	reagovat	trh	asfaltů	
a	mazacích	olejů	na	rostoucí	ceny	
vstupních	surovin?	V	případě,	že	ano,	
s	jakým	zpožděním?	

Vedení	společnosti	bude	maximálním	
úsilím	kompenzovat	případný	negativní	
makroekonomický	a	tržní	vývoj	způsoby,	
které	se	plně	osvědčily	v	období	
let	2006–2007	(maximalizace	cen,	
snižování	nákladů,	změny	sortimentu	
a	optimalizace	zpracování	ropy)	a	hledat	
bude	i	další	cesty.

Ing. Ivan Ottis
předseda	představenstva
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Očekávaný vývoj, 
cíle a záměry

Plán	roku	2008	počítá	se	snížením	
čistého	zadlužení	na	nulu,	se	zvýšením	
výroby	v	kolínském	středisku	o	30	%	
oproti	roku	2007	a	s	investicemi	
do	hydrogenačně	rafinovaného	
lakového	benzinu,	do	intenzifikace	
výroby	motorové	nafty,	do	zvýšení	
spotřeby	elektřiny	na	90	%	vlastní	
spotřeby	a	do	procesních	olejů	nové	
generace.	Plán	kalkuluje	i	se	službami	
poskytovanými	centrálou	a	s	projektem	
společné	strategie	v	segmentu	maziv	
a	olejů.	

Společnost	bude	i	nadále	sledovat	
ekonomickou	výkonnost	jednotlivých	
výrobních	oborů	a	operativním	
i	strategickým	řízením	usilovat	o	udržení	
a	zvýšení	jejich	ziskovosti.	V	roce	2008	
budou	dále	prohlubovány	synergické	
efekty	v	rámci	skupiny	UNIPETROL/
PKN	ORLEN,	a	to	ve	všech	oblastech	
–	rafinérská	výroba,	výroba	asfaltů	
a	výroba	mazacích	olejů.

Prodejní	ceny	u	masových	výrobků	
(motorová	nafta,	primární	benziny,	topné	
oleje)	budou	i	v	následujících	letech	
tvořeny	na	základě	cenových	formulí,	
vycházejících	z	evropských	kotovaných	

cen.	Ceny	speciálních	produktů	budou	
ovlivňovány	tržním	konkurenčním	
prostředím.

Plán	roku	2008	vychází	
z	makroekonomických	dispozic	
vypracovaných	strategickými	odborníky	
PKN	ORLEN/UNIPETROL.	Realita	bude	
záviset	zejména	na	naplnění	předpokladů	
vývoje	cen	ropy	a	kurzu	Kč/USD		
a	Kč/EUR	a	rafinérské	marže.

Plánované	zpracování	ropy,	přibližně	
na	úrovni	roku	2007,	vychází	
z	optimalizace	využití	kapacit	v	celé	
skupině	UNIPETROL	a	využití	rafinerie	
PARAMO	k	výhodným	maximálním	
dodávkám	petrochemických	surovin	
a	produktů	pro	konverzní	jednotky	
Skupiny.

V	rámci	optimalizace	je	oproti	roku	
2007	plánováno	30%	zvýšení	výroby	
v	olejářském	bloku	Kolín.

Plány	v	investiční	oblasti	se	týkají	
výstavby	jednotky	lakového	benzinu,	
zahájení	investic	do	výroby	motorové	
nafty	s	obsahem	síry	do	10	ppm	
a	přípravy	investic	do	energetického	

bloku	v	Pardubicích	s	cílem	zajistit	
maximální	soběstačnost	ve	výrobě	
elektrické	energie.	Předpokládán	
je	rovněž	výrazný	pokrok	
v	přípravě	investic	pro	výrobu	
nízkopolyaromatických	procesních	olejů	
(TDAE).	

Dlouhodobé	nízké	využití	energetiky	
Kolín	a	zvyšující	se	podíl	externích	
dodávek	páry	udržuje	aktuálnost	
odprodeje	tohoto	zařízení.	Konečné	
rozhodnutí	je	závislé	na	úspěšném	
vyřízení	externích	dodávek	v	různé	
tlakové	úrovni.

Rozhodnutím	představenstva	většinového	
akcionáře	UNIPETROL,	a.s.,	a	potvrzením	
dozorčí	radou	UNIPETROL,	a.s.,	
bude	v	letošním	roce	zahájen	výkup	
minoritních	akcionářů.

Současně	bude	připravována	optimální	
forma	prvního	zapojení	jednotek	
i	podnikatelských	činností	společnosti	
do	struktur	PKN	ORLEN/UNIPETROL	
tak,	aby	byla	využito	maximálních	
synergických	efektů.	Tento	proces	bude	
pravděpodobně	dokončen	až	v	roce	2009.
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Statutární orgány  
a vedení společnosti

předStavenStvo

Ing. Ivan Ottis (21. 11. 1947) 
je	předsedou	představenstva	
a	generálním	ředitelem	PARAMO,	a.s.,	
od	11.	3.	2006.	Od	1.	8.	2007	je	
jednatelem	UNIPETROL	RPA,	s.r.o.	
Ing.	Ivan	Ottis	působí	v	České	asociaci	
petrolejářského	průmyslu	a	obchodu	jako	
předseda	a	je	členem	představenstva	
UNIPETROL,	a.s.	Vystudoval	VŠCHT	
Pardubice,	katedru	chemického	
inženýrství,	v	dalších	letech	absolvoval	
řadu	postgraduálních	kurzů.	Základy	
podnikání	studoval	v	roce	1994	
na	Toronto	Kanada	York	University.	
V	letech	1995–2003	byl	generálním	
ředitelem	a	předsedou	představenstva	
akciové	společnosti	ČESKÁ	
RAFINÉRSKÁ.	V	rozmezí	let	2003	
(od	1.	8.)	až	2006	zastával	funkci	ředitele	
pro	strategické	projekty	v	UNIPETROL	
RAFINÉRII	a.s.	Ing.	Ivan	Ottis	pracuje	
v	chemickém	průmyslu	již	38	let.

François Vleugels (14. 9. 1948) 
vykonává	funkci	generálního	ředitele	
a	předsedy	představenstva	akciové	
společnosti	UNIPETROL.	Diplom	
v	oblasti	analytické	chemie	obdržel	
na	belgické	katolické	univerzitě	v	Lovani.	
Za	posledních	25	let	získal	rozsáhlé	
zkušenosti	na	různých	řídicích	pozicích	
pro	oblast	technickou,	marketingovou,	
obchodní	až	po	vrcholný	management.	
Působil	například	ve	společnosti	Hexion	

Specialty	Chemicals,	byl	viceprezidentem	
celosvětového	řetězce	dodávek	a	CAO	
pro	oblast	Evropy,	(E&PRD).	François	
Vleugels	je	prvním	místopředsedou	
představenstva	v	PARAMO,	a.s.,	
od	26.	3.	2007.

Ing. Milan Kuncíř (25. 6. 1961) 
je	od	roku	2005	generálním	ředitelem	
a	předsedou	představenstva	polské	
společnosti	ORLEN	OIL,	členem	
představenstva	PARAMO,	a.s.,	je	
od	10.	3.	2006.	Dne	26.	března	2007	
byl	zvolen	druhým	místopředsedou	
představenstva	PARAMO,	a.s.	Ing.	Milan	
Kuncíř	začal	svoji	profesní	kariéru	
ve	Výzkumném	ústavu	anorganické	
chemie	v	Ústí	nad	Labem	jako	výzkumný	
pracovník.	Poté	působil	jako	výkonný	
ředitel	ve	společnosti	ChemPlant	
Technology.	Svoji	profesní	dráhu	spojil	
se	společností	UNIPETROL	v	roce	1996.	
Pracoval	v	různých	funkcích	v	úseku	
rozvoje	a	v	úseku	strategie.	V	roce	
2003	přešel	do	UNIPETROL	RAFINÉRIE	
na	pozici	technického	ředitele.	Ve	druhé	
polovině	roku	2005	byl	jmenován	
předsedou	představenstva	ORLEN	OIL.	

Mieczysław Markiewicz (7. 8. 1958)
zastává	funkci	člena	představenstva	
a	výkonného	ředitele	ORLEN	OIL,	
Sp.	z	o.o.	Ve	stejné	společnosti	
vykonával	v	letech	2003	až	2006	
funkci	výrobního	ředitele.	Členem	
představenstva	PARAMO,	a.s.,	je	

od	19.	12.	2006.	Chemické	a	výrobní	
inženýrství	vystudoval	na	chemické	
fakultě	Technické	univerzity	
v	Krakově.	I	v	dalších	letech	si	vzdělání	
neustále	doplňoval	studiem	v	oblasti	
managementu,	ekonomiky	atd.	V	roce	
2002	obhájil	doktorskou	práci	na	téma	
„Environmentální	a	technické	aspekty	
regenerace	použitých	olejů“.	Mieczysław	
Markiewicz	je	spolutvůrcem	25	patentů	
a	spolutvůrcem	3	vynálezů	s	praktickým	
uplatněním	v	rafinérském	průmyslu.

Ing. Jindřich Bartoníček (28. 12. 1955)
vykonává	v	PARAMO,	a.s.,	funkci	člena	
představenstva	a	výrobního	ředitele.	
Byl	i	členem	dozorčí	rady	PARAMO,	
a	to	do	9.	3.	2006.	V	období	od	10.	6.	
2002	do	9.	6.	2005	působil	jako	člen	
představenstva	Paramo	Trysk	a.s.	a	od		
1.	12.	2003	do	30.	3.	2005	zastával	
funkci	předsedy	představenstva	MOGUL	
SERVIS,	a.s.	Ing.	Jindřich	Bartoníček	
působí	v	chemickém	průmyslu	téměř		
30	let.	Vystudoval	VŠCHT	v	Pardubicích	
a	poté	pracoval	ve	výzkumném	
a	vývojovém	oddělení	pro	chemické	
aplikace	v	Tesle	Rožnov	pod	Radhoštěm.	
Do	společnosti	PARAMO	nastoupil	
jako	vedoucí	technologického	oddělení	
v	roce	1991	a	o	dva	roky	později	se	
stal	výrobním	ředitelem.	V	průběhu	
své	profesní	kariéry	absolvoval	řadu	
vzdělávacích	kurzů.

Změny ve složení představenstva v roce 2007
Představenstvo	společnosti	si	na	svém	zasedání	26.	března	zvolilo	prvního	místopředsedu	
Françoise	Vleugelse	a	druhého	místopředsedu	Ing.	Milana	Kuncíře.
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dozorčí rada

Krystian Pater (16. 12. 1964) 
pracuje	od	roku	1993	ve	společnosti	PKN	
ORLEN.	V	roce	2006	se	stal	výkonným	
ředitelem	rafinérské	produkce	v	PKN	
ORLEN.	Místopředsedou	představenstva	
PARAMO,	a.s.,	byl	od	roku	2005	
do	19.	12.	2006.	Dne	19.	12.	2006	se	
stal	členem	dozorčí	rady	PARAMO,	a.s.,	
a	5.	3.	2007	byl	zvolen	jejím	předsedou.	
Je	členem	dozorčí	rady	ORLEN	Asfalt	
Sp.	z	o.o.,	ORLEN	Eko	Sp.	z	o.o.

Ing. Jiří Stříteský (3. 11. 1943) 
byl	do	komunálních	voleb	v	roce	2006	
primátorem	města	Pardubic.	Nyní	je	
senátorem	a	mimo	to	je	členem	správní	
rady	Nadačního	fondu	Jana	Pernera,	
členem	správní	rady	Institutu	rozvoje	
evropských	regionů,	o.p.s.,	a	do	30.	6.	
2006	byl	členem	statutárního	orgánu	
Smetanova	Litomyšl,	o.p.s.	V	akciových	
společnostech	Dostihový	spolek	a	EAST	
BOHEMIAN	AIRPORT	zastává	funkci	
předsedy	dozorčí	rady.	V	International	
Power	Opatovice,	a.s.,	je	členem	
představenstva.

Edmond Seghman (2. 1. 1962) 
působil	od	roku	2003	v	UNIPETROL	
RAFINÉRII	jako	manažer	pro	rozvoj.	
Předtím	zastával	různé	řídicí	funkce	
ve	společnostech	KORAMO,	a.s.,	
v	Kvadru,	v	ČESKÉ	RAFINÉRSKÉ	
a	Rafinérii	Kralupy.	Vystudoval	VŠCHT	

v	Praze	–	Fakultu	palivové	a	vodní	
technologie.	V	minulých	letech	si	své	
odborné	znalosti	doplnil	na	různých	
kurzech:	CMC	(Czech	Management	
Centrum),	Institute	France	De	Petrol,	
výrobní	management	(PHARE)	
a	Dynergy.	Členem	dozorčí	rady	
PARAMO,	a.s.,	se	stal	19.	12.	2006	
a	jejím	místopředsedou	byl	zvolen		
5.	3.	2007.	V	současné	době	působí	
v	rafinérii	Mažeikių	–	Litva.

Aneta Ewa Pankowska (23. 12. 1975)
je	od	roku	1999	v	PKN	ORLEN	S.A.	
odbornicí	v	oboru	financí.	K	jejím	
hlavním	povinnostem	patří	majetkové	
účasti	PKN	ORLEN	v	klíčových	dceřiných	
společnostech.	V	roce	1999	ukončila	
Univerzitu	v	Łódźi	(specializaci	finance	
a	bankovnictví).	Vzdělání	si	doplňovala	
i	v	dalších	letech	prostřednictvím	
odborného	a	postgraduálního	studia.	
V	roce	2006	získala	titul	MBA	
na	University	of	Bradford	v	Anglii.	
Aneta	Ewa	Pankowska	je	členkou		
dozorčí	rady	v	ETYLOBENZEN	Płock		
Sp.	z	o.o.,	v	ORLEN	PetroProfit		
Sp.	z	o.o.,	ORLEN	PetroCentrum	
Sp.	z	o.o.,	ORLEN	Morena	Sp.	z	o.o.	
a	ORLEN	PetroZachód	Sp.	z	o.o.

Ladislav Urbánek (3. 7. 1945) 
funkci	předsedy	ZO	OS	ECHO	PARAMO	
zastává	od	roku	1995.	Členem	dozorčí	
rady	(voleným	zaměstnanci)	je	druhé	
funkční	období.	Absolvoval	několik	

kurzů,	zaměřených	na	ekonomickou	
a	právní	problematiku	(ZP,	změny	
zákonů	a	školení	pro	členy	dozorčích	
rad),	které	pořádal	ČMKOS.	
Zaměstnancem	PARAMO	se	stal	v	roce	
1959.	Ladislav	Urbánek	má	střední	
odborné	vzdělání	–	obor	elektro.	
V	souladu	s	požadavky	oboru	absolvoval	
potřebná	školení	zakončená	zkouškou.

Roman Bendák (15. 2. 1966) 
působí	v	kolínském	středisku	PARAMO	
na	pozici	koordinátora	plnicích	linek.	
Členem	PR	ZO	OSCH	ECHO	je	od	roku	
1999.	Členem	dozorčí	rady	(voleným	
zaměstnanci)	se	stal	v	dubnu	roku	2006.	
Roman	Bendák	vystudoval	Střední	
průmyslovou	školu	strojní	v	Kolíně.	Svoji	
profesní	dráhu	začal	jako	zásobovací	
referent	v	podniku	TATRA	Kolín,	poté	
se	stal	provozním	technikem	v	Lučebních	
závodech	Kolín	a	před	nástupem	
do	KORAMO	(nyní	PARAMO)	v	roce	
1994	byl	rok	obchodním	zástupcem	
firmy	MERKUR	Praha,	a.s.

vedení

Ing. Ivan Ottis 
generální	ředitel	PARAMO,	a.s.	
–	údaje	viz	představenstvo	společnosti

Ing. Jindřich Bartoníček 
výrobní	ředitel	PARAMO,	a.s.	–	údaje	
viz	představenstvo	společnosti

Změny ve složení dozorčí rady v roce 2007
Dozorčí	rada	akciové	společnosti	PARAMO	si	na	svém	zasedání	dne	5.	3.	2007	zvolila	za	svého	
předsedu	Krystiana	Patera	a	místopředsedu	Edmonda	Seghmana.
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Ing. Olga Marečková (12. 6. 1958)
zastává	v	PARAMO,	a.s.,	od	roku	2003	
funkci	personální	ředitelky.	Předtím	
pracovala	ve	společnosti	KORAMO	
Kolín,	kam	nastoupila	po	absolvování	
VŠCHT	Pardubice	(obor	ekonomika	
a	řízení	chemického	průmyslu)	v	roce	
1982.	Během	své	profesní	dráhy	
vykonávala	řadu	funkcí.	Z	pozice	účetní	
se	postupně	vypracovala	na	vedoucí	
odboru	kontroly,	poté	se	stala	vedoucí	
odboru	práce	a	mezd	a	před	svým	
nástupem	do	PARAMO	stála	v	čele	
odboru	řízení	lidských	zdrojů.	Ing.	Olga	
Marečková	souběžně	s	funkcí	personální	
ředitelky	PARAMO,	a.s.,	vykonává	
od	1.	února	2008	i	novou	pozici	ředitelky	
personálního	úseku	UNIPETROL	
SERVICES.

Pavel Krtek (21. 5. 1970) 
se	stal	finančním	ředitelem	
v	PARAMO,	a.s.,	1.	7.	2006.	Po	3	letech	
na	ČVUT	(1988–1991)	přešel	v	rámci	
výměnného	programu	na	francouzskou	
státní	univerzitu	Ecole	Centrale	Paris,	
kde	po	třech	letech	následně	získal	
Diplome	d´Ingénieur	(1994).	Působil	
v	koncernu	Lafarge	Česká	republika	
(1996–1999)	a	od	roku	1999	spojil	svoji	
profesní	dráhu	se	skupinou	UNIPETROL,	
kde	působil	na	různých	pozicích.	
V	letech	2003–2004	byl	finančním	
ředitelem	společnosti	UNIPETROL	
DOPRAVA,	a.s.,	v	Litvínově.	Naposledy	
zastával	funkci	vedoucího	finančního	

controllingu	centrály	UNIPETROL,	a.s.,	
v	Praze	(2004–2006).

Ing. Jan Lang, MBA (16. 12. 1958)
působí	v	akciové	společnosti	PARAMO	
od	roku	2002.	Nejprve	jako	ředitel	
nákupu	a	logistiky,	od	1.	7.	2006	pak	
na	pozici	obchodního	ředitele.	Dříve	
pracoval	v	nadnárodních	nákupních	
strukturách	Holcim.	Vystudoval	VŠCHT	
v	Pardubicích	(specializace	automatizace	
chemických	a	potravinářských	výrob).	
Znalosti	si	v	průběhu	let	doplňoval	
v	rámci	různých	kurzů	a	během	pobytů	
a	seminářů	v	zahraničí.	Ing.	Jan	Lang	byl	
do	května	2005	členem	představenstva	
UNIDO	a	od	1.	4.	2006	je	členem	
představenstva	Písek-Beton,	a.s.

prohlášení

Osoby	v	řídících,	dozorčích	orgánech	
a	vrcholovém	vedení	nebyly	
v	posledních	pěti	letech	odsouzeny	
za	podvodné	činy,	nebyly	spojeny	
s	žádnými	konkurzními	řízeními,	
správami	nebo	likvidacemi.	O	žádné	
z	nich	neexistují	údaje	o	jakémkoliv	
úředním	veřejném	obvinění	nebo	
sankcích	ze	strany	statutárních	
nebo	regulatorních	orgánů.	Žádná	
osoba	nebyla	nikdy	soudně	zbavena	
způsobilosti	k	výkonu	funkce	člena	
správních,	řídicích	nebo	dozorčích	
orgánů.

U	členů	správních,	řídicích	a	dozorčích	
orgánů	neexistují	s	emitentem	nebo	
dceřinými	společnostmi	pracovní	nebo	
jiné	smlouvy	s	uvedením	výhod	při	
ukončení	členství	v	orgánech.	Pouze	
u	generálního	ředitele	je	konkurenční	
doložka	–	viz	text	principy	odměňování.

V	případě	statutárních,	řídicích	
a	dozorčích	orgánů	neexistují	střety	
zájmů.	Na	základě	dostupných	informací	
neexistuje	žádný	druh	a	rozsah	účasti	
statutárních	orgánů	nebo	jejich	členů,	
členů	dozorčích	orgánů	emitenta	
a	vedoucích	osob	v	obchodech	mimo	
předmět	podnikání	emitenta	nebo	
v	jiných	obchodech	pro	emitenta	
neobvyklých	z	hlediska	jejich	formy,	
povahy,	podmínek	nebo	předmětu	
v	průběhu	běžného	a	posledního	
ukončeného	účetního	období	nebo	
z	předcházejících	účetních	období.

pravidla jMenování

Viz	kapitola	Kodex	správy	a	řízení

Změny ve složení vedení v roce 2007
Ve	vedení	společnosti	nedošlo	v	roce	2007	k	žádným	změnám.
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odMěňování

Vedoucí	osobou	emitenta	PARAMO,	a.s.,	
je	generální	ředitel,	který	je	současně	
předsedou	představenstva.

O	odměňování	členů	představenstva	
a	dozorčí	rady	rozhoduje	dle	stanov	
společnosti	valná	hromada.	Výše	
měsíčních	odměn	členů	představenstva	
a	dozorčí	rady	byla	schválena	
na	mimořádné	valné	hromadě	dne	
17.	4.	2001	–	bod	7,	a	to	na	dobu	
neurčitou	ve	výši	dle	vykonávané	
funkce	v	jednotlivých	orgánech.	
Měsíční	odměny	za	výkon	funkce	
v	představenstvu	se	pohybují	v	úrovni	
35	000	Kč	měsíčně	u	funkce	předsedy,	
u	místopředsedy	32	500	Kč	měsíčně	
a	u	člena	30	000	Kč	měsíčně.	Odměny	
za	výkon	funkce	v	dozorčí	radě	jsou	
18	000	Kč	měsíčně	u	předsedy	a	15	000	
Kč	měsíčně	u	členů	dozorčí	rady.	

Společnost	jako	pojistník	sjednala	
pojištění	odpovědnosti	za	škodu	
způsobenou	výkonem	funkce	členů	
představenstva	a	dozorčí	rady.	

V	souvislosti	s	výkonem	funkce	členů	
představenstva	a	členů	dozorčí	rady	není	
ve	prospěch	členů	těchto	orgánů	sjednáno	
žádné	kapitálové	životní	pojištění.	

V	souvislosti	s	výkonem	funkce	členů	
představenstva	a	členů	dozorčí	rady	není	

členům	těchto	orgánů	poskytován	osobní	
automobil	pro	služební	ani	soukromé	
účely.	

Odměna	generálního	ředitele	je	
vyplácena	ve	formě	mzdy	za	vykonanou	
práci	na	základě	manažerské	smlouvy.	
Mzdu	schvaluje	představenstvo	
společnosti.	Výše	mzdy	vychází	
z	kvalifikovaných	srovnávacích	studií	
odměňování	manažerů	v	České	republice	
a	odráží	manažerské	a	odborné	znalosti	
a	zkušenosti.	Mzda	se	skládá	z	pevné	
měsíční	mzdy	a	motivační	složky	
mzdy,	která	může	být	v	maximální	výši	
55	%	roční	základní	mzdy.	Motivační	
složka	generálního	ředitele	obsahuje	
individuální	výkonnostní	cíle,	které	
rovněž	stanovuje	představenstvo	
společnosti.	Jedná	se	o	tyto	cíle:	
finanční	KPI	–	EBIT	a	osobní	náklady,	
efektivita	řízení,	optimalizace	aktivit,	
optimalizace	dodávek,	řízení	HR.	U	všech	
jsou	nadefinovány:	%	váhy	cíle,	druh	
hodnocení,	úroveň	dosažení	cíle	a	body	
za	úroveň	splnění	cíle.	Výše	odměny	
za	splnění	cílů	je	dále	závislá	na	dosažení	
společného	SVA	(Shareholder	Value	
Added)	skupiny	společností	ovládaných	
společností	UNIPETROL	(SVA	Unipetrol).	
V	případě,	že	by	tento	společný	ukazatel	
nebyl	splněn,	výše	odměny	za	splnění	
individuálních	cílů	se	krátí	na	50	%.	Další	
podmínkou	výplaty	odměn	je	schválení	
účetní	závěrky	PARAMO	a	účetní	
závěrky	UNIPETROLu	valnou	hromadou.	

Cíle	vyhodnocuje	a	jejich	splnění	
schvaluje	představenstvo	po	auditované	
roční	závěrce.
	
Generálnímu	řediteli	je	v	souvislosti	
s	výkonem	funkce	přidělen	osobní	
automobil	pro	služební	a	soukromé	
účely.	Generálnímu	řediteli	rovněž	
v	souvislosti	s	výkonem	funkce	může	
náležet	mimořádná	odměna	v	případě	
pracovní	neschopnosti	delší	než	5	dnů	až	
maximálně	6	týdnů.	V	případě	pracovní	
neschopnosti	delší	než	6	týdnů	mu	
náleží	poskytnutí	rozdílu	mezi	dávkami	
nemocenského	a	pevnou	složkou	mzdy,	
a	to	po	dobu	maximálně	365	dnů	
nepřetržité	pracovní	neschopnosti.	

Generálnímu	řediteli	je	poskytován	
příspěvek	na	penzijní	připojištění,	a	to	
v	souladu	s	podmínkami	stanovenými	
pro	všechny	zaměstnance	společnosti	
Kolektivní	smlouvou.	

Generální	ředitel	má	uzavřenu	
konkurenční	doložku,	kdy	po	dobu	12	
měsíců	po	skončení	pracovního	poměru	
se	zdrží	výdělečné	činnosti,	která	by	
byla	shodná	s	předmětem	činnosti	
zaměstnavatele	nebo	měla	vůči	němu	
soutěžní	povahu.
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Na	základě	informací	dostupných	
představenstvu	společnosti	nejsou	
ve	vlastnictví	statutárních	orgánů	nebo	
jejich	členů,	ostatních	vedoucích	osob	
emitenta	a	členů	dozorčí	rady	včetně	

osob	těmto	osobám	blízkých	akcie	
vydané	emitentem.	Ve	sledovaném	
období	nebyly	uzavřeny	opční	a	obdobné	
smlouvy,	jejichž	podkladovým	aktivem	
jsou	účastnické	cenné	papíry	vydané	

emitentem	a	jejichž	smluvními	stranami	
jsou	uvedené	osoby,	nebo	které	jsou	
uzavřeny	ve	prospěch	uvedených	osob.

výše plnění za poslední účetní období v tis. Kč od emitenta

Odměna Mzda nebo plat Pojistné  Naturální plnění Celkem

Představenstvo 1 906 5 491 120 306 7 823

Dozorčí rada 1 109 278 143 0 1 530

Vedoucí osoby 420 3 271 24 218 3 933

výše plnění za poslední účetní období v tis. Kč od osob, které jsou s emitentem ve stejném koncernu

Odměna Mzda nebo plat Pojistné Naturální plnění Celkem

Představenstvo 2 886 5 491 328 306 9 011

Dozorčí rada 1 109 278 143 0 1 530

Vedoucí osoby 1 400 3 271 232 218 5 121

držení účastnických cenných papírů emitenta a opce, na základě kterých tyto osoby  
mohou získat další účastnické cenné papíry emitenta nebo uskutečnit jejich převody

CP (ks) Opce Obdobné smlouvy Komentář Celkem

Představenstvo – – – – 

Dozorčí rada – – – – 

Vedoucí osoby – – – – 

Osoby blízké – – – – 
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V	roce	2007	neobdrželi	členové	
statutárních	orgánů,	členové	dozorčích	
orgánů	ani	vedoucí	osoby	žádné	půjčky,	
neměli	žádné	dosud	nesplacené	úvěry	či	
půjčky	a	emitent	za	tyto	osoby	nepřevzal	
žádná	ručení,	jiná	plnění	či	zajištění.	

Na	základě	dostupných	informací	
neexistuje	žádný	druh	a	rozsah	účasti	
statutárních	orgánů	nebo	jejich	členů,	
členů	dozorčích	orgánů	emitenta	
a	vedoucích	osob	v	obchodech	mimo	
předmět	podnikání	emitenta	nebo	
v	jiných	obchodech	pro	emitenta	

neobvyklých	z	hlediska	jejich	formy,	
povahy,	podmínek	nebo	předmětu	
v	průběhu	běžného	a	posledního	
ukončeného	účetního	období	nebo	
z	předcházejících	účetních	období.

celková výše dosud nesplacených úvěrů nebo půjček, které emitent poskytl statutárním orgánům nebo jejich členům,
členům dozorčích orgánů a vedoucím osobám, a dále veškerá ručení a jiná zajištění či plnění, která za tyto osoby  
emitent převzal

Úvěry a půjčky (tis. Kč) Ručení a zajištění (tis. Kč) 

Představenstvo – – 

Dozorčí rada – – 

Vedoucí osoby – – 



2323 Výroční zpráva 2007

Paramo, a.s.

Správa a řízení společnosti  
podle OECD

Akciová	společnost	PARAMO	
se	ve	své	činnosti	důsledně	řídí	
Kodexem	správy	a	řízení	společností,	
založeném	na	principech	OECD.	
Dbá	na	transparentní,	otevřené	
a	důvěryhodné	jednání	s	akcionáři,	
zákazníky	i	zaměstnanci.

organizace SpolečnoSti

Představenstvo
Pětičlenné	představenstvo,	jehož	členy	
volí	a	odvolává	dozorčí	rada,	rozhoduje	
o	všech	záležitostech	společnosti,	
pokud	nejsou	obchodním	zákoníkem	
nebo	těmito	stanovami	vyhrazeny	
do	působnosti	valné	hromady	nebo	
dozorčí	rady.	

Funkční	období	členů	představenstva	je	
pětileté.	Funkce	člena	představenstva	
zaniká	volbou	nového	člena	
představenstva,	nejpozději	však	
uplynutím	tří	měsíců	od	uplynutí	
jeho	funkčního	období.	Členové	
představenstva	mohou	ze	své	funkce	
člena	představenstva	odstoupit;	jsou	
však	povinni	to	písemně	oznámit	
představenstvu.	Výkon	jejich	
funkce	končí	dnem,	kdy	odstoupení	
představenstvo	projednalo	nebo	
projednat	mělo.	Představenstvo	
je	povinno	projednat	odstoupení	
na	nejbližším	zasedání	poté,	co	se	

o	odstoupení	z	funkce	dozví.	Jestliže	
člen	představenstva,	který	odstupuje	
z	funkce,	oznámí	své	odstoupení	
na	zasedání	představenstva,	končí	
výkon	funkce	uplynutím	dvou	měsíců	
po	takovém	oznámení,	neschválí-li	
představenstvo	na	žádost	odstupujícího	
člena	představenstva	jiný	okamžik	
zániku	jeho	funkce.

Představenstvo	volí	ze	svého	středu	
předsedu	a	dva	místopředsedy,	kteří	
v	plném	rozsahu	zastupují	předsedu	
představenstva	při	výkonu	jeho	
působnosti.

Dozorčí rada
Dozorčí	rada	je	kontrolním	orgánem	
společnosti.	Dohlíží	na	výkon	
působnosti	představenstva	
a	uskutečňování	podnikatelské	činnosti	
společnosti.	Dozorčí	rada	má	6	členů,	
z	toho	4	členy	dozorčí	rady	volí	
a	odvolává	valná	hromada		
a	2	členy	dozorčí	rady	volí	zaměstnanci	
společnosti,	má-li	společnost	v	první	
den	účetního	období,	v	němž	se	koná	
valná	hromada,	která	volí	členy	dozorčí	
rady,	více	než	padesát	zaměstnanců	
v	pracovním	poměru	na	pracovní	dobu	
přesahující	polovinu	týdenní	pracovní	
doby	stanovené	zvláštním	právním	
předpisem.	Člen	dozorčí	rady	nesmí	
být	zároveň	členem	představenstva,	
prokuristou	nebo	osobou	oprávněnou	

podle	zápisu	v	obchodním	rejstříku	
jednat	jménem	společnosti.

Právo	volit	členy	dozorčí	rady	mají	pouze	
zaměstnanci,	kteří	jsou	ke	společnosti	
v	pracovním	poměru.	Zvolena	může	
být	pouze	fyzická	osoba,	která	je	
v	době	volby	v	pracovním	poměru	
ke	společnosti	nebo	je	zástupcem	nebo	
členem	zástupce	zaměstnanců	podle	
zvláštního	právního	předpisu.	Volby	
členů	dozorčí	rady	volených	zaměstnanci	
společnosti	organizuje	představenstvo	
na	základě	volebního	řádu	připraveného	
a	schváleného	po	projednání	se	
zaměstnanci	společnosti,	kteří	splňují	
podmínky	první	věty	tohoto	odstavce.

Funkční	období	členů	dozorčí	rady	je	
čtyřleté.	Funkce	člena	dozorčí	rady	
zaniká	volbou	nového	člena	dozorčí	rady,	
nejpozději	však	uplynutím	tří	měsíců	
od	uplynutí	jeho	funkčního	období.	
Opětovné	zvolení	za	člena	dozorčí	
rady	je	možné.	Členové	dozorčí	rady	
mohou	ze	své	funkce	člena	dozorčí	rady	
odstoupit;	jsou	však	povinni	to	písemně	
oznámit	dozorčí	radě.	Výkon	jejich	
funkce	končí	dnem,	kdy	odstoupení	
projednala	nebo	měla	projednat	dozorčí	
rada.	Dozorčí	rada	je	povinna	projednat	
odstoupení	na	nejbližším	zasedání	poté,	
co	se	o	odstoupení	z	funkce	dozvěděla.	
Jestliže	člen	dozorčí	rady	oznámí	své	
odstoupení	na	zasedání	dozorčí	rady,	
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končí	výkon	funkce	uplynutím	dvou	
měsíců	po	takovém	oznámení,	neschválíli	
dozorčí	rada	na	žádost	odstupujícího	
člena	dozorčí	rady	jiný	okamžik	zániku	
jeho	funkce.

Neklesne-li	počet	členů	dozorčí	rady	
zvolených	valnou	hromadou	pod	
polovinu,	může	dozorčí	rada	jmenovat	
náhradní	členy	do	příštího	zasedání	valné	
hromady;	jinak	musí	být	noví	členové	
dozorčí	rady	zvoleni	do	tří	měsíců	
ode	dne,	kdy	skončil	výkon	funkce	
stávajících	členů	dozorčí	rady.

Dozorčí	rada	volí	ze	svého	středu	
předsedu	a	místopředsedu,	který	v	plném	
rozsahu	zastupuje	předsedu	dozorčí	rady	
při	výkonu	jeho	působnosti.

Členové	dozorčí	rady	jsou	oprávněni	
nahlížet	do	všech	dokladů	a	záznamů	
týkajících	se	činnosti	společnosti	
a	kontrolují,	zda	účetní	zápisy	jsou	
řádně	vedeny	v	souladu	se	skutečností	
a	zda	podnikatelská	činnost	společnosti	
se	uskutečňuje	v	souladu	s	právními	
předpisy,	stanovami	a	pokyny	valné	
hromady.	Dozorčí	rada	má	právo	si	
vyžádat	pro	svou	kontrolní	činnost	
informace	od	auditora	společnosti	
a	průběžně	s	ním	spolupracovat.	Dozorčí	
radě	přísluší	volit	a	odvolávat	členy	
představenstva,	potvrzovat	volbu	členů	
představenstva.

Všichni	členové	obou	orgánů	mají	včasný	
přístup	ke	všem	potřebným	informacím.	
Podrobné	podklady	pro	schůze	jsou	
rozesílány	v	předstihu	s	cílem	zajistit,	
aby	členové	představenstva	a	dozorčí	
rady	mohli	činit	informovaná	rozhodnutí	
o	záležitostech,	které	mají	řešit.

Členové	představenstva	a	dozorčí	rady,	
jak	vyplývá	z	jejich	funkcí	a	činností	
v	orgánech	jiných	právnických	osob,	
uvedených	na	jiném	místě	výroční	
zprávy,	mají	dostatek	obchodních,	
finančních	a	specificky	odvětvových	
dovedností	a	praktických	zkušeností,	aby	
mohli	zajišťovat	účinné	řízení	společnosti.

hodnoty podniKání

PARAMO,	a.s.,	je	a	chce	i	nadále	být	
uznávaným	obchodním	partnerem	
společností,	kterým	dodává		
své	produkty,	jakož	i	stabilním,	
spolehlivým	a	důvěryhodným	článkem		
rafinérsko-petrochemického	holdingu.	
Obchodním	partnerům	proto	nabízí	
seriózní	spolupráci	na	bázi	vzájemné	
výhodnosti	a	svým	zákazníkům	
kvalitní	výrobky	a	služby.	V	rámci	své	
podnikatelské	činnosti	společnost	usiluje	
o	udržení	dlouhodobé	finanční	stability,	
a	tím	i	o	zvýšení	hodnoty	podnikání	pro	
akcionáře.	Pro	společnost	je	závazné	
dodržování	povinností	vůči	všem	

svým	zaměstnancům	a	nezapomíná	ani	
na	podporu	obecných	zájmů.

V	souladu	s	výše	uvedeným	se	
společnost	PARAMO	i	do	budoucna	
zavazuje:
		 nepřijímat	ani	nenabízet	úplatky;
		 nezneužívat	osobní	vztahy	při		
	 získávání	obchodních	příležitostí;
		 neposkytovat	nepravdivé	nebo		
	 zavádějící	informace.

poStoj SpolečnoSti 
K aKcionářůM

Společnost	dbá	všech	ustanovení	
obchodního	zákoníku	ohledně	ochrany	
práv	akcionářů.	PARAMO	uplatňuje	
stejné	zacházení	se	všemi	akcionáři	
v	kontextu	Kodexu	správy	a	řízení	
společnosti.

Společnost	aktivně	podněcuje	
konstruktivní	dialog	s	institucionálními	
investory	jak	jednotlivě,	tak	
prostřednictvím	jejich	příslušných	
asociací.	Společnost	má	zformulovanou	
přísnou	politiku	ohledně	obchodování	
a	má	vyhotovený	seznam	členů	
představenstva,	dozorčí	rady	
a	zaměstnanců,	které	lze	obecně	
považovat	za	osoby	disponující	
zasvěcenými	informacemi.	Všichni	
členové	představenstva	a	dozorčí	

Správa a řízení společnosti podle OECD
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rady	mají	povinnost,	danou	vnitřními	
pravidly,	zveřejnit	každý	svůj	podstatný	
zájem	na	transakcích,	a	to	na	zasedání	
představenstva	nebo	dozorčí	rady	
a	na	valné	hromadě,	když	se	o	transakci	
poprvé	jedná,	a	zdržet	se	hlasování	
o	takovýchto	transakcích.

Společnost	se	řídí	směrnicemi	ČNB	
o	zveřejňování	všech	podstatných	
informací	a	Kodexem	správy	a	řízení	
společností,	čímž	umožňuje	všem	
akcionářům	a	potenciálním	akcionářům	
znát	finanční	situaci,	výkonnost,	
vlastnictví	a	správu	společnosti	tak,	aby	
jejich	investiční	rozhodnutí	mohla	být	
informovaná.

poStoj K obchodníM 
partnerůM

PARAMO,	a.s.,	se	při	jednání	se	svými	
zákazníky	vždy	drží	svých	hodnot	
podnikání	a	podle	nich	také	koná.	
Znamená	to,	že	zákazníkům	poskytuje	
výrobky	a	služby	v	kvalitě,	na	kterou	
se	mohou	spolehnout.	Společnost	

ve	vazbě	na	rozvoj	výrobních	technologií	
dosahuje	kvality	výrobků	podle	
požadavků	a	očekávaného	vývoje	
evropských	norem	a	nové	produkty	
dodává	v	čase	vyhovujícím	zákazníkům.	
Předávání	informací	zákazníkovi	
o	kvalitě	ropných	produktů	PARAMO	
považuje	za	prvořadé.	Společnost	
si	je	rovněž	vědoma,	že	její	vztah	
k	zákazníkům	nekončí	okamžikem	
prodeje,	proto	poskytuje	i	tzv.	technický	
servis	a	na	dotazy	se	snaží	reagovat	
neprodleně.

poStoj K zaMěStnancůM

Zaměstnanci	společnosti	jsou	
zdrojem	její	prosperity	a	jejího	
dalšího	rozvoje,	proto	jim	PARAMO	
poskytuje	odpovídající	odborná	školení	
i	jazykové	kurzy.	Zajištění	bezpečných	
a	adekvátních	pracovních	podmínek	
považuje	společnost	za	základ	pro	
odvedení	výkonu	zaměstnanců	podle	
jejich	nejlepších	schopností.	Cílem	
zaměstnanecké	politiky	společnosti	
je,	aby	zaměstnanci	byli	spravedlivě	

odměňováni	a	aby	nebyli	v	žádném	
ohledu	při	výkonu	své	práce	
z	jakéhokoliv	důvodu	diskriminováni.

poStoj SpolečnoSti vůči 
zaintereSovanýM StranáM

Společnost	průběžně	plní	všechny	své	
zákonné	povinnosti	k	zainteresovaným	
stranám	včetně	zaměstnanců,	věřitelů	
a	dodavatelů.	Kromě	toho	má	společnost	
na	zřeteli	své	širší	povinnosti	vůči	místní	
komunitě	vůbec,	a	proto	konzultuje	
a	diskutuje	s	místní	komunitou,	tj.	
s	městem	a	starosty	přilehlých	obcí,	
svá	rozhodnutí	související	zejména	se	
zaváděním	nových	technologií.	Nejen	
ekologickými	činnostmi,	ale	i	podporou	
společensky	prospěšných,	kulturních	
a	sportovních	akcí	PARAMO,	a.s.,	
upevňuje	dobré	vztahy	se	svým	okolím.
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V rámci optimalizace 
je oproti roku 2007 
plánován 30% nárůst 
výroby v olejářském 
bloku Kolín.
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vývoj SpolečnoSti

Společnost	PARAMO	dosáhla	v	roce	
2007	v	porovnání	s	předchozími	dvěma	
roky	výrazného	zlepšení	provozní	
a	obchodní	ziskovosti	a	výrazného	
snížení	čistého	zadlužení	v	důsledku	
silného	provozního	cash	flow	a	pečlivé	
kontroly	potřeb	pracovního	kapitálu	
s	ohledem	na	vyšší	cenu	ropy.	
Prohloubila	synergické	efekty	se	
spřízněnými	společnostmi	skupiny	
UNIPETROL/PKN	a	udělala	další	krok	
k	pozitivnímu	vývoji	z	hlediska	ochrany	
životního	prostředí,	bezpečnosti	práce	
a	provozu.

Hodnocené	období	bylo	významné	
zejména	z	pohledu	příznivého	výsledku	
hospodaření,	který	byl	oproti	roku	2006	
dosažen	výhradně	výrobní	a	obchodní	
činností.	Vývoj	hospodaření	firmy	se	
ubíral	neočekávaným	směrem,	kdy	
předpokládané	nejlepší	výsledky	měly	
být	dosaženy	ve	druhém	a	třetím	
čtvrtletí	roku	2007	a	slabší	finanční	
výsledky	byly	předpokládány	v	prvním	
a	čtvrtém	čtvrtletí,	ale	bylo	tomu	právě	
naopak.	Relativně	nízká	cena	ropy	(cca	
60	USD	za	barel)	a	nastavené	ceny	
mazacích	olejů	na	závěrečné	ceny	ropy	

2006	(75	USD	za	barel)	učinily	v	prvním	
čtvrtletí	ze	segmentu	olejů	v	Pardubicích	
a	v	Kolíně	(v	Kolíně	vůbec	poprvé	
od	sloučení	v	roce	2003)	významný	
ziskový	obor	podniku	prakticky	
až	do	konce	roku.	Rovněž	příznivá	
rafinérská	marže	pomohla	k	rekordnímu	
výsledku	prvního	čtvrtletí.	Druhé	
a	třetí	čtvrtletí,	tradičně	považované	
za	nejproduktivnější	díky	rozběhu	
asfaltářské	sezony	a	zvyšující	se	spotřebě	
motorové	nafty,	byly	překvapivě	slabé.	
Výrazně	negativní	trend,	který	se	začal	
objevovat,	tj.	přetrvávající	slabý	trh	
asfaltů	prakticky	nereagující	na	rostoucí	
cenu	ropy,	trval	až	do	konce	roku.	
Příspěvek	rafinérské	marže	byl	dále	
zeslabován	sílící	korunou.	Výsledky	
čtvrtého	čtvrtletí	částečně	vylepšily	
pouze	vysoké	ceny	motorové	nafty	
v	důsledku	přechodného	nedostatku	
tohoto	zboží	v	závěru	roku.	Segment	
asfaltů	a	rafinérských	výrobků	skončil	
v	roce	2007	ve	ztrátě.

výroba

V	roce	2007	bylo	zpracováno	603	583	
tun	ropy,	to	je	o	42	200	tun	více	než	
v	roce	2006.	Vyšší	ve	srovnání	s	rokem	

2006	(41	915	t)	bylo	i	zpracování	
hydrogenátů	(45	670	t)	na	základové	
a	mazací	oleje.

Z	důvodu	pravidelné	údržby	
a	předepsaných	kontrol	zařízení	byla	
v	březnu	2007	na	dobu	sedmnácti	
dnů	plánovaně	odstavena	rafinérská	
a	asfaltářská	část.	Olejářská	část	a	výroba	
mazacích	olejů	byly	v	provozu	celý	rok	
s	výjimkou	plánovaného	desetidenního	
odstavu	v	říjnu	2007.	Ten	byl	zároveň	
využit	k	pravidelné	údržbě	a	předepsané	
revizi	zařízení.

Pro	poruchu	turbokompresoru	
na	jednotce	odsíření	motorové	nafty	
byla	rafinérie	v	červnu	na	10	dnů	
neplánovaně	odstavena.	Zásobování	
olejového	bloku	bylo	zajištěno.	
Vzhledem	k	negativní	rafinérské	
marži	v	tomto	období	neměla	zarážka	
na	výsledky	podniku	prakticky	vliv.

Společnost	i	v	roce	2007	dosáhla	velmi	
dobrých	výsledků	v	oblasti	dostupnosti	
hlavních	výrobních	jednotek	včetně	
vysoké	úrovně	využití	většiny	výrobních	
článků.	

Zpráva představenstva 
o podnikatelské činnosti 
společnosti a stavu jejího majetku
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Provoz	turbokompresoru	je	trvale	
sledován	pomocí	bezdemontážní	
diagnostiky.	Elektromotor	je	vystrojen	
a	certifikován	pro	provoz	v	prostředí	
s	nebezpečím	výbuchu.	Závada	spočívala	
v	uvolnění	prvků	zajišťujících	jiskrovou	
bezpečnost	s	následnou	diagnostikou	
vysokých	vibrací	nad	přípustný	limit	
a	odstavením	motoru	z	provozu.	

obchodní politiKa

PARAMO,	a.s.,	zpracovává	ropu	
na	rafinérské	a	asfaltářské	výrobky	
a	dále	i	na	mazací	a	procesní	oleje	včetně	
výrobků	navazujících	a	pomocných.	
Podnik	rovněž	nakupuje	a	zpracovává	
olejové	hydrogenáty	a	hydrokrakáty	
z	UNIPETROL	RPA.	Získané	
meziprodukty	jsou	využity	při	výrobě	
základových	a	mazacích	olejů	s	velmi	
nízkým	obsahem	síry.	Prodejní	ceny	
masových	výrobků	byly	ve	sledovaném	

období	tvořeny	na	základě	cenových	
formulí	vycházejících	z	evropských	
kotovaných	cen.	Speciální	produkty	
byly	prodávány	podle	spotových	cen,	
rovněž	byly	výrazně	ovlivněny	tržním	
konkurenčním	prostředím.

Rafinérské	výrobky	(tj.	motorová	nafta,	
primární	benzin,	topný	olej	lehký	i	těžký	
a	propan-butan)	nacházejí	své	zákazníky	
převážně	na	tuzemském	trhu.	Snahou	
bylo	oslovovat	především	koncové	
zákazníky	a	tím	zkrátit	distribuční	cesty.	
V	průběhu	roku	se	podařilo	navýšit	
inlad	prémie	u	motorové	nafty,	což	
kladně	ovlivnilo	i	výsledek	hospodaření	
společnosti.	Kvalita	vyráběných	
a	dodávaných	motorových	paliv	byla	
ve	sledovaném	období	v	souladu	se	
směrnicí	EU	98/70/EC	(2003/17/EC).	
Rafinérie	v	rámci	zkušebního	provozu	
vyrobila	i	část	motorové	nafty	v	kvalitě	
s	obsahem	síry	nižším	než	10	ppm	
a	ve	shodě	s	legislativními	požadavky	

začala	od	září	2007	přidávat	do	motorové	
nafty	MEŘO	(metylester	řepkového	
oleje)	v	množství	2	%	hm.	Náklady	
na	zpracování	ropy	se	tak	zvýšily	o	cca	
60	Kč/t.

Mezi	nejdůležitější	odběratele	patří	České	
dráhy,	kde	pokračovalo	plnění	kontraktu	
na	dodávky	motorové	nafty	uzavřeného	
do	poloviny	roku	2008.	Hlavním	
obchodním	partnerem	v	oblasti	paliv	
zůstala	ve	sledovaném	období	sesterská	
společnost	UNIPETROL	RPA,	kam	
směřovaly	dodávky	primárního	benzinu	
a	vakuových	destilátů.

Celkový	plán	prodejů	maziv	byl	splněn,	
i	když	co	do	množství	nebyl	rok	2007	
tak	příznivý	jako	ten	předcházející.	
Střízlivá	cenová	politika,	kvalitní	
služby	a	pochopení	většiny	zákazníků	
umožnily	částečně	promítnout	vzrůstající	
ceny	vstupních	surovin	do	cen	olejů.	
V	jednotlivých	regionech	ČR	se	podařilo	

dostupnost výrobních zařízení

Provozy 2006 2007

Paliva 95,8 93,2*

Oleje 94,2 97,1

Asfalty 93,3 96,8

Energetika 96,4 93,2

PARAMO 94,9 95,1

*Výsledek provozu paliv ovlivnila porucha turbokompresoru TK 40K-01 (1994), provozovaného bez záložního zařízení.
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blíž	k	zákazníkům	posunout	obchodně	
technické	služby.	Potvrzením	správnosti	
takového	kroku	jsou	prodloužené	či	
uzavřené	nové	obchodní	smlouvy	
na	dodávky	maziv.	Ve	stále	sílící	
konkurenci	a	při	stoupajících	nárocích	
odběratelů	to	lze	jednoznačně	považovat	
za	úspěch.	Naopak	se	nepodařilo	zcela	
naplnit	představy	v	prodeji	maziv	
na	export.	Zejména	sladit	názory	
v	oblasti	cen	se	zahraničními	dealery	
PARAMO.	Po	letech	cenových	stagnací	
bylo	nutné	promítnout	výraznějším	
způsobem	ceny	vstupů	do	cen	
konečných	produktů,	což	nebylo	vždy	
v	souladu	se	situací	na	exportních	trzích.	

V	oblasti	asfaltů	převládal	ve	sledovaném	
období	silný	převis	nabídky	nejen	
na	českém,	ale	i	na	evropském	trhu.	
Výjimkou	byl	pouze	začátek	roku,	kdy	
nezvykle	vysokou	poptávku	po	této	
komoditě	vyvolala	velká	spotřeba	
u	zákazníků	vyrábějících	asfaltové	pásy.	
Situace	se	zlepšila	až	v	posledním	čtvrtletí	
2007,	kdy	byla	odstavena	rafinérie	
v	Litvínově	a	došlo	k	uvolnění	státních	
prostředků	na	výstavbu	silnic.	Export	
se	týkal	výhradně	stavebně	izolačních	
asfaltů.	Především	z	cenových	důvodů	
však	podíl	exportu	na	celkovém	prodeji	
neustále	klesá.	V	souladu	s	posledními	
trendy	je	do	budoucna	počítáno	
s	navyšováním	podílů	modifikovaných	
asfaltů	a	asfaltových	emulzí.	Podíl	
silničních	asfaltů	v	roce	2007	činil	více	

než	60	%	z	celkového	množství,	což	oproti	
minulému	období	znamená	mírný	nárůst.
Prodej	asfaltových	výrobků	v	roce	
2007	navázal	na	dřívější	strategii,	
tj.	rozšiřování	jejich	dostupnosti	
v	jednotlivých	regionech	ČR	a	zvýšení	
vývozu	na	stabilní	trhy.	Dominantní	
pozici,	zejména	proti	konkurenci	
zahraničních	substitutů,	se	podařilo	
udržet.	Celkový	prodej	tak	vzrostl	o	více	
než	5	%,	přičemž	v	případě	exportu	
(Německo,	Polsko,	Slovensko)	nárůst	
činil	více	než	20	%.	

Čtyřicetiprocentní	nárůst	prodejů	oproti	
předcházejícímu	období	byl	zaznamenán	
u	základových	olejů.	Většina	produkce	
(95	%)	je	exportována	do	Švýcarska,	
Německa,	Polska	a	Slovinska.	Na	stejné	
úrovni	zůstal	prodej	základových	olejů	
skupiny	I,	což	se	dá	vzhledem	k	poklesu	
jejich	spotřeby	v	celosvětovém	měřítku	
považovat	za	úspěch.	Téměř	o	polovinu	
vzrostl	prodej	nízkoviskozitních	
základových	olejů,	z	toho	byl	takřka	
dvojnásobný	prodej	základových	olejů	
perspektivní	skupiny	III.	Pokles	zhruba	
o	čtvrtinu	v	porovnání	s	rokem	2006	
zaznamenal	prodej	procesních	olejů.	
Tento	nepříznivý	vývoj	lze	přičíst	na	vrub	
přechodu	výrobců	pneumatik	na	extrakty	
jiného	typu	(TDAE),	které	PARAMO	začne	
teprve	vyrábět.	Tento	výpadek	částečně	
nahradí	v	roce	2008	navýšená	výroba	
a	prodej	olejů	typu	RAE	a	MES.	

Spolupráce	se	společnostmi	v	rámci	
skupiny	PKN	ORLEN	v	roce	2007	
spočívala	zejména	v	nákupu	základových	
olejů	pro	výrobu	finálních	maziv,	
petrolejového	destilátu	A-3	za	účelem	
zvýšení	výroby	nafty	a	olejů	pro	další	
prodej.	V	kolínském	závodu	bylo	pro	
skupinu	ORLEN	přepracováno	3	000	
tun	polotovarů	k	výrobě	olejů	(HCVD)	
a	nemalé	množství	parafinového	gače.	
Uzavřena	byla	i	smlouva	na	dodávky	
základových	olejů	pro	skupinu	ORLEN.

V	marketingové	oblasti	i	nadále	probíhala	
odlišná	profilace	brandů	finálních	maziv.	
Maziva	MOGUL	byla	a	budou	stále	
v	pozici	značkových	produktů,	jež	vlastní	
specifikace	renomovaných	výrobců	
automobilů.	Brand	PARAMO	plní	roli	
„druhé“	cenově	dostupnější	značky.	
Ta	však	splňuje	veškeré	kvalitativní	
požadavky	norem	a	zákazníků.	Součástí	
komunikačního	mixu	byla	venkovní	
reklama,	tisková	inzerce,	výstavy	a	účast	
na	odborných	seminářích	a	konferencích.	
Pro	nejmladší	tržní	segment,	tj.	fanoušky	
rallysportu	a	tuning	akcí,	byla	připravena	
zábava	ve	formě	soutěží	na	stánku	
MOGUL.	Aktivity	marketingu	v	roce	
2007	podpořil	i	MOGUL	Racing	Team.

V	roce	2008	lze	očekávat	v	stále	
ostřejším	konkurenčním	prostředí	
stagnaci	až	mírný	pokles	spotřeby	
maziv.	Rozhodujícím	faktorem	při	
výběru	některých	olejů	bude	pouze	

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku
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cena.	Předpokládat	se	dá	poptávka	
po	dalších	doplňkových	službách.	
Záměry	pro	nové	období	zahrnují	
posílení	tržního	podílu	v	ČR	a	SR,	
což	znamená	udržet	minimálně	stejné	
prodeje	jako	v	roce	2007,	uvedení	na	trh	
nové	řady	motorových	olejů	MOGUL	
a	další	zkvalitnění	služeb	pro	zákazníky.	
Počítáno	je	s	výraznější	podporou	
vnímání	značky	MOGUL	na	Slovensku.	

V	roce	2007	společnost	neposkytla	dary	
žádné	politické	straně	nebo	politickému	
hnutí.
	

Služby

Společnost	i	v	roce	2007	prokázala	na	trhu	
vysokou	a	stabilní	úroveň	svých	výrobků.	
Důkazem	jsou	dlouhodobě	nízké	finanční	
ztráty	z	reklamací.	Ty	činily	pouze	0,008	%	
z	hodnoty	tržeb	vlastních	výrobků.	
Systém	řízení	jakosti	je	v	PARAMO	trvale	
zlepšován	tak,	aby	výrobky	a	služby	
uspokojovaly	požadované	nebo	očekávané	
potřeby	zákazníků.

Potřeby	trhu,	stejně	tak	i	legislativní	
požadavky,	vedly	k	doplnění	sortimentu	
o	nové	výrobky.	Jejich	vývoj	přitom	
respektoval	možnosti	rafinérie	a	v	souladu	
se	schváleným	plánem	zahrnoval	
inovace,	technický	servis,	podporu	
prodeje	a	legislativní	servis	při	aplikaci	
nových	zákonů	do	podmínek	PARAMO.	

V	oblasti	technologie	byly	analyzovány	
možné	varianty	surovinové	základny	
za	předpokladu	zachování	sortimentu.

Druhým	rokem	se	spoluúčastí	
PARAMO	pokračovalo	řešení	dvou	
významných	projektů	podporovaných	
státem.	V	programu	IMPULS	
Ministerstva	průmyslu	a	obchodu	
ČR	jde	o	úkol	týkající	se	výzkumu	
aplikovatelnosti	a	zavádění	nových	
funkčních	reologických	metod	pro	
hodnocení	kvality	silničních	asfaltů.	
Přezkoušení	všech	komerčních	druhů	
silničních	asfaltů	podle	pokynů	CEN	
k	připravované	budoucí	funkční	
specifikaci	proběhlo	ve	spolupráci	
s	VUAnCh	a	VŠCHT	Praha.	Výsledky	
slouží	k	hlubšímu	poznání	a	dalšímu	
vývoji	složení	a	kvality	asfaltů	
z	produkce	PARAMO	i	k	podpoře	jejich	
prodeje.	Druhý	projekt	z	programu	
TANDEM	MPO	se	týká	vývoje	
ekologicky	nezávadných	změkčovadel	
(procesní	oleje)	pro	kaučuk	a	gumárenské	
směsi	k	výrobě	pneumatik.	Konkrétním	
výstupem	je	uvedení	na	trh	dalšího	
ekologicky	nezávadného	změkčovadla	
TRIUMF	RAE	a	rozpracování	další	
etapy	vývoje	změkčovadla	typu	TDAE.	
Úspěšné	laboratorní	výsledky	vedly	
k	čtvrtprovozní	verifikaci	a	k	přípravě	
podkladů	k	návrhu	nové	technologie	
selektivní	rafinace.	Ve	skupině	
speciálních	maziv	skončilo	přezkušování	
řezného	oleje	PARAMO	CUT	OV	MULTI	

a	byly	vyvinuty	nebo	doporučeny	další	
nové	řezné	oleje	pro	speciální	aplikace	
CUT	OC	AL,	CUT	GRIND,	CUT	SYNTO,	
CUT	15A,	CUT	32	PLUS	a	CUT	16H.	
Sortiment	produktů	rozšířila	nová	
obráběcí	kapalina	LACTIC.	Pokračoval	
vývoj	a	přezkušování	tvářecích	olejů	
a	vybrané	formulace	byly	zařazeny	
do	aplikačních	zkoušek	na	tvářecích	
lisech.	Navrženy	byly	nové	druhy	
kalicích	olejů	TK	180	a	TK	22A,	
teplonosný	olej	TERM	32	a	dva	nové	
konzervační	prostředky	KONKOR	pro	
dočasnou	ochranu	kovů.	V	oblasti	asfaltů	
byla	zabezpečována	implementace	
nově	zaváděných	evropských	norem	
do	České	republiky.	V	popředí	zájmu	
stála	spolupráce	na	tvorbě	národních	
příloh	k	harmonizovaným	specifikacím	
a	úprava	vlastní	podnikové	specifikace	
produktů.	Navrženo	bylo	několik	
způsobů	efektivnější	výroby	asfaltů,	
vedoucích	ke	snížení	spotřeby	fluxačních	
olejů	a	jejich	uvolnění	k	výhodnějšímu	
petrochemickému	zpracování.	Pro	
kryty	s	vyšší	únosností	byla	zavedena	
asfaltová	emulze	modifikovaná	latexem	
Katebit	PSM.	Určena	je	k	recyklacím	
povrchů	asfaltových	vozovek	za	studena	
pomocí	moderní	technologie	příznivé	
k	životnímu	prostředí.	Úpravou	složení	
čtyř	druhů	asfaltových	laků	bylo	
docíleno	takového	obsahu	těkavých	
organických	látek,	aby	splnil	budoucí	
limity	zákona	o	emisích.
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V	oblasti	technologie	byly	analyzovány	
možné	varianty	surovinové	základny	
za	předpokladu	zachování	sortimentu.	
Nové	výrobky	byly	navrženy	na	základě	
požadavků	prodeje,	například	olej	
Mogul	Racing	Sport	byl	vyvinut	pro	
sportovní	motory,	kompresorový	olej	
VDL	150,	mazivo	LVS3	pro	strojní	
průmysl	a	ekologické	plastické	mazivo	
EKO	OK	PS	pro	železniční	vozidla.	
Přípravek	pro	granulaci	hnojiv	je	určen	
zemědělství	a	ve	stavebnictví	nalezne	
uplatnění	separační	olej.	U	řady	dalších	
výrobků	se	podařilo	prostřednictvím	
reformulací	zvýšit	kvalitativní	vlastnosti.	
Dosažením	aprobací	od	výrobců	motorů	
(MAN,	Volvo,	TATRA,	TEDOM)	vzrostla	
konkurenceschopnost	automobilových	
olejů.	

Základní	cíle	pro	rok	2008	vycházejí	
z	plánu	vývoje	a	respektují	strategii	
managementu	a	požadavky	odboru	
prodeje.	Úkoly	se	týkají	optimalizace	
využití	surovin,	modernizace	technologií,	
aplikací	evropských	směrnic	na	výrobky	
a	technologie	PARAMO,	jako	i	nových	
nebo	inovovaných	výrobků.	V	rámci	
nových	vlastnických	vztahů	bude	
realizována	obchodní	strategie	výroby.	
Zároveň	budou	řešeny	možnosti	
racionalizace	a	sjednocení	aditivace	
různých	druhů	olejů	i	záměny	
základových	olejů.	V	platnosti	zůstane	
snižování	výrobních	nákladů.	Společnost	
nehradí	žádné	poplatky	za	využívání	
patentů	nebo	licencí,	které	by	měly	
zásadní	význam	pro	podnikatelskou	
činnost	nebo	ziskovost	společnosti.

tržby

Výši	tržeb	v	roce	2007	ovlivňovaly	
ceny	výrobků	a	objem	jejich	prodeje.	
Prudký	nárůst	cen	ropy	(leden	53	
USD/barel,	prosinec	95	USD/barel)	se	
promítl	do	vyšších	cen	rafinérských	
a	petrochemických	výrobků	a	zároveň	
došlo	i	k	fyzickému	navýšení	prodejů.

Trh	v	roce	2007	neumožnil	promítnout	
výrazně	vyšší	ceny	vstupů	u	asfaltů	
prakticky	vůbec,	u	mazacích	olejů	pouze	
částečně.	Prodeje	byly	navíc	oproti	roku	
2006	nižší.

Převážná	část	výnosů	společnosti	
byla	k	31.	12.	2007	soustředěna	
na	10	hlavních	zákazníků	v	prodeji	
asfaltářských	výrobků	a	8	hlavních	

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku
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Tržby za prodej výrobků a zboží 2007 2006

Domácí 10 157 081 9 778 838

Zahraniční 1 761 964 1 996 725

Tržby brutto 11 919 045 11 775 563

Odpočet spotřební daně 924 685 1 078 927

Celkem tržby netto 10 994 360 10 696 636

Tržby za služby

Domácí 42 678 39 267

Zahraniční -- --

Celkem 42 678 39 267

Tržby za výrobky, zboží a služby 11 037 038 10 735 903
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zákazníků	v	prodeji	paliv.
Při	vykazování	informací	podle	
územních	segmentů	vycházejí	tržby	
segmentů	z	geografického	umístění	
zákazníků.	Aktiva	segmentů	vycházejí	
z	geografického	umístění	aktiv.	

inveStice

V	roce	2007	byla	stabilizována	a	plně	
využita	největší	investice	posledních	let	
–	výroba	asfaltů	Biturox	(180	mil.	Kč),	

uvedená	do	provozu	v	závěru		
roku	2006.	Důkazem	dodržení	hlavní	
priority	firmy	byly	investiční	akce	
v	oblasti	životního	prostředí	(snížení	
hluku	a	emisí	uhlovodíků),	bezpečnosti	
práce	(signalizace	úniku	čpavku,	zajištění	
bezpečnosti	samostatně	pracujících	
obsluh,	ochrana	proti	pádu,	obnova	
zastaralého	vozového	parku	a	další).

V	roce	2007	byla	dokončena	příprava	
investice	do	výroby	lakového	benzinu	
a	první	etapa	intenzifikace	výroby	

motorové	nafty	s	obsahem	síry	
nižším	než	10	ppm.	Investováno	bylo	
i	do	rozšíření	výroby	modifikovaných	
asfaltů.

Do	roku	2008	přecházejí	investiční	akce	
a	položky	schválené	v	závěru	roku	
k	relizaci,	které	budou	v	roce	2008	tvořit	
čerpání	finančních	prostředků	ve	výši	
120,3	mil.	Kč.

teritoriální struktura tržeb

Tržby Aktiva celkem Kapitálové výdaje

2007 2006 2007 2006 2007 2006

Česká republika 9 275 075 8 739 178 4 479 454 4 296 520 71 063 156 166

Ostatní evropské země 1 557 068 1 851 710 -- -- -- --

Mimoevropské země 204 895 145 015 -- -- -- --

Celkem 11 037 038 10 735 903 4 479 454 4 296 520 71 063 156 166
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investice v roce 2007

Pořizovací cena v tis. Kč Umístění Způsob financování 

Stavby rozvojové 7 400 PARAMO vlastní 

Stavby udržovací celkem 52 900 PARAMO vlastní 

− obnovovací 22 200 PARAMO vlastní 

− ekologické 22 900 PARAMO vlastní 

− bezpečnostní 7 800 PARAMO vlastní 

Samostatné movité věci 9 800 PARAMO vlastní 

Hmotný investiční majetek neodepisovatelný

Nehmotný majetek 1 800 PARAMO vlastní 

Finanční investice 

Celkem 72 000

budoucí investice

Plánovaná výše investic v mil. Kč Rok 

Stavby rozvojové 304 2008–2012 

Stavby obnovovací 720,9 2008–2012 

Nákup samostatných movitých věcí 29,8 2008–2012 

Hmotný investiční majetek neodepisovaný 0 2008–2012 

Pořízení nehmotného investičního majetku 24,8 2008–2012 

Rezerva 0 2008–2012 

Celkem 1 079,5 2008–2012 

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku



3535 Výroční zpráva 2007

Paramo, a.s.

neMovitoSti vlaStněné SpolečnoStí

Oblast Stavby tis. Kč Pozemky

Výměra tis. m2 Ocenění tis. Kč

Bystřice u Benešova 4 3 300

Časy 15,1 16

Hlavečník 2 689 7,6 151,5

Labská 0,1 0,3

Pardubice 5,8 5 489,6

Svítkov 964 808 465,4 354 900

Sendražice 663 392 470,4 10 357,8

Hradišťsko 13,5 535,4

Lípa u Zlína 18 375 32,9 4 000

Kolín 4 515,8

Hodonín (prodej)

Hlučín 16 139 6,3 1 265,2

Skyřice u Mostu 6 719 4,2 370,4

Újezd u Černé Hory 13 028 4,1 102

Celkem 1 685 150 1 033,4 381 004

Zatížení	nemovitostí	zástavním	právem	
je	uvedeno	v	příloze	účetní	závěrky.

Informace o plánovaných operacích  
s nemovitostmi
Společnost	PARAMO	operace	
s	nemovitostmi	neplánuje.

Další údaje o stávajících nebo 
plánovaných významných hmotných 
dlouhodobých aktivech
Významná	hmotná	dlouhodobá	aktiva	
společnost	PARAMO	neplánuje.
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zaMěStnanecKá politiKa 
a Sociální prograM

Vývoj	počtu	zaměstnanců	má	klesající	
trend.	V	roce	2007	byl	průměrný	roční	
přepočtený	stav	zaměstnanců	782.	
Zvyšování	efektivnosti	oblasti	lidských	
zdrojů	se	docílilo	v	rozhodující	míře	
přirozenými	odchody	zaměstnanců	bez	
jejich	další	náhrady	a	přerozdělením	
práce.	Na	základě	kolektivního	
vyjednávání	byly	základní	mzdy	
navýšeny	v	průměru	o	5	%.	V	rámci	
sociálních	benefitů	byl	vyplácen	
příspěvek	na	penzijní	a	životní	
připojištění.	Na	zdravotní	péči,	sportovní	
či	kulturní	aktivity	mohli	zaměstnanci	
také	čerpat	v	rámci	programu	kafetérie	
z	roční	částky	1	200	Kč.

Profesní	a	odborný	růst	zaměstnanců	
byl	i	v	roce	2007	v	popředí	zájmu	
společnosti.	Na	vzdělávací	a	školicí	
aktivity,	kterých	se	zúčastnilo	téměř	
80	%	zaměstnanců,	společnost	vynaložila	
přes	3	mil.	Kč.	Nejednalo	se	jen	
o	zákonná	školení	v	rámci	legislativy.	
Plán	vzdělávání	zahrnoval	jazykové	
kurzy,	desítky	odborných	kurzů	
a	seminářů,	školení	mistrů	i	absolventů	
škol	a	program	nástupnictví,	který	je	
součástí	projektu	GS	profese.

V	roce	2007	opět	probíhala	aktivní	
spolupráce	se	školami	všech	typů,	
zejména	pak	se	SPŠCH	a	Univerzitou	
Pardubice.	

Současně	pokračovaly	aktivity	v	oblasti	
bezpečnosti	práce.	Počet	registrovaných	
úrazů	činí	4	(pokles	ze	6	v	roce	2006).	
Snížily	se	i	ukazatele	frekvence	úrazů	
na	2,971	(počet	úrazů	na	milion	
odpracovaných	hodin)	a	závažnost	úrazů	
(počet	zameškaných	dnů	v	poměru	
k	fondu	pracovní	doby	a	počtu	
zaměstnanců)	na	0,111.	K	nárůstu	došlo	
u	četnosti	(počet	úrazů	na	celkový	počet	
zaměstnanců),	který	je	0,494.	Výrazné	
zhoršení	v	této	oblasti	však	zaznamenal	
smrtelný	pracovní	úraz	na	středisku	
Kolín	v	lednu	2007.

Údaje o počtu zaměstnanců k 31. 12. 2007

Rok 2005 2006 2007

Vedoucí pracovníci 40 40 38

Zaměstnanci 821 766 744

Celkem 861 806 782

Údaje o průměrném měsíčním výdělku zaměstnanců a produktivitě práce z ph v tis. Kč

Rok 2005 2006 2007

Průměrný měsíční výdělek/zam. 21 360 21 913 23 944

Produktivita práce z PH/zam. 461 750 599 811 784 300

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku
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Zaměstnanci	akciové	společnosti	
PARAMO	nemají	žádnou	účast	
na	kapitálu	emitenta.	Všichni	
zaměstnanci	pracují	na	základě	
pracovních	smluv.	S	případnými	
brigádníky	se	uzavírají	dohody	
o	pracovní	činnosti	nebo	dohody	
o	provedení	práce.

environMentální politiKa

Rok	2007	navázal	na	pozitivní	trendy	
minulých	let.	Ve	sledovaném	období	
nedošlo	k	žádné	závažné	havárii	
a	v	rámci	kontrol	ČIŽP	neudělil	
společnosti	PARAMO	žádnou	pokutu.	
Auditor,	certifikující	emise	CO

2
,	vydal	

výrok	„Bez	výhrad“.	

Integrovaná prevence znečištění
Společnost	PARAMO	získala	integrovaná	
povolení	pro	všechny	provozované	
technologie	v	Pardubicích	i	v	Kolíně,	
kde	má	svá	hospodářská	střediska.	
Každá	nová	investice	je	pak	posuzována	
z	hlediska	integrované	prevence	
znečišťování.	Rafinérie	bude	poprvé	
v	roce	2008	hlásit	údaje	za	rok	2007	
do	Integrovaného	registru	znečišťování	
dle	evropské	směrnice	E-PRTR.

Emise, odpadní vody, likvidace odpadů
Produkce	emisí,	nakládání	s	odpady	
a	produkované	znečištění	odpadních	vod	
byly	v	roce	2007	v	souladu	s	platnou	
legislativou.	Všechna	hospodářská	
střediska	a.s.	PARAMO	i	její	distribuční	
sklady	mají	zpracované	a	schválené	

plány	odpadového	hospodářství	
a	vodohospodářské	havarijní	plány.	
Tyto	dokumenty	jsou	implementovány	
do	dokumentace	IMS.	

Ekologické investice
V	letech	2005–2007	vložila	společnost	
do	investičních	akcí	90,9	mil.	Kč.

Název akce Rok Pořizovací náklady  (mil. Kč)

Inertizace a ohřev asfaltových nádrží 2005−2007 66

Zabezpečená plocha u výměníkového pole AVDR 2006−2007 1,2

Nádrž VR 11 2007 8,1

Nádrž VR 50 2007 7,4

Realizace opatření pro snížení hluku na provoze 03 – PO 2007 3,1

Realizace opatření pro snížení hluku na provoze 01 – chladiče AVDR 2007 1

Signalizace úniku čpavku na rozpustidlovém odparafínování 2007 2,6

Realizace opatření pro snížení hluku na provoze 03 – kompresorovna vzduchu 2007−2008 1,5
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Odstraňování starých ekologických 
zátěží
Společnost	PARAMO	uzavřela	s	FNM	
smlouvu,	týkající	se	ekologických	
závazků	č.	39/94,	6.	6.	1994	s	dodatkem	
č.	1	z	23.	11.	1998	a	dodatkem	č.	2	
ze	4.	7.	2001.

Smlouva,	týkající	se	ekologických	
závazků	č.	58/94	mezi	KORAMO,	a.s.,	
a	FNM,	byla	uzavřena	19.	10.	1994,	
dodatek	č.	1	je	ze	dne	3.	12.	1998	
a	dodatek	č.	2	ze	dne	14.	11.	2002.

Pozitivním	vývojem	v	roce	2007	byla	
realizace	předsanačního	průzkumu	
v	areálu	hlavního	závodu	v	Pardubicích	
a	zpracování	projektové	dokumentace	
sanačního	zásahu.	Dále	v	jeho	okolí	
hydrogeologický	průzkum	lokality		
Sv.	Trojice	a	předsanační	průzkum	
skládky	kyselinových	pryskyřic	
v	lokalitě	LIDL.

Na	deponii	Časy	byl	realizován	její	
doprůzkum	a	aktualizován	prováděcí	
projekt	sanace.	

V	lokalitách	Hlavičník,	Blato	a	Zdechovice	
proběhl	předsanační	průzkum	
a	na	základě	jeho	výsledků	bude	v	roce	
2008	zpracován	prováděcí	projekt	sanace.	
Z	tohoto	důvodu	PARAMO,	a.s.	požádalo	
Ministerstvo	financí	ČR	o	zvýšení	
garanční	částky	na	dokončení	sanačních	
prací	v	hospodářském	středisku	Kolín.

REACH
Za	prioritní	v	roce	2007	považovala	
společnost	přípravu	na	implementaci	
Nařízení	REACH,	které	zavádí	přísnou	
regulaci	toxických	chemických	látek.	
V	rafinérii	byla	ustavena	pracovní	
skupina	pověřená	zajistit	implementaci	
Nařízení	do	výrobního	a	obchodního	
programu	firmy.	Veškeré	povinnosti,	
vycházející	z	Nařízení	(ES)	1907/2006,	
zejména	pak	aktualizace	bezpečnostních	
listů,	jsou	plněny.	Prozatím	bylo	
identifikováno	33	látek	a	meziproduktů,	
které	se	stanou	předmětem	samotné	
přeregistrace,	respektive	registrace.	

Priority
V	roce	2007	byla	stabilizována	
a	plně	využita	největší	investice	
posledních	let	–	výroba	asfaltů	Biturox	
(180	mil.	Kč),	uvedená	do	provozu	
v	závěru	roku	2006).
	
Důkazem	dodržení	hlavní	priority	
firmy	byly	investiční	akce	v	oblasti	
životního	prostředí	(snížení	hluku	
a	emisí	uhlovodíků),	bezpečnosti	práce	
(signalizace	úniku	čpavku,	zajištění	
bezpečnosti	samostatně	pracujících	
obsluh,	ochrana	proti	pádu,	obnova	
zastaralého	vozového	parku	a	další).
	
V	roce	2007	byla	dokončena	příprava	
investice	do	výroby	lakového	benzinu	
a	první	etapa	intenzifikace	výroby	
motorové	nafty	s	obsahem	síry	

nižším	než	10	ppm.	Investováno	bylo	
i	do	rozšíření	výroby	modifikovaných	
asfaltů.
	
Do	roku	2008	přecházejí	rozpracované	
investiční	akce	a	položky	schválené	
v	závěru	roku	k	realizaci,	které	budou	
v	roce	2008	tvořit	čerpání	finančních	
prostředků	ve	výši	120,3	mil.	Kč.	

Systémy řízení
Významným	faktorem	ochrany	životního	
prostředí	jsou	systémy	řízení.	Společnost	
PARAMO	v	roce	2007	s	úspěšnou	
certifikací	systému	řízení	bezpečnosti	
a	ochrany	zdraví	při	práci	(HSMS)	
dle	OHSAS	18001	dokončila	integraci	
již	certifikovaných	systémů	řízení	
kvality	(QMS)	podle	normy	ISO	9001	
a	environmentálního	řízení	(EMS)	podle	
normy	ISO	14001.	

Certifikace	všech	systémů	s	pravidelnou	
roční	kontrolou	a	tříletým	obnovováním	
certifikátů	je	uskutečňována	firmou	TÜV	
NORD	Czech,	s.r.o.	Uvedené	aktivity	
v	EMS	doplňuje	účast	v	mezinárodním	
programu	chemického	průmyslu	
„Responsible	Care“	–	„Odpovědné	
podnikání	v	chemii“.	

V	následujícím	období	PARAMO	počítá	
s	dalším	rozvíjením	a	zefektivněním	
zavedených	integrovaných	systémů	
řízení	s	nezávislým	dohledem	
renomovaných	certifikačních	firem.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku
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Finanční Situace

Nehledě	na	nepříznivé	vnější	podmínky	
(tj.	rychlý	růst	cen	ropy	nebo	posilování	
koruny	vůči	USD),	které	měly	
za	následek	snižování	rafinérské	marže	
denominované	v	českých	korunách,	
společnost	v	roce	2007	zaznamenala	
dobrý	finanční	vývoj.	Neocitla	se	
v	platební	neschopnosti	a	její	finanční	
situace	byla	vyrovnaná.
Podle	mezinárodních	účetních	standardů	
IFRS	společnost	vykázala	tržby	11	037	
mil.	Kč	(v	roce	2006	byly	10	736	
mil.	Kč).	Výsledek	hospodaření	před	
zdaněním	podle	IFRS	dosáhl	251	mil.	Kč	
(267	mil.	Kč	v	roce	2006).

Počátkem	druhého	pololetí	došlo	
k	uzavření	smluv	se	společností	
UNIPETROL,	a.s.,	o	poskytování	reálného	
obousměrného	cash	poolingu.	Veškeré	
provozní	financování	pak	probíhalo	tímto	
způsobem,	čímž	se	snížila	úroková	marže	
o	0,25	%.	Krátkodobé	úvěry,	poskytnuté	

ČS	a	Raiffaisenbank,	byly	splaceny	
a	smlouvy	ukončeny.	Dlouhodobé	úvěry	
u	ČSOB	se	dařilo	splácet	v	dohodnutých	
termínech.	

Celkové	obchodní	pohledávky	oproti	
roku	2006	vzrostly.	Stalo	se	tak	
zejména	v	důsledku	růstu	cen	výrobků.	
Pokles	pohledávek	po	splatnosti	lze	
přičíst	na	vrub	ukončení	konkurzů	
ve	výši	84	mil.	Kč.	

Kurz	akcií	v	průběhu	sledovaného	
období	pod	vlivem	dobrých	
hospodářských	výsledků	rostl	z	hodnoty	
800	Kč	až	na	1	200	Kč	za	akcii	na	konci	
roku.	Mezi	společnostmi,	s	jejichž	
akciemi	se	v	ČR	obchoduje	a	které	byly	
v	roce	2007	nejvýnosnější,	se	společnost	
PARAMO	umístila	na	devátém	místě.

Jedinou	stoprocentně	vlastněnou	
společností	zůstává	MOGUL	SLOVAKIA,	
která	působí	jako	obchodní	společnost	
na	slovenském	trhu.	Hlavním	předmětem	

její	činnosti	je	prodej	maziv.	Společnost	
vytvořila	zisk	před	zdaněním	5,3	mil.	Sk		
(v	roce	2006	vykázala	zisk	před	
zdaněním	6,2	mil.	Sk).

Účetní závěrka v nezkrácené formě
Účetní	závěrka	v	rozsahu	rozvahy,	
výkazu	zisků	a	ztrát	ve	formě	srovnávací	
tabulky	za	poslední	dvě	účetní	období	
včetně	přílohy	za	poslední	účetní	období	
je	uvedena	v	příloze	výroční	zprávy.

Přehled o změnách vlastního kapitálu 
za poslední tři účetní období (v tis. Kč)
Viz	účetní	závěrka.

Nekonsolidovaný výsledek 
hospodaření připadající na 1 akcii
V	připojené	tabulce	je	uveden	
nekonsolidovaný	hospodářský	výsledek	
po	zdanění	z	běžné	činnosti	emitenta	
připadající	na	1	akcii	(za	poslední	tři	
účetní	období).

nekonsolidovaný výsledek hospodaření připadající na 1 akcii

Rok 2005 2006 2007

Zisk na akcii (Kč) -128,21 200,65 159,84
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Výše dividendy za poslední tři období
Za	poslední	tři	účetní	období	(2005,	
2006,	2007)	nebyla	dividenda	vyplácena.

Změny v přijatých úvěrech
Uvedeno	v	účetní	závěrce.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku

Konsolidovaný výsledek hospodaření připadající na 1 akcii

V	připojené	tabulce	je	uveden	konsolidovaný	hospodářský	výsledek	po	zdanění	z	běžné	činnosti	emitenta	připadající	na	1	akcii	
(za	poslední	tři	účetní	období).

Rok 2005 2006 2007

Zisk za akcii (Kč) -133,85 199,49 150,32

Údaje o očekávané hospodářské a finanční situaci do roku 2008 (tis. Kč)

IFRS 2006 2007 2008

Náklady 10 782 126 10 992 616 11 005 375

Výnosy 11 049 007 11 243 138 11 165 314

Zisk před zdaněním 266 881 250 522 159 939
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zdroje Kapitálu

Uvedení zdrojů kapitálu v rozdělení 
na krátkodobé a dlouhodobé
Informace	jsou	uvedeny	v	příloze	účetní	
závěrky.

Údaje o struktuře financování 
emitenta
Společnost	PARAMO	je	financována	
vlastními	zdroji	a	úvěry.

Informace o všech omezeních využití 
zdrojů kapitálu, které podstatně 
ovlivnily nebo mohly podstatně 
ovlivnit provoz emitenta,  
a to i nepřímo
Společnost	PARAMO	nemá	žádné	
účelově	vázané	zdroje	financování,	které	
by	podstatně	ovlivnily	nebo	mohly	
podstatně	ovlivnit	její	provoz,	a	to	
i	nepřímo.

řízení riziK

Je	uvedeno	v	příloze	účetní	závěrky.

riziKové FaKtory

Hlavními	rizikovými	faktory	
ve	finančním	řízení	společnosti	jsou:

		 vývoj	mezinárodní	rafinérské	marže	
jako	rozhodujícího	faktoru	výsledku	
hospodaření	společnosti;

		 vývoj	ceny	ropy,	jejíž	výše	určuje	
potřebu	kapitálu	a	zároveň	výrazně	
ovlivňuje	ekonomiku	výroby	asfaltů	
a	olejů	(jejich	ceny	nejsou	přímo	
navázány	na	cenu	ropy	nebo	jejich	
derivátů);

		 vývoj	kurzu	amerického	dolaru	
vůči	české	koruně	(rafinérská	
marže	trhem	nastavovaná	v	USD	
pokrývá	mj.	fixní	náklady	a	náklady	
na	energie	hrazené	v	Kč);

		 vývoj	trhu	asfaltů	v	regionu,	který	
zásadně	určuje	využití	rafinérské	
kapacity	a	zároveň	má	výrazný	
vliv	na	vlastní	rafinérskou	marži	
PARAMO,	a.s.
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V souladu s posledními 
trendy do budoucna 
počítáme s navyšováním 
podílů modifikovaných 
asfaltů a asfaltových 
suspenzí.
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Struktura společnosti  
a koncernu

StruKtura Koncernu

Akciová	společnost	PARAMO	je	součástí	skupiny	UNIPETROL.	Tato	společnost	vlastnila	k	31.	12.	2007	88,03%	podíl	
na	základním	kapitálu	PARAMO,	a.s.	Majoritním	vlastníkem	UNIPETROL,	a.s.,	je	polská	společnost	PKN	ORLEN	S.A.

osoby ovládající emitenta

Ovládající osoba Výše podílu opravňující k hlasování 
k 31. 12. 2007 

Ovládací smlouva 

UNIPETROL, a.s,. Klimentská 10, 110 00 Praha 1, IČ 61672190 88,03 % ne

Mezi	emitentem	a	společností	shora	uvedenou	není	uzavřena	tzv.	Ovládací	smlouva.

Struktura hlavních akcionářů společnosti paraMo, a.s. (stav k 31. 12. 2007)

Akcionáři % podíl na základním kapitálu

UNIPETROL, a.s. 88,03 

PKN ORLEN S.A. 3,73 

Celkem 91,76

Ostatní	právnické	a	fyzické	osoby	se	na	základním	kapitálu	podílejí	8,24	%.

Prohlášení: Hlavní	akcionáři	mají	shodná	hlasovací	práva.	Žádná	odlišná	hlasovací	práva	neexistují.

změna podílu na hlasovacích právech:

Podíl na hlasovacích právech v % celkem Před změnou Po změně

UNIPETROL, a.s. 73,52 88,03

HET TSJECHIE EN SLOWAKIJEFONDS N.V. 11,39 0,00

MIDDENEUROPESE BELEGGINGSMAATSCHAPIJ S.A. 3,0 0,00
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Společnost	UNIPETROL,	a.s.,	ke	dni		
23.	11.	2007	zvýšila	svůj	podíl	
na	hlasovacích	právech	společnosti	
PARAMO,	a.s.,	z	73,52	%	hlasů	na	88,03	%	
hlasů.	Ke	stejnému	datu	byl	držen	
UNIPETROL	a.s.	a	osobou	jednající	
s	oznamovatelem	ve	shodě	PKN	ORLEN	
podíl	ve	výši	91,76	%	na	společnosti	
PARAMO,	a.s.

Ke	dni	23.	11.	2007	společnosti	MEI-
Tsjechië	en	Slowakije	Fonds	N.V.,	MIDDEN	

EUROPESE	BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ	
S.A.	a	BLUE	MOUNTAIN,	s.r.o.,	snížily	
svůj	podíl	na	hlasovacích	právech	
společnosti	PARAMO,	a.s.,	z	14,5	%	hlasů	
na	0,00	%	hlasů.	

organizační StruKtura
SpolečnoSti

Generálnímu	řediteli	jsou	podřízeni	
odborní	ředitelé,	kteří	řídí	úseky	

obchodní,	finanční,	výrobní	a	personální.	
Dále	mu	jsou	přímo	podřízeny	odbor	
řízení	systému	jakosti	a	životního	
prostředí,	odbor	bezpečnosti	a	vnitřní	
správy,	právníci	a	tisková	mluvčí.

Společnost	PARAMO	je	součástí	
holdingu	UNIPETROL	od	roku	2000.	
Majoritním	vlastníkem	UNIPETROL,	a.s.,	
je	polská	společnost	PKN	ORLEN	S.A.

Organizační schéma

Valná hromada

Dozorčí radaPředstavenstvo

Generální ředitel

PrávníciSekretariát

Tisková mluvčíOdbor ŘSJ a ŘSŽP

Obchodní úsek

Personální úsek

Výrobní úsek

Finanční úsek

Odbor bezpečnosti 
a vnitřní správy

organizační SložKy

Sídlo organizační složky podílející se na celkovém obratu nebo výrobě  
či službách poskytovaných emitentem alespoň 10 %

Organizační složka Sídlo % obratu 

PARAMO, a.s. Přerovská 560, 530 06 Pardubice 100
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Majetkové účasti

dceřiné SpolečnoSti

Název MOGUL SLOVAKIA, s.r.o. 

Sídlo U ihriska 300, Hradiště pod Vrátnom 

IČ 36 222 992 

základní finanční a provozní ukazatele 
(v tis. Sk) 

Celková aktiva 84 553

Vlastní kapitál 18 029

Základní kapitál 11 476

Cizí zdroje 66 524

Tržby celkem 155 088

HV před zdaněním 5 039

HV za účetní období 4 040

Průměrný počet zaměstnanců 14

Investice (vč. finančních investic) 1 426
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Významné události roku
		 upevnění	postavení	na	slovenském		
	 trhu	olejů	a	maziv;
		 rozšíření	skladovacích	kapacit;
		 posílení	prodeje	asfaltových		
	 výrobků;
		 zahájení	procesu	implementace		
	 systému	kvality	podle		
		 ISO	9001:2001;
		 přípravné	procesy	pro	zavedení		
	 nového	skladovacího		
	 a	fakturačního	SW.

Očekávaný vývoj, záměry a cíle
Podnikatelský	záměr	roku	2008	počítá	
s	rozvojovými	plány	zaměřenými	
na	podporu	prodeje	s	cílem	posílit	
postavení	na	slovenském	trhu	
olejů	a	maziv.	Dále	zahrnuje	i	další	
optimalizaci	obchodních	činností.	

Prodejní	ceny	budou	ovlivňovány	tržním	
konkurenčním	prostředím,	vývojem	cen	
ropy	na	světových	trzích	a	kurzem	Sk	
především	k	Kč	a	USD.

Společnost	v	roce	2008	plánuje	aktivaci	
nového	skladovo-fakturačního	softwaru	
s	cílem	zkvalitnit	poskytované	služby	
a	připravit	společnost	na	plánované	
přijetí	EUR.	Dále	investice	do	obnovy	
vozového	parku	a	do	rozšíření	
skladovacích	kapacit.

Základní charakteristika společnosti
100%	podíl	ve	společnosti	stále	vlastní	
PARAMO,	a.s.	Hlavní	produkty	
a	služby	–	nákup	a	prodej	olejů	a	maziv;	
nákladní	doprava;	koupě	zboží	za	účelem	
jeho	dalšího	prodeje	(maloobchod,	
velkoobchod).

Významné majetkové účasti 
Ve	sledovaném	období	k	žádné	změně	
nedošlo.

další  MajetKové ÚčaSti

Informace	tohoto	druhu	je	uvedena	
v	příloze	účetní	závěrky.
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Do roku 2008 přecházejí 
rozpracované investiční 
akce a položky, které 
byly k realizaci schváleny 
v závěru roku 2007. 
V roce 2008 na ně 
budou čerpány finanční 
prostředky ve výši  
120,3 mil. Kč.
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Doplňující informace dle zákona 
o podnikání na kapitálovém trhu 

Právní předpisy

PARAMO, a.s., se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy ČR, zejména obchodním zákoníkem a dále pak Stanovami akciové 

společnosti.

Významné smlouvy

Společnost uzavřela v daném období tři smlouvy, týkající se poskytování reálného obousměrného cash poolingu. Smlouvy byly uzavřeny 

za obvyklých obchodních podmínek.

Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu

Ing. Ivan Ottis  Ing. Jindřich Bartoníček

předseda představenstva  člen představenstva

PARAMO, a.s. PARAMO, a.s.

IČ: 48173355  IČ: 48173355

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení akciové 

společnosti PARAMO, nebyly vynechány ani nijak zkresleny.

V Pardubicích dne 25. 4. 2008

Ing. Ivan Ottis  Ing. Jindřich Bartoníček
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Audit

Souhrnné informace o odměnách uhrazených za účetní období auditorům v členění za jednotlivé druhy služeb, a to zvlášť za emitenta a zvlášť 
za konsolidovaný celek

Za emitenta – za audit 2 142 000 Kč, ostatní služby 191 637,6 Kč  celkem 2 333 637,6 Kč

Za konsolidační celek – za audit MOGUL SLOVAKIA 57 500 Kč náklady na auditora celkem 2 391 137,6 Kč

Za rok 2006 provedla audit účetní závěrky společnosti:

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

číslo osvědčení 71

Pobřežní 1a

186 00 Praha 8

Auditor:

Ing. Otakar Hora, CSc.

číslo osvědčení 1197

Za rok 2007 provedla audit účetní závěrky společnosti:

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

číslo osvědčení 71

Pobřežní 1a

186 00 Praha 8

Auditor:

Ing. Otakar Hora, CSc.

číslo osvědčení 1197

Cenné papíry

Akcie

Vydané cenné papíry:

Druh: akcie kmenová

Forma: na majitele

Podoba zaknihovaná

Počet kusů: 1 330 078 ks

Jmenovitá hodnota: 1 000 Kč

Celkový objem emise: 1 330 078 000 Kč

ISIN: CZ0005091355

V roce 2007 byly akcie přijaty  

k obchodování na veřejných trzích:

• RM-Systém, a.s.

• Burza cenných papírů Praha, a.s.

Mezi veřejností (fyzickými osobami) je umístěno 17 577 kusů akcií, na které připadá 7,79 % základního kapitálu.
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K obchodování je cenný papír přijat na BCPP a v RM-S. Všechny akcie jsou vydány v zaknihované podobě zápisem v evidenci Střediska cenných 

papírů a jsou kótované. Práva spojená se zaknihovanou akcií vykonává osoba vedená v evidenci SCP.

Všechny akcie jsou vydány pod ISIN CZ 0005091355.

Akcionáři uplatňují své právo účastnit se na řízení společnosti, založené vlastnictvím akcií, zásadně na valné hromadě.

Podíl na zisku (dividendy), příp. podíl na likvidačním výsledku akcionáře se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě 

akcií všech akcionářů v rozhodný den. Den splatnosti dividendy je den, který následuje tři měsíce po datu konání valné hromady, jenž o výplatě 

dividendy rozhodla. Číselné označení dne je shodné se dnem konání valné hromady.

Neurčí-li usnesení valné hromady nebo dohoda s akcionářem jinak, je společnost povinna vyplatit dividendu na své náklady a nebezpečí 

na adrese akcionáře vedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů Střediska cenných papírů v části určené pro emitenta k rozhodnému dni. 

Představenstvo je povinno oznámit den splatnosti dividendy, místo a způsob její výplaty způsobem určeným pro svolání valné hromady (čl. 14 

odst. 5 těchto stanov).

Právo na výplatu dividendy je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o výplatě dividendy.

Společnost může vydat prioritní akcie, s nimiž je spojeno přednostní právo týkající se dividendy nebo podílu na likvidačním zůstatku.

Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydávat dluhopisy. Akcionáři společnosti mají přednostní právo na získání vyměnitelných 

a prioritních dluhopisů.

Společnost v roce 2007 neinvestovala do akcií a dluhopisů jiných emitentů. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly jsou uvedeny v příloze 

účetní závěrky této výroční zprávy.

Kurz akcií v průběhu sledovaného období pod vlivem dobrých hospodářských výsledků rostl z hodnoty 800 Kč až na 1 200 Kč za akcii na konci 

roku.

Společnost neprovádí žádné analýzy ani nepřijímá rady analytiků a obchodníků s cennými papíry.

Povinná nabídka převzetí

Veřejná nabídka akcií společnosti třetími osobami ani veřejná nabídka převzetí akcií jiných společností nebyla učiněna.

Dluhopisy

PARAMO, a.s., žádné dluhopisy nemá. 

Nabytí vlastních akcií a zatímních listů

Společnost PARAMO ve sledovaném období nenabyla vlastní akcie ani zatímní listy.
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Údaje o základním kapitálu emitenta

Základní kapitál PARAMO, a.s., činí 1 330 078 000 Kč a je rozložen na 1 330 078 kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč znějících 

na majitele.

Zaměstnanci společnosti nemají stanoveny žádné výhody pro účast na základním kapitálu emitenta. V roce 1997 došlo ke změně 14 828 kusů 

zaměstnaneckých akcií na kmenové. Následující rok pak bylo i zbylých 10 008 kusů zaměstnaneckých akcií převedeno na kmenové.

Od roku 1999 je celé základní jmění rozděleno na 1 330 078 kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 Kč s charakterem veřejně 

obchodovatelných, dnes registrovaných cenných papírů bez omezení obchodovatelnosti (převoditelnosti).

Činnost emitenta

Údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních vedených v běžném účetním období a dvou předcházejících účetních obdobích, která 
měla nebo mohou mít významný vliv na finanční situaci emitenta.

Aktivní soudní spor:
Žalovaný: EUROCRUX s.r.o., Brno, Dukelská třída 58

Předmět sporu: zaplacení částky 13 825 323 Kč, částky 45 542 703 Kč a částky 4 197 169,60 Kč s přísl.

Stav řízení: PARAMO, a.s., po bezvýsledných jednáních s firmou EUROCRUX a vyčerpání všech možností mimosoudního vymáhání pohledávky, 

jakožto žalobce, se domáhá po žalované EUROCRUX s.r.o. zaplacení výše uvedených částek s přísl., a to na základě kupní smlouvy uzavřené dne  

5. 1. 2004 a na ni navazujících objednávek zboží – motorové nafty, které nebyly uhrazeny. Ve věci byla podána žaloba datovaná 13. 4. 2005  

a současně návrh na vydání předběžného opatření, který byl soudem zamítnut s tím, že nejsou splněny zákonné předpoklady pro nařízení 

předběžného opatření, neboť nebylo osvědčeno, že žalovaný činí úkony směřující ke zmenšení svého majetku.

Ve věci žaloby soud dosud neučinil žádný úkon, dosud nevyzval ani k zaplacení soudního poplatku.

Pasivní soudní spor:
Žalobce: EUROCRUX s.r.o., Brno, Dukelská třída 58

Předmět sporu: zaplacení částky 134 291 538 Kč s přísl. jako provize za obchodní zastoupení a ušlého zisku.

Stav řízení: Žaloba byla podána v září 2006 a žalobce uplatnil zcela nekonkrétní a neodůvodněnou žalobou pohledávku ve výši 112 759 157 Kč 

odpovídající provizi za obchodní zastoupení a pohledávku ve výši 21 532 381 Kč z titulu náhrady škody ve formě ušlého zisku. Oba nároky 

jsou vyvozovány z dohody o obchodním zastoupení. PARAMO, a.s., považuje oba nároky za zcela nedůvodné, nemající oporu v uzavřených 

obchodních vztazích. Vrchní soud již podruhé odmítl odvolání Eurocruxu proti rozhodnutí o povinnosti zaplatit soudní poplatek a věc vrátil 

Krajskému soudu v Hradci Králové. Řízení by tak mělo být Krajským soudem zastaveno. Lze však předpokládat, že Eurocrux podá novou žádost 

o osvobození soudního poplatku se snahou řízení prodlužovat.

Informace o přerušeních v podnikání

Akciová společnost PARAMO své podnikání v roce 2007 nepřerušila.

Celková výše dosud nesplacených úvěrů přijatých emitentem v rozdělení na zajištěné a nezajištěné úvěry a způsob jejich zajištění; celková 
výše veškerých půjček přijatých emitentem a jiné závazky emitenta v rozdělení na zajištěné a nezajištěné půjčky a závazky a způsob jejich 
zajištění a zajištění poskytnuté emitentem a další podmíněné závazky

Informace o těchto skutečnostech podává příloha účetní závěrky.
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Obchodní společnosti, ve kterých emitent přímo vlastní více jak 10 % základního kapitálu (údaje v tis. Sk k 31. 12. 2007)

Společnost sídlo IČ Základní kapitál Podíl PARAMO, a.s., na ZK v % Poznámka 

MOGUL SLOVAKIA, s.r.o.. U ihriska 300, 
906 12 Hradiště pod Vrátnom 36 22 29 92 11 476 000 Sk 100 

K 31. 12. 2006 se akciová společnost PARAMO kapitálově angažovala v MOGUL SLOVAKIA, s.r.o.

Obchodní společnosti, ve kterých emitent nepřímo vlastní více jak 10 % základního kapitálu

Akciová společnost PARAMO K 31. 12. 2007 nepřímo nevlastnila žádné obchodní společnosti.

Stanovy

Popis předmětu a účelu činnosti emitenta a uvedení, kde ve stanovách mohou být nalezeny

Výroba a zpracování paliv a maziv. PARAMO, a.s., zpracovává ropu na rafinérské a asfaltářské výrobky a dále i na mazací a procesní oleje včetně 

výrobků navazujících a pomocných (viz bod 20 této zprávy). Popis předmětu činnosti společnosti emitenta je uveden v článku 4 stanov akciové 

společnosti PARAMO.

Souhrn všech ustanovení stanov emitenta ohledně členů správních, řídicích a dozorčích orgánů

Ustanovení ohledně členů správních, řídicích a dozorčích orgánů je uvedeno ve stanovách PARAMO, a.s., v kapitole III. Organizace společnosti. 

Pod písmenem B Představenstvo v čl. 16 Postavení a působnost představenstva; v čl. 17 Složení, ustavení a funkční období představenstva; v čl. 18 

Odpovědnost a zákaz konkurence členů představenstva; v čl. 19 Zasedání a rozhodování představenstva. Pod písmenem C Dozorčí rada v čl. 20 

Postavení a působnost dozorčí rady; v čl. 21 Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady; v čl. 22 Zasedání a rozhodování dozorčí rady; čl. 23 

Odpovědnost a zákaz konkurence členů dozorčí rady.

Popis práv, výhod a omezení platných pro každý druh stávajících akcií

Akcie společnosti jsou vydány v zaknihované podobě zápisem v evidenci Střediska cenných papírů a jsou kótované. 

 

Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií, které jsou spláceny peněžitým vkladem, do 6 měsíců ode dne zápisu zvýšení 

základního kapitálu v obchodním rejstříku. Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu 

v obchodním rejstříku. 

Při porušení povinnosti splatit emisní kurz upsaných akcií nebo jeho splatnou část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % ročně.

Jestliže upisovatel neuhradí splatnou část emisního kurzu upsaných akcií, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil do 60 dnů ode dne doručení 

výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, 

kterou mu určí. Postup při prohlášení zatímního listu nevráceného vyloučeným akcionářem za neplatný a vydání nového zatímního listu stanoví 

§ 177 odst. 5 až 7 obchodního zákoníku. Namísto postupu podle předchozích vět může buď představenstvo podat žalobu na splacení emisního 

kurzu akcií, popřípadě jeho splatné části, proti upisovateli, který je v prodlení s jeho splacením nebo valná hromada rozhodnout o snížení 

základního kapitálu upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splacením jmenovité hodnoty akcií.

Částka placená na splacení emisního kurzu akcií nebo hodnota splaceného nepeněžitého vkladu se nejprve započte na emisní ažio. Pokud tato 

částka nebo hodnota nepostačuje na splacení splatné části jmenovité hodnoty všech upsaných akcií, započítává se postupně na splacení splatné 

části jmenovitých hodnot jednotlivých akcií.
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Popis podmínek upravujících způsob, jakým se svolávají výroční valné hromady a mimořádné valné hromady akcionářů včetně podmínek účasti

Svolávání valné hromady čl. 14 stanov PARAMO, a.s.

1. Valná hromada společnosti se koná nejméně jedenkrát za rok nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. V případech, kdy 

svolání valné hromady ukládá zákon a představenstvo bez zbytečného odkladu nerozhodlo o jejím svolání nebo není dlouhodobě schopné 

usnášení, je oprávněn svolat valnou hromadu i člen představenstva.

2. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky 

dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo 

to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení 

společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví li zvláštní právní předpis něco jiného.

3.  Na žádost akcionáře nebo akcionářů podle čl. 10 odst. 13 písm. a) těchto stanov svolá představenstvo mimořádnou valnou hromadu tak, aby se 

konala do čtyřiceti dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání; lhůta uvedená v odst. 5 tohoto článku těchto stanov se zkracuje na patnáct 

dnů. Představenstvo není oprávněno navržený pořad jednání měnit; doplněn může být pouze se souhlasem osob, které o svolání mimořádné 

valné hromady požádaly.

4.  Na základě rozhodnutí představenstva se valná hromada svolává i v dalších případech; jestliže to vyžadují zájmy společnosti, svolává valnou 

hromadu dozorčí rada, která též valné hromadě navrhuje potřebná opatření.

5. Valná hromada je svolávána oznámením o konání valné hromady v Obchodním věstníku a Hospodářských novinách, které musí být uveřejněno 

nejméně 30 dní před jejím konáním. Pokud akcionář zřídí ve prospěch společnosti zástavní právo alespoň k jedné akcii společnosti jako jistotu 

na úhradu nákladů za zaslání oznámení o konání valné hromady a požádá o zaslání oznámení o konání valné hromady na adresu uvedenou 

v žádosti, je společnost povinna mu na uvedenou adresu na jeho náklad oznámení zasílat.

6. Oznámení o konání valné hromady musí obsahovat firmu a sídlo společnosti, datum, hodinu a místo konání valné hromady, označení, zda 

se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, pořad jejího jednání, rozhodný den k účasti na valné hromadě, popřípadě další 

náležitosti stanovené zákonem.

7. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady.

8.  Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo změna data jejího konání musí 

být oznámeny způsobem stanoveným v odst. 5 tohoto článku těchto stanov, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání, 

jinak je společnost povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původního oznámení, účelně vynaložené náklady. Při určení nového 

data konání valné hromady musí být dodržena lhůta podle odst. 5, popřípadě odst. 3, tohoto článku těchto stanov.

9. Valná hromada je organizačně zabezpečována orgánem společnosti, který valnou hromadu svolal.

Účast na valné hromadě čl. 13 stanov PARAMO, a.s.

1. Každý akcionář se může účastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupcem akcionáře 

nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

2. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady.

3. Fyzické osoby uvedené v odst. 1 tohoto článku těchto stanov se na valné hromadě prokazují platným dokladem totožnosti. Statutární orgán 

akcionáře je dále povinen se prokázat úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce od data konání valné hromady, 

a zástupce akcionáře je povinen se prokázat písemnou plnou mocí, v níž je uveden rozsah zástupcova oprávnění. Doklady uvedené v předchozí 

větě jsou dotčené osoby povinny odevzdat společnosti při prezenci.
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4. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Části jednání valné hromady projednávající účetní závěrku je 

oprávněn se účastnit i auditor této závěrky. Valné hromady se rovněž účastní notář, je-li to vyžadováno zákonem nebo potřebné pro ověření 

průběhu jednání z jiných důvodů. Ostatní osoby se mohou valné hromady účastnit pouze s jejím souhlasem; veřejnosti není valná hromada 

přístupná.

5. Přítomní akcionáři, popřípadě jejich zástupci, se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo 

jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, 

popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, je 

povinna uvést tuto skutečnost do listiny přítomných včetně uvedení důvodu odmítnutí. Do listiny přítomných se zapisují rovněž osoby 

uvedené v odst. 4 tohoto článku těchto stanov. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel 

zvolení v souladu s čl. 15 odst.1 těchto stanov.

Stručný popis všech ustanovení stanov emitenta, která by mohla způsobit zdržení, odložení změny kontroly nad emitentem nebo by ji mohla 
zabrzdit

Stanovy společnosti čl. 29 Zrušení a zánik společnosti

1.  Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací nebo o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře či o jejím rozdělení náleží do působnosti valné 

hromady.

2.  Při zrušení společnosti s likvidací rozhodne valná hromada na návrh likvidátora o rozdělení likvidačního zůstatku. Likvidační zůstatek přitom 

bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií.

3. Valná hromada může zrušit své rozhodnutí o zrušení společnosti a jejím vstupu do likvidace do doby, než bylo započato s rozdělováním 

likvidačního zůstatku. Dnem účinnosti tohoto rozhodnutí končí funkce likvidátora a likvidátor je povinen předat všechny doklady o průběhu 

likvidace představenstvu společnosti.

4. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

Uvedení případných ustanovení stanov upravujících limit vlastnictví, při jehož přesažení musí být zveřejněno jméno akcionářů

Stanovy akciové společnosti PARAMO neřeší limit vlastnictví, při jehož přesažení musí být zveřejněno jméno akcionáře.

Popis podmínek, které stanoví stanovy pro změnu kapitálu, pokud jsou tyto podmínky přísnější, než požaduje zákon

V případě akciové společnosti PARAMO podmínky pro změnu kapitálu nejsou přísnější než zákon.
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Předmět podnikání

Dle článku 4 platných stanov společnosti je předmět podnikání definován takto:

• zámečnictví;

• revize vyhrazených elektrických zařízení;

• podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady;

• výroba a zpracování paliv a maziv;

• provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy;

• zpracování ropy na rafinérské a asfaltářské výrobky včetně výrobků navazujících a pomocných, nemající charakter živností uvedených v příl. 

zákona č. 455/1991 Sb.;

• výroba elektřiny;

• nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv 

ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení – velkoobchod;

• výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, 

vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických přípravků 

klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické;

• velkoobchod;

• specializovaný maloobchod;

• činnost technických poradců v oblasti chemické výroby a chemických analýz;

• činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců;

• pronájem a půjčování věcí movitých;

• zasílatelství;

• silniční motorová doprava nákladní;

• silniční motorová doprava osobní;

• hostinská činnost;

• poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software;

• provádění staveb, jejich změn a odstraňování;

• činnost účetních poradců, vedení účetnictví;

• zpracování dat, služby databank, správa sítí;

• výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd;

• služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.

Společnost není činná v oblasti těžby nerostných surovin.
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Souhrnná vysvětlující zpráva
Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118, odst. 3, písm. g) až q) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb., v platném znění

Novela zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, účinná od 1. 4. 2008, nově stanovila povinnost emitenta kótovaného 
cenného papíru vypracovat souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se níže uvedených bodů.

g)  informace o struktuře vlastního kapitálu emitenta včetně cenných papírů nepřijatých k obchodování na regulovaném trhu se sídlem 
v členském státě Evropské unie a případného určení různých druhů akcií, práv a povinností spojených s akciemi téhož druhu a podílu 
každého druhu akcií na základním kapitálu

Struktura vlastního kapitálu PARAMO, a.s. (v tis. Kč)

základní kapitál 1 330 078

statutární fondy 279 360

fondy z přecenění 0

nerozdělené zisky minulých let 766 053

celkem 2 375 491

Struktura konsolidovaného vlastního kapitálu (v tis. Kč)

základní kapitál 1 330 078

statutární fondy 279 621

fondy z přecenění 0

nerozdělené zisky minulých let 780 528

přepočet cizích měn -107

celkem 2 390 120

Celý základní kapitál je rozdělen na 1 330 078 kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 Kč s charakterem kótovaných cenných 

papírů v zaknihované podobě. 

Akciová společnost PARAMO má listinné akcie společnosti Technoexport a Chemapol Group, a.s.

h) informace o omezení převoditelnosti cenných papírů

Převod cenných papírů – akcií – společnosti PARAMO, a.s., není nijak omezen.

i) informace o významných přímých a nepřímých podílech na hlasovacích právech emitenta

Významný přímý podíl na hlasovacích právech PARAMO, a.s., má UNIPETROL, a.s., 88,03 %., PKN ORLEN a.s. má 3,73% přímý podíl na 

základním kapitálu.

j) informace o vlastnících cenných papírů se zvláštními právy včetně popisu těchto práv

Společnost PARAMO žádné vlastníky cenných papírů se zvláštními právy nemá.

k) informace o omezení hlasovacích práv

Výkon hlasovacích práv není omezen.
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l)  informace o smlouvách mezi akcionáři, které mohou mít za následek ztížení převoditelnosti akcií nebo hlasovacích práv, pokud jsou 
emitentovi známy

Emitentovi nejsou známy žádné informace o smlouvách mezi akcionáři, které by měly za následek ztížení převoditelnosti akcií nebo hlasovacích 

práv.

m) informace o zvláštních pravidlech určujících volbu a odvolání členů představenstva a změnu stanov společnosti

Akciová společnost PARAMO nemá žádná zvláštní pravidla, která by určovala volbu a odvolávání členů představenstva a změnu stanov. 

 

n) informace o zvláštních pravomocích členů představenstva, zejména o pověření podle § 161a a 210 obchodního zákoníku

Členové představenstva PARAMO, a.s., nemají žádné zvláštní pravomoci ani pověření podle § 161a a 210 obchodního zákoníku.

o)  informace o významných smlouvách, ve kterých je emitent smluvní stranou a které nabudou účinnosti, změní se nebo zaniknou v případě 
změny ovládání emitenta v důsledku nabídky převzetí, a účincích z nich vyplývajících, s výjimkou takových smluv, jejichž uveřejnění by bylo 
pro emitenta vážně poškozující; tím není omezena jiná povinnost uveřejnit takovou informaci podle tohoto zákona nebo zvláštních právních 
předpisů

Společnost PARAMO nemá žádné významné smlouvy, ve kterých je smluvní stranou a které nabudou účinnosti, změní se nebo zaniknou v případě 

změny ovládání emitenta v důsledku nabídky převzetí.

p)  informace o smlouvách mezi emitentem a členy jeho představenstva nebo zaměstnanci, kterými je emitent zavázán k plnění pro případ 
skončení jejich funkce nebo zaměstnání v souvislosti s nabídkou převzetí

Společnost PARAMO nemá uzavřeny žádné smlouvy s členy představenstva nebo zaměstnanci, kterými by byla zavázána k plnění pro případ 

skončení jejich funkce nebo zaměstnání v souvislosti s nabídkou převzetí. 

q)  informace o případných programech, na jejichž základě je zaměstnancům a členům představenstva společnosti umožněno nabývat 
účastnické cenné papíry společnosti, opce na tyto cenné papíry či jiná práva k nim za zvýhodněných podmínek, a to o tom, jakým 
způsobem jsou práva z těchto cenných papírů vykonávána

Společnost PARAMO nemá žádné programy, na jejichž základě je zaměstnancům a členům představenstva společnosti umožněno nabývat 

účastnické cenné papíry společnosti, opce na tyto cenné papíry či jiná práva k nim za zvýhodněných podmínek.
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Zpráva auditora pro akcionáře společnosti 
PARAMO, a.s.

Konsolidovaná účetní závěrka

Na základě provedeného auditu jsme dne 25. dubna 2008 vydali o konsolidované účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu 

následujícího znění:

„Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní závěrky společnosti PARAMO, a.s., tj. konsolidované rozvahy k 31. prosinci 2007, konsolidovaného 

výkazu zisku a ztráty, konsolidovaného přehledu o změnách vlastního kapitálu a konsolidovaného přehledu o peněžních tocích za rok 2007 a přílohy 

této konsolidované účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod a ostatních doplňujících údajů. Údaje o společnosti 

PARAMO, a.s., jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této konsolidované účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Za sestavení a věrné zobrazení konsolidované účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy a s Mezinárodními standardy finančního 

výkaznictví ve znění přijatém EU odpovídá statutární orgán společnosti PARAMO, a.s. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní 

kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením konsolidované účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem 

nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět přiměřené účetní odhady.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této konsolidované účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem 

o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito 

předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka 

neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v konsolidované 

účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že konsolidovaná účetní závěrka obsahuje významné 

nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Pobřežní 648/1a
186 00  Praha 8
Česká republika

Telephone   +420 222 123 111
Fax   +420 222 123 100
Internet  www.kpmg.cz

KPMG Česká republika Audit, s.r.o., a Czech limited liability 

company incorporated under the Czech Commercial Code, 

is a member firm of KPMG International, a Swiss cooperative.

Obchodní rejstřík vedený

Městským soudem v Praze

oddíl C, vložka 24185.

IČ 49619187

DIČ CZ49619187

Živnostenská banka

Praha 1

č.ú./account no.

466016004/0400
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Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení konsolidované účetní 

závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol společnosti je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit 

též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové vypovídací 

schopnosti konsolidované účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace 

společnosti PARAMO, a.s., k 31. prosinci 2007 a nákladů, výnosů, výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2007 v souladu s účetními 

předpisy platnými v České republice a Mezinárodními standardy finančního výkaznictví ve znění přijatém EU.“

Nekonsolidovaná účetní závěrka

Na základě provedeného auditu jsme dne 25. dubna 2008 vydali o nekonsolidované účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu 

následujícího znění:

„Provedli jsme audit přiložené nekonsolidované účetní závěrky společnosti PARAMO, a.s., tj. nekonsolidované rozvahy k 31. prosinci 2007, 

nekonsolidovaného výkazu zisku a ztráty, nekonsolidovaného přehledu o změnách vlastního kapitálu a nekonsolidovaného přehledu o peněžních 

tocích za rok 2007 a přílohy této nekonsolidované účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod a ostatních doplňujících 

údajů. Údaje o společnosti PARAMO, a.s., jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této nekonsolidované účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Za sestavení a věrné zobrazení nekonsolidované účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy a s Mezinárodními standardy finančního 

výkaznictví ve znění přijatém EU odpovídá statutární orgán společnosti PARAMO, a.s. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní 

kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením nekonsolidované účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem 

nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět přiměřené účetní odhady.
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Odpovědnost auditora

Naší odpovědnosti je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této nekonsolidované účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem 

o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito 

předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že nekonsolidovaná účetní 

závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v nekonsolidované 

účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že nekonsolidovaná účetní závěrka obsahuje významné 

nesprávnosti způsobné podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro 

sestavení a věrné zobrazení nekonsolidované účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol společnosti je navrhnout vhodné auditorské postupy, 

nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů 

provedených vedením i posouzení celkové vypovídací schopnosti nekonsolidované účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru nekonsolidovaná účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace 

společnosti PARAMO, a.s., k 31. prosinci 2007 a nákladů, výnosů, výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2007 v souladu s účetními 

předpisy platnými v České republice a Mezinárodními standardy finančního výkaznictví ve znění přijatém EU.“

Zpráva o vztazích

Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti PARAMO, a.s., k 31. prosinci 2007. 

Za tuto zprávu o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této 

zprávě o vztazích.

Prověrku jsme provedli souladu s Mezinárodním auditorským standardem pro prověrky a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů 

České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje 

významné věcné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem 

provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto 

nevyjadřujeme výrok auditora.

Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami 

společnosti PARAMO, a.s., k 31. prosinci 2007.
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Výroční zpráva

Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenými účetními závěrkami. Za správnost výroční zprávy je odpovědný statutární orgán společnosti. 

Naší odpovědností je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetními závěrkami.

Ověření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory 

auditorů České republiky. Tyto standardy požadují, abychom ověření naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že informace 

obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech 

v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenými účetními závěrkami.

V Praze, dne 25. dubna 2008

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.   Ing. Otakar Hora, CSc.

Osvědčení číslo 71   Partner

  Osvědčení číslo 1197
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Rozvaha k 31. 12. 2007
(v tisících Kč)

 Poznámka 31. prosince 2007 31. prosince 2007 31. prosince 2006 31. prosince 2006

AKTIVA

Dlouhodobá aktiva

Dlouhodobý hmotný majetek 11 1 976 967 2 056 944

Dlouhodobý nehmotný majetek 12 22 769 32 350

Dlouhodobý finanční majetek 13 14 040 200

Dlouhodobé pohledávky 14 0 0

Odložená daňová pohledávka 15 0 0

Dlouhodobá aktiva celkem 2 013 776 2 089 494

Krátkodobá aktiva

Zásoby 16 1 097 671 893 893

Krátkodobé pohledávky 17 1 270 944 929 678

Náklady příštích období a ostatní oběžná aktiva 18 31 473 24 266

Daň z příjmů 19 0 6 652

Peněžní prostředky a ekvivalenty 20 65 590 352 537

Aktiva držená k prodeji 21 0 0

Krátkodobá aktiva celkem 2 465 678 2 207 026

AKTIVA CELKEM 4 479 454 4 296 520

Účetní závěrka PARAMO, a.s.
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Poznámka 31. prosince 2007 31. prosince 2007 31. prosince 2006 31. prosince 2006

PASIVA

Kapitál a ostatní fondy

Základní kapitál 22 1 330 078 1 330 078

Statutární fondy 23 279 360 266 016

Fondy z přecenění 0 1 583

Nerozdělený zisk/ztráta 24 766 053 566 746

Kapitál a ostatní fondy celkem 2 375 491 2 164 423

Menšinové podíly 0 0

Kapitál a ostatní fondy včetně menšinových podílů 2 375 491 2 164 423

Dlouhodobé závazky

Dlouhodobé úvěry 25 156 000 464 306

Závazek z titulu odložené daně 16 926 0

Rezervy 26 4 808 4 808

Závazky z finančního nájmu 27 0 0

Ostatní dlouhodobé závazky 28 0 0

Dlouhodobé závazky celkem 177 734 469 114

Krátkodobé závazky

Závazky a časové rozlišení 29 1 659 988 1 473 209

Krátkodobá část dlouhodobých úvěrů 25 88 674 188 494

Krátkodobé úvěry 30 156 567 0

Krátkodobá část závazků z finančního nájmu 27 0 1 280

Rezervy 26 0 0

Daň z příjmů − splatná 21 000 0

Krátkodobé závazky celkem 1 926 229 1 662 983

Závazky celkem 2 103 963 2 132 097

PASIVA CELKEM 4 479 454 4 296 520
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2007
(v tisících Kč)

Poznámka 31. prosince 2007 31. prosince 2006

Výnosy 4 11 037 038 10 735 903

Náklady na výrobu a prodej 6 (10 280 397) (10 164 223)

Hrubý zisk 756 641 571 680

Ostatní provozní výnosy  6 166 695 135 461

Náklady distribuce 6 (321 567) (317 136)

Všeobecné a administrativní náklady 6 (170 498) (168 999)

Ostatní provozní náklady 6 (148 302) (37 040)

Odpis goodwillu (záporného goodwillu) 0 0

Zisk z provozní činnosti 282 969 183 966

Finanční výnosy 7 39 405 177 643

Finanční náklady 7 (71 852) (94 728)

Finanční náklady netto (32 447) 82 915

Zisk před zdaněním 250 522 266 881

Daň z příjmů 9 (37 926) 0

Zisk po zdanění 212 596 266 881

Mimořádné položky 0 0

Zisk před menšinovým podílem 212 596 266 881

Menšinové podíly 0 0

HV po zdanění a menšinových podílech 212 596 266 881

Zisk/ztráta na akcii 159,84 200,65
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Výkaz o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2007
(v tisících Kč)

Základní kapitál Statutární fondy Fondy z přecenění Nerozdělené zisky  
minulých let 

Celkem

Stav k 1. 1. 2006 1 330 078 266 016 (1 004) 299 730 1 894 820

Změny v účetních pravidlech 0 0 0

Přepracovaný stav 1 330 078 266 016 (1 004) 299 730 1 894 820

Přírůstek/úbytek z přecenění investic 2 641 2 641

Změny v tržní hodnotě derivátů

Kurzové rozdíly

Příděl nerozděleného zisku 0

Čisté zisky nebo ztráty neuvedené ve výsledovce

Čistý výsledek za období 266 881 266 881

Vyplacené dividendy

Změny v účetních pravidlech

Ostatní 81 81

Stav k 31. 12. 2006 1 330 078 266 016 1 637 566 692 2 164 423

Stav k 1. 1. 2007 1 330 078 266 016 1 637 566 692 2 164 423

Změny v účetních pravidlech 0 (54) 54 0

Přepracovaný stav 1 330 078 266 016 1 583 566 746 2 164 423

Přírůstek/úbytek z přecenění investic 0

Změny v tržní hodnotě derivátů

Kurzové rozdíly

Příděl nerozděleného zisku 13 344 (13 344)

Čisté zisky nebo ztráty neuvedené ve výsledovce

Čistý výsledek za období 212 597 212 597

Vyplacené dividendy

Změny v účetních pravidlech

Ostatní (1 583) 54 (1 529)

Stav k 31. 12. 2007 1 330 078 279 360 0  766 053 2 375 491
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Cash flow k 31. 12. 2007
(v tisících Kč)

31. prosince 2007 31. prosince 2007 31. prosince 2006 31. prosince 2006

Peněžní toky z provozní činnosti

Čistý zisk/ztráta před zdaněním a mimořádnými položkami 250 522 266 881

Úpravy o:

  Odpisy stálých aktiv 12, 13 177 984 167 295

  Odpis goodwillu/záporného goodwillu, netto 0 0

  Zisk/ztráta z prodeje DHM a DNM (4 097) (3 274)

  Zisk/ztráta z prodeje finanční investice 0 (118 070)

  Podíl na zisku přidružených společností 0 0

  Vyúčtované nákladové a výnosové úroky 19 550 26 968

  Změna stavu OP a rezerv (169 775) (52 202)

  Ostatní (1 957) 2 578

0  

ČPT před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim. položkami 272 227 290 176

Změna stavu pohledávek, zásob, aktiv. účtů čas. rozl. a dohadných účtů aktivních (413 488) (42 787)

Změna stavu krát. závazků z prov. čin., pasivních účtů čas. rozl. a dohadných účtů pasivních 185 499 42 955

Úroky placené/přijaté (20 951) (29 001)

Zaplacená daň z příjmů 6 652 6 652

Čisté peněžní toky z provozní činnosti 29 939 267 995

Peněžní toky z investiční činnosti

Vyplacené úroky 1 401 2 033

Vyplacené dividendy 0 0

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv (71 063) (156 166)

Výdaje spojené s nabytím finančních investic 0 0

Příjmy z prodeje stálých aktiv 4 335 11 199

Příjmy z prodeje finančních investic 0 252 153

Čisté peněžní toky vztahující se k investiční činnosti (65 327) 109 219

Peněžní toky z finanční činnosti

Změna stavu dlouhodobých úvěrů (308 306) 228 000

Změna stavu krátkodobých úvěrů 56 747 (382 341)

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky 0 0

Čisté peněžní toky vztahující se k finanční činnosti (251 559) (154 341)

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (286 947) 222 873

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 352 537 129 664

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty držené k prodeji 0 0

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 65 590 352 537
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Příloha k účetní závěrce dle IFSR (individuální), k 31. 12. 2007
(v tisících Kč)

1. Popis účetní jednotky

Založení a charakteristika společnosti

PARAMO, a.s., („společnost“) je česká právnická osoba, akciová společnost, která vznikla dne 1. ledna 1994 zápisem do obchodního rejstříku u Krajského 

soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 992. Podle zápisu v obchodním rejstříku je hlavním předmětem její činnosti zpracování ropy na rafinérské 

a asfaltářské výrobky. V roce 2000 došlo k prodeji 70,87% podílu, který dosud vlastnil Fond národního majetku, firmě UNIPETROL, a.s., Praha. 

Dnem 31. října 2003 přešlo na PARAMO, a.s., v důsledku sloučení společností, jmění zanikající společnosti KORAMO, a.s., Kolín V, Ovčárecká 314,  

PSČ 280 26, IČ 46357289, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2631. Rozhodný den fúze byl 

stanoven na 1. ledna 2003.

V roce 2007 došlo k prodeji 14,51% podílu, který dosud vlastnily firmy HET TSJECHIE EN SLOWAKIJEFONDS N.V., MIDDEN EUROPESE 

BELEGGINGSMAATSCHAP a Blue Mountain, s.r.o., společnosti UNIPETROL, a.s.

Sídlo společnosti

PARAMO, a.s.

Přerovská 560

530 06 Pardubice

Identifikační číslo 

48173355

Vlastníci společnosti k 31. prosinci 2007

Fyzické a právnické osoby, podílející se na základním kapitálu společnosti a výše jejich podílu, jsou uvedeny v následující tabulce:

Akcionář % podíl na základním kapitálu

UNIPetROL, a.s. 88,03

PKN ORLeN S.A. 3,73

Ostatní právnické a fyzické osoby 8,24

Celkem 100

Členové představenstva a dozorčí rady a vedoucí zaměstnanci dle obchodního rejstříku k 31. prosinci 2007

Představenstvo předseda Ing. Ivan Ottis

 místopředseda François Vleugels

 místopředseda Ing. Milan Kuncíř

 člen Mieczyslaw Markiewicz

 člen Ing. Jindřich Bartoníček

  

Dozorčí rada předseda Krystian Pater

 místopředseda Ing. Edmond Seghman

 člen Roman Bendák

 člen Ing. Jiří Stříteský

 člen Ladislav Urbánek

 člen Aneta Ewa Pankowska
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Popis organizační struktury

Generálnímu řediteli jsou podřízeni odborní ředitelé, kteří řídí úseky výrobní, finanční, obchodní a personální, dále mu jsou přímo podřízeny 

odbory řízení jakosti a kontroly jakosti.

Společnost byla zařazena v roce 2000 do konsolidačního celku UNIPETROL, a.s.

Činnost společnosti

Nejdůležitější obchody společnosti zahrnují produkty rafinérského zpracování ropy (viz bod 5. Segmenty − paliva, oleje, asfalty, velkoobchod).

Konsolidovaná účetní závěrka

Společnost PARAMO, a.s., vyhotoví konsolidovanou účetní závěrku. Tato konsolidovaná účetní závěrka bude vyhotovena v souladu 

s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (International Financial Reporting Standards, IFRS).

2. Zásadní účetní pravidla a postupy

 (a) Prohlášení o shodě

Tato účetní závěrka byla sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (International Financial Reporting Standards, IFRS) 

upravenými právem Evropských společenství (Nařízení ES č. 1606/2002 Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. července 2002) a přijatými 

Radou pro mezinárodní účetní standardy (International Accounting Standards Board, IASB). 

Společnost použila při sestavení účetní závěrky nové či změněné standardy a výklady, které mají být povinně uplatněny pro účetní období 

začínající 1. ledna 2007.

V účetním období, začínajícím dne 1. ledna 2007, společnost poprvé aplikovala standard IFRS 7 Finanční nástroje: zveřejňování. 

V následujícím jsou uvedeny nové výklady, které však ještě nebyly k 31. prosinci 2007 přijaty Evropskou Radou a nebyly uplatněny při 

sestavování této účetní závěrky:

• Novela IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky (v účinnosti od 1. ledna 2009);

• Novela IAS 23 Výpůjční náklady (v účinnosti od 1. ledna 2009);

• Novela IAS 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka (v účinnosti od 1. července 2009);

• Novela IFRS 2 Úhrady vlastními akciemi a úhrady akciemi ve Skupině (v účinnosti od 1. ledna 2009);

• Revidovaný IFRS 3 Podnikové kombinace (v účinnosti od 1. července 2009);

• IFRIC 12 Koncesní smlouvy na poskytování služeb (v účinnosti od 1. ledna 2008);

• IFRIC 13 Věrnostní programy (v účinnosti od 1. července 2008);

• IFRIC 14 Rámec standardu IAS 19 Zaměstnanecké požitky (v účinnosti od 1. ledna 2008).

Dále jsou uvedeny nové relevantní standardy a výklady, které však ještě nejsou účinné a také nebyly uplatněny při sestavování této účetní 

závěrky:

• IFRS 8 Provozní segmenty (v účinnosti od 1. ledna 2009);

• Novela IAS 23 Výpůjční náklady (v účinnosti od 1. ledna 2009);

• IFRIC 11 Rámec standardu IFRS 2 Úhrady vlastními akciemi a úhrady akciemi ve Skupině (účinný pro účetní období začínající 1. března 2007 

nebo později);

• IFRIC 12 Koncesní smlouvy na poskytování služeb (účinný pro účetní období začínající 1. ledna 2008 nebo později);

• IFRIC 13 Věrnostní programy (účinný pro účetní období začínající 1. července 2008);

• IFRIC 14 Rámec standardu IAS 19 Zaměstnanecké požitky (účinný pro účetní období začínající 1. ledna 2008).

Tato účetní závěrka byla představenstvem společnosti schválena ke zveřejnění dne 25. dubna 2008.
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(b) Pravidla pro sestavení účetní závěrky

Tato účetní závěrka je sestavená v českých korunách a zůstatky jsou zaokrouhleny na nejbližší tisíce. Účetní závěrka byla sestavena na základě 

historických cen. 

Dále popsané účetní postupy byly použity konsistentně ve všech účetních obdobích vykázaných v této účetní závěrce a při sestavení zahajovací 

IFRS rozvahy k 1. lednu 2003 pro účely přechodu na IFRS. 

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti činilo odhady a předpoklady, které mají vliv na hodnoty vykázaných aktiv a pasiv 

a podmíněných aktiv a pasiv ke dni účetní závěrky a na vykázané hodnoty výnosů a nákladů během vykazovaného období. Skutečné hodnoty se 

mohou lišit od těchto odhadů.

Tyto odhady a předpoklady jsou průběžně revidovány. Opravy účetních odhadů jsou zohledněny v období, ve kterém jsou tyto odhady revidovány, 

pokud se tato revize týká pouze tohoto období nebo v období revize a budoucích období, pokud tato revize ovlivňuje současné i budoucí období.

Údaje s významným dopadem na účetní závěrku, ve kterých byly použity odhady a předpoklady, jsou uvedeny v následujících bodech:

8 Osobní náklady (odměny a bonusy nevyplacené k rozvahovému dni) 

11 Dlouhodobý hmotný majetek (zbývající doba životnosti, odpisy, ztráty ze snížení hodnoty)

14 Odložená daň

24 Rezervy 

(c) Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty zahrnují hotovost, účty v bankách a vklady se splatností kratší než tři měsíce. Tato aktiva jsou 

vykazována v nominální hodnotě. 

(d) Pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky

Pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky se účtují v pořizovací hodnotě. Pohledávky jsou vykazovány po zohlednění případné 

ztráty ze snížení hodnoty (viz účetní postup i). Společnost stanoví snížení hodnoty pochybných pohledávek na základě vlastní analýzy platební 

schopnosti svých zákazníků. 

(e) Zásoby

Zásoby se oceňují v pořizovací ceně nebo v čisté realizovatelné hodnotě, a to vždy v té, která je nižší.

Čistá realizovatelná hodnota je odhadnutá prodejní cena v běžném podnikání snížená o odhadnuté náklady na dokončení a uskutečnění prodeje. 

Pořizovací cena nakupovaných zásob (materiál, náhradní díly a zboží) zahrnuje cenu pořízení materiálu a ostatní náklady přímo související 

s pořízením zásob. Úbytek těchto zásob je oceňován metodou váženého aritmetického průměru. 

Pořizovací cenou nedokončené výroby a hotových výrobků jsou vlastní náklady, které zahrnují cenu materiálu, práce a proporcionální část 

výrobních režijních nákladů podle stavu rozpracovanosti. Úbytek nedokončené výroby a hotových výrobků je oceňován standardními cenami.

(f) Dlouhodobý hmotný majetek

1. Vlastní majetek

Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) je oceněn pořizovacími cenami sníženými o oprávky (viz dále) a ztráty ze snížení hodnoty (viz účetní postup j).

Pořizovací cena se skládá z ceny pořízení, dopravného, cla a ostatních nákladů spojených s pořízením. 

Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení. 
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Pořizovací cena majetku pořízeného vlastní činností zahrnuje přímé náklady a proporcionální část režijních nákladů přímo souvisejících s jeho 

výrobou. 

2. Najatý majetek – finanční leasing

Najatý majetek, u kterého se na společnost přenášejí veškerá rizika a přínosy spojené s vlastnictvím, je klasifikován jako finanční leasing.

Majetek pořízený formou finančního leasingu je od okamžiku převzetí zařazen do majetku v ocenění odpovídajícím současné hodnotě minimálních 

budoucích nájemních splátek nebo jeho reálné hodnotě, a to v té, která je nižší. Závazky z finančního leasingu, snížené o finanční náklady, jsou 

v rozvaze klasifikovány jako krátkodobé a dlouhodobé. Aktivovaný najatý majetek je odpisován v souladu s níže uvedenými odpisovými postupy. 

Doba odpisování se rovná odhadované životnosti majetku. Závazky z finančního leasingu jsou sníženy o splátky jistiny (pořizovací ceny). Finanční 

úrok je v průběhu trvání finančního leasingu účtován do ostatních finančních nákladů.

3. Odpisy

Odpisy se účtují do výkazu zisku a ztráty rovnoměrně po dobu očekávané životnosti budov a zařízení a hlavních složek majetku, které jsou 

vykazovány samostatně. Pozemky se neodpisují. Očekávaná životnost majetku je následující:

Majetek Metoda Doba odpisování

Budovy Lineární 25−80 let

Stroje a přístroje Lineární 3−30 let

Katalyzátory a předměty z drahých kovů Lineární 1−5 let

Kancelářská vybavení a zařízení Lineární 2−17 let

Automobily Lineární 4−17 let

Opravná položka k nabytému majetku Lineární 15 let

4. Následné výdaje

Výdaje na výměnu části položek dlouhodobého hmotného majetku, která je vykazována samostatně, včetně výdajů na nezbytné kontroly 

a generální opravy, jsou aktivovány do pořizovací ceny. Ostatní následné výdaje jsou aktivovány, pouze pokud zvyšují budoucí ekonomické 

užitky generované danou položkou dlouhodobého hmotného majetku. Veškeré ostatní výdaje jsou vykázány jako náklad ve výkazu zisku a ztráty 

v okamžiku, kdy vzniknou. 

(g) Dlouhodobý nehmotný majetek

1. Dlouhodobý nehmotný majetek − ostatní

Dlouhodobým nehmotným majetkem (DNM) se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než 60 tis. Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je 

delší než jeden rok. Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jeho 

pořízení.

Dlouhodobý nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami sníženými o oprávky (viz dále) a ztráty ze snížení hodnoty (viz účetní postup j). 

Součástí pořizovací hodnoty je cena pořízení a veškeré další náklady s pořízením spojené. 

2. Emisní povolenky

Ve smyslu nařízení vlády č. 315/2005 ze dne 20. července 2005 byly společnosti přiděleny povolenky na emise skleníkových plynů. O emisních 

povolenkách je účtováno aktuálním kurzem dne 5. srpna 2005, tj. dnem nabytí účinnosti výše uvedeného nařízení vlády. Emisní povolenky přijaté 

společností jsou zpočátku zahrnuty v nehmotných aktivech. Spotřeba povolenek, související se skutečnými emisemi skleníkových plynů, 

se účtuje netto metodou, tzn. výsledný rozdíl se promítne do řádku „Ostatní provozní náklady“, resp. výnosy. Jestliže skutečné emise jsou nižší 

než přijaté emisní povolenky za období, nadbytečné emisní povolenky jsou na konci období vykázány v rámci pozice „Aktiva držená k prodeji“ 

v netto hodnotě, tzn. odpovídající zůstatek dotace se vykáže také na řádku aktiv držených k prodeji se záporným znaménkem, tedy celková 

hodnota je rovna nule.
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3. Amortizace

Amortizace se účtují do výkazu zisku a ztráty rovnoměrně po očekávanou dobu použitelnosti nehmotného majetku nejdéle po dobu pěti let. 

Výjimku tvoří licence, které jsou neoddělitelnou součástí pořizovacích nákladů technologických zařízení. Tyto licence jsou odpisovány po dobu 

odhadované použitelnosti těchto zařízení. Očekávaná doba použitelnosti majetku je následující:

Kategorie majetku Metoda Doba odpisování

Licence Lineární 3−6 let

Software Lineární 3 roky

Ostatní nehmotná aktiva Lineární 6 let

4. Následné výdaje

Následné výdaje jsou aktivovány pouze, pokud zvyšují budoucí ekonomický užitek plynoucí z aktivovaných nehmotných aktiv, ke kterým se 

vztahují. Ostatní výdaje jsou zaúčtovány do nákladů v období, ve kterém vznikly. 

(h) Dlouhodobý finanční majetek 

Dlouhodobý finanční majetek představuje majetkové účasti a podíly a je účtován v pořizovací ceně. Pořizovací cena zahrnuje přímé náklady 

související s pořízením, například poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám.

Majetkové účasti a podíly jsou k okamžiku sestavení účetní závěrky oceněny pořizovacími cenami s případnou aplikací zásady opatrnosti. 

(i) Snížení hodnoty - finanční aktiva

K datu účetní závěrky prověřuje společnost účetní hodnotu finančních aktiv (zejména pohledávek z obchodního styku, ostatních pohledávek, 

poskytnutých půjček a ostatních finančních aktiv), zda nedošlo ke ztrátě ze snížení hodnoty. Za ztrátu ze snížení hodnoty se považuje stav, kdy 

existují důkazy, že jedna či více událostí měly negativní vliv na odhadované budoucí peněžní toky tohoto aktiva.

U jednotlivých důležitých finančních aktiv je ponížení kontrolováno na individuální bázi. Zbývající finanční aktiva jsou hodnocena souhrnně 

ve skupině, která se vyznačuje podobnými charakteristikami úvěrového rizika.

Ztráty ze snížení hodnoty jsou uznány ve výkazu zisku a ztráty.

Ztráta ze snížení hodnoty je zrušena, pokud po vykázání ztráty dojde k události, která má pozitivní vliv na odhadované budoucí peněžní toky. 

Zrušení vykázáno ve výkazu zisku a ztráty. 

(j) Snížení hodnoty - nefinanční aktiva

K datu účetní závěrky společnost prověřuje účetní hodnotu nefinančních aktiv, zda neexistují signály, že došlo ke snížení hodnoty. Existují-li 

takové signály, je odhadnuta zpětně získatelná hodnota majetku.

Zpětně získatelná hodnota aktiva nebo penězotvorné jednotky je hodnota z užívání nebo prodejní cena snížená o náklady prodeje, podle toho, 

která je vyšší. Hodnota z užívání je vypočítávána diskontováním odhadovaných budoucích peněžních toků při použití diskontní míry složené 

z obvyklé úrokové míry reprezentující časovou hodnotu peněz a rizikové prémie specifické pro daný typ aktiva. Pro výpočet jsou aktiva 

sdružována do nejmenších možných skupin, generujících peněžní toky nezávisle na ostatních aktivech nebo skupinách aktiv (penězotvorné 

jednotky).

Ztráta ze snížení hodnoty je vykázána, pokud účetní hodnota aktiva nebo penězotvorné jednotky převýší zpětně získatelnou hodnotu. Ztráta je 

vykázána v účtu zisku a ztráty.
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Ztráty ze snížení hodnoty, vykázané v předcházejících obdobích, jsou k datu účetní závěrky testovány, zda se nevyskytly signály, že tyto ztráty 

se mohly snížit, nebo zcela pominout. Ztráta ze snížení hodnoty je zrušena v rozsahu, ve kterém vypočtená zpětně získatelná hodnota převýší 

aktuální účetní hodnotu aktiva. Účetní hodnota po zrušení ztráty ze snížení hodnoty nesmí převýšit hodnotu, kterou by dané aktivum mělo, 

kdyby žádná ztráta ze snížení hodnoty nebyla vykázána. 

(k) Najatý majetek

Splátky operativního leasingu jsou vykazovány ve výkazu zisku a ztráty rovnoměrně po dobu trvání leasingového vztahu. 

(l) Zaměstnanecké požitky

Čistý závazek společnosti z titulu definovaných požitků zaměstnanců při splnění konkrétních kritérií je částka budoucího požitku, který 

zaměstnanci obdrží za svou službu v běžném a předchozích obdobích. Závazek se vypočítá pomocí pojistně-matematických metod a je diskontován 

na současnou hodnotu, meziroční změna je vykázána ve výkazu zisku a ztráty.

(m) Přijaté úvěry

Úvěry jsou sledovány v nominální hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data 

účetní závěrky.

(n) Závazky

Krátkodobé a dlouhodobé závazky jsou vykazovány v nominální hodnotě.

Společnost klasifikuje část dlouhodobých závazků, bankovních úvěrů a finančních výpomocí, jejichž doba splatnosti je kratší než jeden rok 

vzhledem k datu účetní závěrky, jako krátkodobé.

(o) Výnosy

Výnosy jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty v okamžiku odeslání zboží ze společnosti, resp. převzetí zboží dopravcem nebo kupujícím 

ve společnosti, protože právě v tomto okamžiku dojde k převodu významných rizik a výhod spojených s vlastnictvím zboží na kupujícího.

Výnosy z prodeje zboží jsou zachyceny v roce 2007 ve výkazu zisku a ztráty v čisté hodnotě bez spotřební daně. Rok 2006 byl překlasifikován 

tak, aby byla prezentace výnosů shodná mezi obdobími. 

(p) Přijaté dotace

Dotace z Fondu národního majetku (resp. Ministerstva financí) na odstranění ekologických škod vzniklých v minulých letech jsou účtovány pouze 

rozvahově a jsou ihned použity na úhradu dodavatelských faktur, které byly na společnost vystaveny v souvislosti s prováděním prací týkajících 

se odstraňování těchto škod.

Zúčtování vládní dotace na čerpání emisí je vykázána ve výkazu zisku a ztráty jako výnos v okamžiku skutečného čerpání skleníkových plynů  

(viz kapitola Emisní povolenky). 

(q) Vykazování podle segmentů

Segment je rozpoznatelná složka společnosti, která se zabývá poskytováním produktů nebo služeb v určitém oboru (oborový segment) nebo 

poskytováním produktů a služeb v určitém ekonomickém prostředí (územní segment), a ke které jsou přiřaditelná rizika a výnosy, jež jsou 

odlišitelné od jiných segmentů. 

(r) Náklady na úvěry

Náklady na úvěry jsou zaúčtovány do nákladů v období, kdy dojde k jejich vzniku, včetně nákladů na úvěry, které přímo souvisejí s výrobou 

dlouhodobého majetku − tyto náklady jsou také zaúčtovány do nákladů v období, kdy dojde k jejich vzniku.
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Úroková složka splátek finančního leasingu je vykázána ve výkazu zisku a ztráty pomocí metody efektivní úrokové sazby. 

(s) Rezervy

Rezerva se vykáže v rozvaze, pokud má společnost smluvní nebo mimosmluvní závazek, který je důsledkem minulé události, a je pravděpodobné, 

že vypořádání závazku povede ke snížení aktiv. Pokud je dopad diskontování významný, rezervy se stanovují diskontováním očekávaných 

budoucích peněžních toků sazbou před zdaněním, která odráží současné tržní ohodnocení časové hodnoty peněz a specifická rizika daného 

závazku.

Společnost tvoří rezervu na zaměstnanecké požitky. 

Společnost netvoří rezervu na ekologické závazky, vzniklé před privatizací společnosti, z důvodu uzavření smlouvy o garanci s Fondem národního 

majetku.

(t) Daň z příjmů

Daň z příjmů zahrnuje splatnou daň a změnu stavu odložené daně.

Splatná daň zahrnuje odhad daně, vypočtený z daňového základu s použitím daňové sazby platné v poslední den účetního období, a veškeré 

doměrky a vratky za minulá období. 

Odložená daň je počítána závazkovou metodou a vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv s použitím 

daňové sazby očekávané v době využití.

O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících účetních obdobích uplatněna.

(u) Přepočet cizích měn

Společnost používá pro přepočet transakcí v cizí měně denní kurz ČNB. V průběhu roku účtuje společnost pouze o realizovaných kurzových ziscích 

a ztrátách.

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB. Nerealizované kurzové 

zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření.

(v) Náklady na výzkum a vývoj

Náklady na výzkum jsou vynaloženy za účelem získání zcela nových technických znalostí, které mohou vést k budoucímu zlepšení výrobků. Tyto 

náklady jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty v období, ve kterém byly vynaloženy.

(w) Sociální a penzijní pojištění

Vláda České republiky je odpovědná za poskytování základního penzijního zabezpečení zaměstnanců. Společnost pravidelně odvádí příspěvky 

na zdravotní a důchodové pojištění do státního rozpočtu. Tyto příspěvky jsou odvozeny z objemu vyplacených mzdových prostředků. Náklady 

na sociální zabezpečení jsou účtovány do nákladů ve stejném období jako odpovídající mzdové náklady. Společnost nemá žádné podmíněné 

závazky vyplývající z penzijního pojištění.

(x) Náklady na prodané zboží

Náklady na prodané zboží jsou zachyceny v roce 2007 ve výkazu zisku a ztráty v čisté hodnotě bez spotřební daně. Rok 2006 byl překlasifikován 

tak, aby byla prezentace nákladů shodná mezi obdobími. 
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3. Změny v účetní politice a opravy předchozího období

Následující tabulka shrnuje změny v účetní politice a opravy předchozího období k 31. prosinci 2007:

Rozvaha 2006 Původně uváděné Reklasifikace 2006 Nově uváděné

Základní kapitál 1 330 0783 -- 1 330 078

Statutární fondy 266 016 -- 266 016

Fondy z přecenění 1 637 (54) 1 583

Nerozdělený zisk/ztráta 566 692 54 566 746

2 164 423 -- 2 164 423

Výkaz zisků a ztrát 2006 Původně uváděné Reklasifikace 2006 Nově uváděné

Výnosy 11 814 830 (1 078 927) 10 735 903

Náklady na výrobu a prodej (11 243 150) 1 078 927 (10 164 223)

Ostatní provozní výnosy 253 530 (118 069) 135 461

Náklady distribuce (317 136) -- (317 136)

Všeobecné a administrativní náklady (168 999) -- (168 999)

Ostatní provozní náklady (37 040) -- (37 040)

Finanční výnosy 59 574 118 069 177 643

Finanční náklady (94 728) -- (94 728)

266 881 -- 266 881

Výkaz změn vlastního kapitálu 2006 Původně uváděné Reklasifikace 2006 Nově uváděné

Základní kapitál 1 330 078 -- 1 330 078

Statutární fondy 266 016 -- 266 016

Fondy z přecenění 1 637 (54) 1 583

Nerozdělený zisk minulých let 566 692 54 566 746

2 164 423 -- 2 164 423

Výnosy a náklady na prodané zboží jsou zachyceny v roce 2007 ve výkazu zisku a ztrát v čisté hodnotě bez spotřební daně. Rok 2006 byl 

překlasifikován tak, aby byla prezentace výnosů a nákladů shodná mezi obdobími. Výnosy z prodeje společnosti Paramo Trysk a.s. byly 

reklasifikovány z ostatních provozních výnosů do finančních výnosů.

4. Výnosy

2007 2006

Tržby za prodej výrobků a zboží

Domácí 10 157 081 9 778 838

Zahraniční 1 761 964 1 996 725

Tržby brutto 11 919 045 11 775 563

Odpočet spotřební daně 924 685 1 078 927

Celkem tržby netto 10 994 360 10 696 636

Tržby za služby

Domácí 42 678 39 267

Zahraniční -- --

Celkem 42 678 39 267

Tržby za výrobky, zboží a služby 11 037 038 10 735 903

Převážná část výnosů společnosti k 31. prosinci 2007 je soustředěna na 10 hlavních zákazníků v prodeji asfaltářských výrobků a 8 hlavních 

zákazníků v prodeji paliv.
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5. Segmenty

Primární hledisko − oborový segment

Výkaz zisků a ztrát 2007 Paliva Oleje Asfalty Velkoobchod Ostatní Celkem

Výnosy

externí prodeje 5 496 791 1 953 207 1 228 443 2 358 597 -- 11 037 038

Výnosy z předání jiným segmentům 1 496 826 141 217 78 131 -- -- 1 716 174

Ostatní provozní výnosy -- -- -- -- 166 695 166 695

Čistý zisk z provozní činnosti 76 582 213 826 (57 392) 41 730 8 223 282 969

Finanční náklady netto -- -- -- -- (32 447) (32 447)

Zisk před zdaněním 76 582 213 826 (57 392) 41 730 (24 224) 250 522

Daň z příjmů -- -- -- -- (37 926) (37 926)

Čistý zisk po zdanění 76 582 213 826 (57 392) 41 730 (62 150) 212 596

Výkaz zisků a ztrát 2006 Paliva Oleje Asfalty Velkoobchod Ostatní Celkem

Výnosy

externí prodeje 4 874 648 1 880 472 1 247 341 2 733 442 -- 10 735 903

Výnosy z předání jiným segmentům 1 616 133 29 765 59 694 -- -- 1 705 592

Ostatní provozní výnosy -- -- -- -- 135 461 135 461

Čistý zisk z provozní činnosti 33 206 47 204 (55 802) 84 597 74 761 183 966

Finanční náklady netto -- -- -- -- 82 915 82 915

Zisk před zdaněním 33 206 47 204 (55 802) 84 597 157 676 266 881

Daň z příjmů -- -- -- -- -- --

Čistý zisk po zdanění 33 206 47 204 (55 802) 84 597 157 676 266 881

Ostatní informace 2007 Paliva Oleje Asfalty Velkoobchod Ostatní Celkem

Odpisy 72 011 68 126 35 376 1 605 866 177 984

Ostatní informace 2006 Paliva Oleje Asfalty Velkoobchod Ostatní Celkem

Odpisy 74 309 73 088 17 643 2 256 -- 167 296

Primární hledisko − oborový segment 

Rozvaha 2007 Paliva Oleje Asfalty Velkoobchod Ostatní Celkem

Aktiva

Majetek 698 729 726 346 520 806 53 855 14 040 2 013 776

Zásoby 201 692 177 547 13 094 82 218 623 120 1 097 671

Pohledávky 753 565 151 607 58 724 307 048 -- 1 270 944

Aktiva držená k prodeji -- -- -- -- -- --

Ostatní aktiva -- -- -- -- 97 063 97 063

Celkem aktiva 1 653 986 1 055 500 592 624 443 121 734 223 4 479 454

Závazky

Závazky segmentu -- -- -- -- 2 103 963 2 103 963

Celkem závazky -- -- -- -- 2 103 963 2 103 963
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Rozvaha 2006 Paliva Oleje Asfalty Velkoobchod Ostatní Celkem

Aktiva

Majetek 738 700 749 895 546 828 53 871 200 2 089 494

Zásoby 120 307 124 957 11 116 68 199 569 314 893 893

Pohledávky 414 999 159 413 65 165 290 101 -- 929 678

Aktiva držená k prodeji -- -- -- -- -- --

Ostatní aktiva -- -- -- -- 383 455 383 455

Celkem aktiva 1 274 006 1 034 265 623 109 412 171 952 969 4 296 520

Závazky

Závazky segmentu -- -- -- -- 2 132 097 2 132 097

Celkem závazky -- -- -- -- 2 132 097 2 132 097

Druhotné hledisko - územní segment

Tržby Aktiva celkem Kapitálové výdaje

2007 2006 2007 2006 2007 2006

Česká republika 9 275 075 8 739 178 4 479 454 4 296 520 71 063 156 166

Ostatní evropské země 1 557 068 1 851 710 -- -- -- --

Mimoevropské země 204 895 145 015 -- -- -- --

Celkem 11 037 038 10 735 903 4 479 454 4 296 520 71 063 156 166

Při vykazování informací podle územních segmentů vycházejí tržby segmentů z geografického umístění zákazníků. Aktiva segmentů vycházejí 

z geografického umístění aktiv. 
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6. Analýza nákladů podle druhu

V následující tabulce jsou uvedeny nejvýznamnější druhy nákladů podle jejich druhu:

2007 Náklady na výrobu 
a  prodej

Náklady distribuce Všeobecné a 
administrativní náklady

Ostatní provozní výnosy/
(náklady)

Celkem

Materiál (9 688 631) (6 422) (6 487) -- (9 701 540)

energie (207 288) -- -- -- (207 288)

Opravy a udržování (56 704) (5 391) (3 547) -- (65 642)

Ostatní služby (4 473) (232 571)* (57 936)** -- (294 980)

Osobní náklady (bod 8)*** (206 311) (64 291) (62 039) -- (332 641)

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku (145 737) (9 301) (10 313) -- (165 351)

– vlastněný majetek (138 107) (9 301) (10 313) -- (157 721)

– pronajatý majetek (finanční pronájem) (7 630) -- -- -- (7 630)

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku (9 013) (219) (3 401) -- (12 633)

– software (6 090) (219) (3 401) -- (9 710)

– ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (2 923) -- -- -- (2 923)

Opravná položka k DHM tvorba/rozpuštění -- -- -- 15 588 15 588

Opravná položka k zásobám tvorba/rozpuštění -- -- -- 11 243 11 243

Opravná položka k pohledávkám tvorba/rozpuštění -- -- -- 127 522 127 522

Výdaje na výzkum a vývoj (bod 8)*** (8 369) -- -- -- (8 369)

Investiční majetek - operativní leasing -- -- -- -- --

Ostatní operativní leasing (5 273) -- -- -- (5 273)

Zisk/ztráta z prodeje dlouhodobého hmotného majetku -- -- -- 2 425 2 425

tvorba/rozpuštění rezerv -- -- -- -- --

Pojištění -- -- (21 794) -- (21 794)

Odpis pohledávek -- -- -- (117 791) (117 791)

tržby z prodeje povolenek -- -- -- 1 672 1 672

Ostatní náklady -- (3 372) (4 981) (30 511) (38 864)

Ostatní výnosy 51 402 -- -- 8 245 59 647

Provozní náklady celkem (10 280 397) (321 567) (170 498) (148 302) (10 920 764)

Provozní výnosy celkem 11 037 038 -- -- 166 695 11 203 733

Zisk z provozní činnosti 756 641 (321 567) (170 498) 18 393 282 969

*)      Největší položkou ostatních nákladů u nákladů distribuce jsou náklady na přepravné, nájem cisteren a skladování ve výši 199 701 tis. Kč. Druhou největší položkou jsou náklady na reklamu 
a propagaci ve výši 20 230 tis. Kč.

**)    Největší položkou ostatních nákladů u všeobecných a administrativních nákladů jsou náklady na poradenské služby ve výši 25 773 tis. Kč. Druhou největší položkou jsou náklady na ostrahu 
společnosti ve výši 8 290 tis. Kč.

***) Celkové osobní náklady (viz bod 8.) činí k 31. prosinci 2007 341 010 tis. Kč.
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2006 Náklady na výrobu 
a prodej

Náklady distribuce Všeobecné 
a administrativní náklady

Ostatní provozní výnosy/
(náklady)

Celkem

Materiál (9 579 994) (5 510) (6 467) -- (9 591 971)

energie (193 293) -- -- -- (193 293)

Opravy a udržování (55 978) (7 383) (4 253) -- (67 614)

Ostatní služby (23 741) (238 683)* (52 127)** -- (314 551)

Osobní náklady (bod 8)*** (194 076) (60 608) (76 641) -- (331 325)

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku (155 477) -- -- -- (155 477)

– vlastněný majetek (147 847) -- -- -- (147 847)

– pronajatý majetek (finanční pronájem) (7 630) -- -- -- (7 630)

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku (11 819) -- -- -- (11 819)

– software (8 856) -- -- -- (8 856)

– ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (2 963) -- -- -- (2 963)

Opravná položka k DHM tvorba/rozpuštění -- -- -- 10 473 10 473

Opravná položka k zásobám tvorba/rozpuštění -- -- -- 18 747 18 747

Opravná položka k pohledávkám tvorba/rozpuštění -- -- -- 10 189 10 189

Výdaje na výzkum a vývoj (bod 8)*** (5 654) -- -- -- (5 654)

Investiční majetek - operativní leasing -- -- -- -- --

Ostatní operativní leasing (5 273) -- -- -- (5 273)

Zisk/ztráta z prodeje dlouhodobého hmotného majetku -- -- -- 3 274 3 274

tvorba/rozpuštění rezerv -- -- -- 15 933 15 933

Pojištění -- -- (25 990) -- (25 990)

Odpis pohledávek -- -- -- (772) (772)

tržby z prodeje povolenek -- -- -- 68 691 68 691

Ostatní náklady (4 952) (3 521) (36 268) (44 741)

Ostatní výnosy 61 082 -- -- 8 154 69 236

Provozní náklady celkem (10 164 223) (317 136) (168 999) (37 040) (10 687 398)

Provozní výnosy celkem 10 735 903 -- -- 135 461 10 871 364

Zisk z provozní činnosti 571 680 (317 136) (168 999) 98 421 183 966

*)      Největší položkou ostatních nákladů u nákladů distribuce jsou náklady na přepravné, nájem cisteren a skladování ve výši 204 396 tis. Kč. Druhou největší položkou jsou náklady na reklamu 
a propagaci ve výši 21 601 tis. Kč.

**)    Největší položkou ostatních nákladů u všeobecných a administrativních nákladů jsou náklady na poradenské služby ve výši 23 785 tis. Kč. Druhou největší položkou jsou náklady na ostrahu 
společnosti ve výši 8 247 tis. Kč.

***) Celkové osobní náklady (viz bod 8.) činí k 31. prosinci 2006 336 979 tis. Kč.
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7. Finanční náklady a výnosy

2007 2006

Finanční výnosy

Úrokové výnosy 1 401 2 033

Dividendové výnosy -- --

Kurzové zisky 22 560 57 529

Prodej majetkové účasti -- 118 069

Ostatní finanční výnosy 15 444 12

Celkem finanční výnosy 39 405 177 643

Finanční náklady

Úrokové náklady:

− úvěry a půjčky (14 378) (18 678)

− úvěr PKN ORLeN a UNIPetROL (6 572) (10 087)

− finanční pronájem -- (236)

Celkem úrokové náklady (20 950) (29 001)

Kurzové ztráty (46 512) (52 641)

Ostatní finanční náklady (4 390) (13 086)

Celkem finanční náklady (71 852) (94 728)

Finanční náklady netto (32 447) 82 915

8. Osobní náklady

Dozorčí rada Představenstvo

2007 2006 2007 2006

Peněžní plnění 1 109 1 023 1 906 1 919

Nepeněžní plnění 143 255 120 235

Celkem 1 252 1 278 2 026 2 154

Průměrný počet zaměstnanců společnosti a související osobní náklady v roce 2007 a 2006 činily:

2007 Počet zaměstnanců Mzdové náklady Soc. a zdravotní pojištění Výdaje související  
s čerpáním benefitů 

Sociální náklady

Zaměstnanci 744 208 278 72 311 -- 9 312

Management − ředitelé 5 11 689 4 091 -- 62

Management − ostatní 33 23 388 8 189 -- 412

Celkem 782 243 355 84 591 -- 9 786

2006 Počet zaměstnanců Mzdové náklady Soc. a zdravotní pojištění Výdaje související  
s čerpáním benefitů

Sociální náklady

Zaměstnanci 766 200 875 69 692 (2 821) 9 348

Management − ředitelé 5 18 993 5 690 (8) 58

Management − ostatní 35 23 283 8 149 (139) 427

Celkem 806 243 151 83 531 (2 968)* 9 833

*) Částka je záporná z důvodu změny použité diskontní sazby.
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9. Daň z příjmů

2007 2006

Daň z příjmů splatná − domácí (21 000) --

Daň z příjmů splatná − zahraniční -- --

Odložená daň (16 926) --

Daň z příjmů pohledávka/(závazek) (37 926) --

Daň z příjmů je spočítána v souladu s českými právními předpisy ve výši 24 % odhadovaného zdanitelného zisku za rok 2007 (24 % v roce 2006). 

Odložená daň je kalkulována s použitím daňové sazby pro roky 2008-2010 (21 %, 20 %, 19 %).

2007 2007 2006 2006

Výsledek před zdaněním -- 250 522 -- 266 881

Daň z příjmů -- (37 926) -- --

Výsledek po zdanění -- 212 596 -- 266 881

Očekávaná daňová povinnost 24 % 60 125 24 % 64 051

Daňový efekt trvalých rozdílů 1,67 % 4 187 1,57 % 4 199

Uznání daňové ztráty minulých let (5,93) % (14 862) (14,31) % (38 193)

Daňový efekt přechodných rozdílů (11,35) % (28 450) (11,26) % (30 057)

Efektivní daňová sazba 8,39 % 21 000 -- --

Trvalými rozdíly se rozumí daňově neuznatelné náklady (výnosy), které nemohou ovlivnit budoucí základy daně. Přechodné rozdíly zahrnují 

zejména tvorbu a rozpuštění daňově neuznatelných opravných položek, rezerv, rozdíly mezi daňovými a účetními odpisy.

10. HV na akcii

2007 2006

HV po zdanění 212 596 266 881

Počet akcií 1 330 078 1 330 078

Zisk/(ztráta) na akcii 159,84 200,65

Výpočet ukazatele zisk na akcii k 31. prosinci 2007 vychází z čistého zisku připadajícího na jednu akcii. 
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11. Dlouhodobý hmotný majetek 

Pozemky a budovy Stroje a zařízení Ostatní stálá aktiva Nedokončený hmotný majetek Celkem

POřIZOVACÍ CENA

Stav k 1. 1. 2006 1 987 996 3 136 722 8 057 176 316 5 309 091

Přírůstky 7 373 117 163 -- 19 496 144 032

Úbytky (13 156) (20 370) (55) (2 159) (35 740)

Přeúčtování 26 872 93 459 114 (122 635) (2 190)

Zůstatek k 31. 12. 2006 2 009 085 3 326 974 8 116 71 018 5 415 193

Přírůstky 19 062 44 106  92 8 143 71 403

Úbytky (310) (9 966) (33) (1 473) (11 782)

Přeúčtování 38 316 30 725 -- (68 947) 94

Zůstatek k 31. 12. 2007 2 066 153 3 391 839 8 175 8 741 5 474 908

OPRÁVKy

Stav k 1. 1. 2006 666 258 2 254 342 5 682 -- 2 926 282

Přírůstky oprávek (odpisy) 42 914 151 263 567 -- 194 744

Úbytky oprávek (vyřažení) (5 147) (20 271) (55) -- (25 473)

Přeúčtování -- -- -- -- --

Zůstatek 31. 12. 2006 704 025 2 385 334 6 194 -- 3 095 553

Přírůstky oprávek (odpisy) 43 215 160 976 428 -- 204 619

Úbytky oprávek (vyřažení) (289) (9 749) (33) -- (10 071)

Přeúčtování -- -- -- -- --

Zůstatek k 31. 12. 2007 746 951 2 536 561 6 589 -- 3 290 101

OPRAVNÉ POLOžKy

Stav k 1. 1. 2006 105 225 204 811 -- 1 901 311 937

Přírůstky opravných položek -- -- -- 801 801

Úbytky opravných položek (933) (7 940) -- (1 901) (10 774)

Odpisy snížení hodnoty majetku (10 602) (28 666) -- -- (39 268)

Zůstatek k 31. 12. 2006 93 690 168 205 -- 801 262 696

Přírůstky opravných položek -- -- -- -- --

Úbytky opravných položek (4 221) (10 566) -- (801) (15 588)

Odpisy snížení hodnoty majetku (10 602) (28 666) -- -- (39 268)

Zůstatek k 31. 12. 2007 78 867 128 973 -- -- 207 840

Zůstatková hodnota k 1. 1. 2006 1 216 513 677 569 2 375 174 415 2 070 872

Zůstatková hodnota k 31. 12. 2006 1 211 370 773 435 1 922 70 217 2 056 944

Zůstatková hodnota k 31. 12. 2007 1 240 335 726 305 1 586 8 741 1 976 967

Dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje vybavení najaté formou finančního nájmu se zůstatkovou hodnotou 25 855 tis. Kč (33 485 tis. Kč  

v roce 2006).

V roce 2000 bylo zaúčtováno snížení hodnoty dlouhodobého hmotného majetku ve výši 392 681 tis. Kč. Pořizovací hodnota tohoto majetku 

je 2 423 689 tis. Kč a zůstatková hodnota k 31. prosinci 2007 činí 690 683 tis. Kč. Realizovatelná částka byla stanovena jako hodnota z užívání 

s použitím diskontní sazby 2,5 %. Penězotvorná jednotka byla stanovena jako souhrn budov, staveb, strojů a zařízení výrobních provozů. Odpisy 

majetku zahrnutého do penězotvorné jednotky jsou od roku 2001 upraveny tak, aby opravená účetní hodnota byla odepsána ve zbývající době 

použitelnosti (10 let). 

V roce bylo 2004 bylo zaúčtováno snížení hodnoty dlouhodobého majetku v celkové výši 141 764 tis. Kč. Tento pokles vyplývá ze snížené 

využitelnosti a předpokládaného prodeje tohoto majetku. Snížení hodnoty vyjadřuje rozdíl mezi účetní hodnotou a předpokládanou prodejní 

cenou. U majetku, pro který se dosud nepodařilo najít kupujícího, se předpokládá neprodejnost (prodejní cena je nulová). 

V roce 2005 došlo ke snížení opravné položky dlouhodobého majetku o částku 28 069 tis. Kč z důvodu nerealizování prodeje tohoto majetku. 

Společnost tento majetek pronajala třetí straně a výnosy z pronájmu kryjí odpisy tohoto majetku. Z tohoto důvodu byla část opravné položky 

rozpuštěna. 
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V roce 2007 došlo ke snížení opravné položky dlouhodobého majetku o částku 14 787 tis. Kč z důvodu snížení zůstatkové hodnoty majetku 

(v roce 2006 o částku 8 873 tis. Kč).

Úbytek nedokončeného majetku je tvořen především uvedením investice „Inertizace asfaltových nádrží“ ve výši 66 175 tis. Kč. Závazky 

vyplývající z uzavřených smluv, týkající se budoucích investičních výdajů, jsou uvedeny v tabulce číslo 31.

Dlouhodobý hmotný majetek společnosti je zastaven na krytí dlouhodobých úvěrů u následujících bank:

Název banky Zastavená aktiva Pořizovací hodnota Nesplacená část úvěru

ČSOB budovy, pozemky 1 642 122 244 674

PKN ORLeN (ČKA) budovy, stroje, pozemky -- --

Celkem k 31. 12. 2007 1 642 122 244 674

Název banky Zastavená aktiva Pořizovací hodnota Nesplacená část úvěru

ČSOB budovy, pozemky 1 625 870 383 338

PKN ORLeN (ČKA) budovy, stroje, pozemky 406 774 269 462

Celkem k 31. 12. 2006 2 032 644 652 800

12. Dlouhodobý nehmotný majetek

Software Ostatní Nedokončený nehmotný  
majetek a zálohy

Celkem

POřIZOVACÍ CENA

Stav k 1. 1. 2006 51 543 22 009 394 73 946

Přírůstky 11 733 132 269 12 134

Úbytky (12 238) (1 100) -- (13 338)

Přeúčtování 2 203 -- (13) 2 190

Zůstatek k 31. 12. 2006 53 241 21 041 650 74 932

Přírůstky 1 585 -- 1 012 2 597

Úbytky -- (84) (279) (363)

Přeúčtování 828 -- (94) 734

Zůstatek k 31. 12. 2007 55 654 20 957 1 289 77 900

OPRÁVKy

Stav k 1. 1. 2006 37 339 6 762 -- 44 101

Amortizace 8 856 2 963 -- 11 819

Oprávky k úbytkům (12 238) (1 100) -- (13 338)

Opravné položky -- -- -- --

Přeúčtování -- -- -- --

Zůstatek k 31. 12. 2006 33 957 8 625 -- 42 582

Amortizace 9 709 2 924 -- 12 633

Oprávky k úbytkům  (84) -- (84)

Opravné položky -- -- -- --

Přeúčtování -- -- -- --

Zůstatek k 31. 12. 2007 43 666 11 465 -- 55 131

OPRAVNÉ POLOžKy

Stav k 1. 1. 2006 -- -- -- --

Přírůstky opravných položek -- -- -- --

Úbytky opravných položek -- -- -- --

Zůstatek k 31. 12. 2006 -- -- -- --

Přírůstky opravných položek -- -- -- --

Úbytky opravných položek -- -- -- --

Zůstatek k 31. 12. 2007 -- -- -- --

Zůstatková hodnota k 1. 1. 2006 14 204 15 247 394 29 845

Zůstatková hodnota k 31. 12. 2006 19 284 12 416 650 32 350

Zůstatková hodnota k 31. 12. 2007 11 988 9 492 1 289 22 769
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13. Dlouhodobý finanční majetek 

2007 2006

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 14 040 200

Celkem 14 040 200

Společnost má 100% podíl na základním kapitálu společnosti MOGUL SLOVAKIA s.r.o. Pořizovací cena 80 200 tis. SKK je přepočtená kurzem 

na hodnotu 62 463 tis. Kč. K této investici je vytvořena opravná položka ve výši 48 463 tis. Kč (v roce 2006 opravná položka ve výši  

64 046 tis. Kč). V roce 2007 byla rozpuštěna opravná položka ve výši 14 000 tis. Kč.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly:

Pořizovací cena Opravná položka Zůstatková hodnota

teCHNOexPORt a.s. 200 160 40

CHeMAPOL GROUP, a.s. 4 200 4 200 --

Celkem 4 400 4 360 40

V roce 2007 byla vytvořena opravná položka na finanční investici Technoexport ve výši 160 tis. Kč z důvodu snížení její hodnoty.

14. Odložená daň

Odložená daň z příjmů vyplývá z přechodných rozdílů mezi daňovou hodnotou aktiv a pasiv a hodnotami vykazovanými v účetní závěrce. 

Odložená daň z příjmů byla vypočítána pomocí daňové sazby pro roky 2008−2010 ve výši 21 %, 20 % a 19 % (24 % pro rok 2007).

Odložený daňový závazek K 1. lednu 2007 Změny v čistém zisku Změny ve vlastním kapitálu K 31. prosinci 2007

Rozdíl mezi daňovými a účetními zůstatkovými hodnotami (158 456) 30 036 -- (128 420)

Leasingová platba (867) 595 -- (272)

Celkový součet (159 323) 30 631 -- (128 692)

Odložená daňová pohledávka K 1. lednu 2007 Změny v čistém zisku Změny ve vlastním kapitálu K 31. prosinci 2007

Opravné položky pohledávek 78 908 (17 860) -- 61 048

Opravné položky materiálu 8 648 (621) -- 8 027

Opravné položky polotovarů a hotových výrobků 1 917 (515) -- 1 402

Rezervy -- -- -- --

Opravná položka k majetku 25 157 (7 640) -- 17 517

Opravná položka k nedokončenému majetku 192 (192) -- --

Daňová ztráta roku 2005 14 831 (14 831) -- --

Nezaplacené úroky 272 (61) -- 211

Leasingový závazek 307 (307) -- --

Snížení hodnoty majetku 37 698 (14 137) -- 23 561

Ostatní -- -- -- --

Celkový součet 167 930 (56 164) -- 111 766

2007 2006

Odložená daňová pohledávka 111 766 167 930

Odložený daňový závazek (128 692) (159 323)

Odložená daňová pohledávka/závazek (16 926) 8 607

Společnost očekává, že odložená daňová pohledávka a odložený daňový závazek budou využity postupně každý rok přibližně ve stejné výši. 

Z tohoto důvodu byla vykalkulovaná odložená daňová pohledávka započtena s odloženým daňovým závazkem.
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15. Zásoby

2007 2006

Suroviny 291 703 330 880

Opravná položka k surovinám (38 226) (36 034)

Polotovary 362 461 266 089

Opravná položka k polotovarům (593) (1 124)

Výrobky 405 322 272 071

Opravná položka k výrobkům (6 082) (6 865)

Zboží 82 218 68 199

Opravná položka ke zboží -- --

Zálohy na zásoby 79 187 91 117

Opravná položka k zálohám na zásoby (78 319) (90 440)

Celkem 1 097 671 893 893

16. Pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky
 

2007 2006

Obchodní pohledávky brutto 1 391 526 1 288 336

Ostatní pohledávky brutto 341 692 231 138

Opravné položky k pohledávkám (462 274) (589 796)

Celkem netto 1 270 944 929 678

Průměrná doba splatnosti pohledávek z prodeje zboží je 33 dní.

Krátkodobé pohledávky podle měn v netto hodnotě:

Měna 2007 2006

Pohledávky celkem Z toho pohledávky za podniky ve 
skupině UNIPEtROl

Pohledávky celkem Z toho pohledávky za podniky ve 
skupině UNIPETROL

CZK 1 160 337 215 880 834 563 139 011

eUR 96 797 21 811 76 408 18 159

USD 12 492 -- 18 681 --

Ostatní měny 1 318 -- 26 --

Celkem 1 270 944 237 961 929 678 157 170

17. Ostatní oběžná aktiva

2007 2006

Náklady příštích období 4 127 7 441

Ostatní běžná aktiva 27 346 16 825

Celkem 31 473 24 266

Největší položkou ostatních běžných aktiv je zaplacená spotřební daň při přeskladnění zásob z celního skladu ve výši 25 185 tis. Kč (16 650 tis. Kč 

v roce 2006).
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Náklady příštích období a ostatní aktiva podle měn:

Měna 2007 2006

Náklady příštích období a ost. aktiva 
celkem

Z toho pohledávky za podniky ve 
skupině UNIPEtROl

Náklady příštích období a ost. aktiva 
celkem

Z toho pohledávky za podniky ve 
skupině UNIPETROL

CZK 31 473 -- 24 266 --

eUR -- -- -- --

USD -- -- -- --

Ostatní měny -- -- -- --

Celkem 31 473 -- 24 266 --

18. Daňová pohledávka

Daňová pohledávka v roce 2007 neexistuje (v roce 2006 byla ve výši 6 652 tis. Kč a představovala pohledávku z titulu daně z příjmů). 

19. Peněžní prostředky a ekvivalenty

2007 2006

Peněžní prostředky 653 761

Účty v bankách 64 937 321 776

Krátkodobé termínované vklady -- --

Celkem 65 590 352 537

Peněžní prostředky a ekvivalenty podle měn:

Měna 2007 2006

CZK 60 753 313 696

eUR 4 319 35 854

USD 511 2 949

Ostatní měny 7 38

Celkem 65 590 352 537

20. Aktiva držená k prodeji

Emisní povolenky

Povolený limit (počet kusů) Aktiva držená k prodeji

POřIZOVACÍ CENA:

Stav k 1. 1. 2007 30 609 18 574

Přírůstky 270 251 163 990

Úbytky (270 724) (164 277)

Přeúčtování -- --

Zůstatek k 31. 12. 2007 30 136 18 287

Vládní dotace (závazky) -- (18 287)

Zůstatková hodnota k 31. 12. 2007 30 136 --
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Povolený limit (počet kusů) Aktiva držená k prodeji

POřIZOVACÍ CENA:

Stav k 1. 1. 2006 98 509 60 978

Přírůstky 270 251 163 990

Úbytky (338 151) (206 394)

Přeúčtování -- --

Zůstatek k 31. 12. 2006 30 609 18 574

Vládní dotace (závazky) -- (18 574)

Hodnota aktiv držených k prodeji k 31. 12. 2006 30 609 --

Prodej majetkové účasti

Dne 31. ledna 2006 prodala společnost 100 % akcií Paramo Trysk a.s. společnosti BENZINA, a.s., stoprocentní dceřiné společnosti  

UNIPETROL, a.s. Akcie byly prodány za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 252 mil. Kč.

21. Základní kapitál

Základní kapitál společnosti se skládá z 1 330 078 akcií na majitele plně upsaných a splacených, s nominální hodnotou 1 tis. Kč. 

Počet akcií v ks Základní kapitál

Zůstatek k 1. 1. 2007 1 330 078 1 330 078

Zvýšení 2007 -- --

Snížení 2007 -- --

Zůstatek k 31. 12. 2007 1 330  078 1 330 078

22. Statutární fondy

Zákonný rezervní fond 2007 2006

Stav k počátku účetní závěrky 266 016 266 016

tvorba 13 344 --

Použití -- --

Stav k datu účetní závěrky 279 360 266 016

Rezervnímu fondu je přidělováno 5 % ze zisku po zdanění až do doby, kdy dosáhne zákonem požadované výše 20 % základního kapitálu. Tyto 

zdroje jsou určeny ke krytí ztrát společnosti. 
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23. Nerozdělený zisk/ztráta

Stav k 1. 1. 2006 299 730

Vyplacené dividendy --

Převod do rezervního fondu --

Ostatní 135

Zisk/ztráta běžného roku 266 881

Zůstatek k 31. 12. 2006 566 746

Stav k 1. lednu 2007 566 746

Vyplacené dividendy --

Převod do rezervního fondu (13 344)

Ostatní 55

Zisk/ztráta běžného roku 212 596

Zůstatek k 31. 12. 2007 766 053

24. Dlouhodobé úvěry a půjčky

Dlouhodobé úvěry k 31. prosinci 2007 a k 31. prosinci 2006 jsou následující:

Název banky/měna Zůstatek k 31. 12. 2007 Průměrná efektivní úroková míra k 31. 12. 2007

ČSOB, a.s./CZK 244 674 3M PRIBOR*

PKN ORLeN (ČKA)/CZK -- 3M PRIBOR*

Celkem 244 674

Část jistiny dlouhodobých úvěrů splatná do 31. 12. 2007

ČSOB, a.s./CZK (88 674) 3M PRIBOR*

PKN ORLeN (ČKA)/CZK -- 3M PRIBOR*

Celkem (88 674)

Celkem dlouhodobé úvěry a půjčky 156 000

Název banky/měna Zůstatek k 31. 12. 2006 Průměrná efektivní úroková míra k 31. 12. 2006

ČSOB, a.s./CZK 383 338 3M PRIBOR*

PKN ORLeN (ČKA)/CZK 269 462 3M PRIBOR*

Celkem 652 800

Část jistiny dlouhodobých úvěrů splatná do 31. 12. 2007

ČSOB, a.s./CZK (138 664) 3M PRIBOR*

PKN ORLeN (ČKA)/CZK (49 830) 3M PRIBOR*

Celkem (188 494)

Celkem dlouhodobé úvěry a půjčky 464 306

*) Úrokové sazby jsou zvýšeny o dohodnuté marže. 

Závazek za PKN ORLEN vznikl převzetím závazků společnosti vůči České konsolidační agentuře při privatizaci společnosti UNIPETROL  

k 31. květnu 2005. Dne 31. 3. 2007 byl úvěr za PKN ORLEN v plné výši splacen.

Splatnost Do jednoho roku 1−2 roky 2−3 roky 3−4 roky 4−5 let Nad 5 let Celkem

Stav dlouhodobých úvěrů 
k 31. 12. 2007 88 674 156 000 -- -- -- -- 244 674

Stav dlouhodobých úvěrů 
k 31. 12. 2006 188 494 142 674 237 632 72 000 12 000 -- 652 800
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Dlouhodobé úvěry podle měn:

Měna CZK EUR USD CHF Celkem

Stav dlouhodobých úvěrů k 31. 12. 2007 156 000 -- -- -- 156 000

Část dlouhodobých úvěrů splatná do 31. 12. 2008 88 674 -- -- -- 88 674

Dlouhodobé úvěry celkem k 31. 12. 2007 244 674 -- -- -- 244 674

Stav dlouhodobých úvěrů k 31. 12. 2006 464 306 -- -- -- 464 306

Část dlouhodobých úvěrů splatná do 31. 12. 2007 188 494 -- -- -- 188 494

Dlouhodobé úvěry celkem k 31. 12. 2006 652 800 -- -- -- 652 800

Zajištění dlouhodobých úvěrů:

Zajištění Nezajištěné Zástava majetku Zajištěno třetí osobou Směnka Celkem

Stav dlouhodobých úvěrů k 31. 12. 2007 -- 156 000 -- -- 156 000

Část dlouhodobých úvěrů splatná do 31. 12. 2008 -- 88 674 -- -- 88 674

Dlouhodobé úvěry celkem k 31. 12. 2007 -- 244 674 -- -- 244 674

Stav dlouhodobých úvěrů k 31. 12. 2006 -- 464 306 -- -- 464 306

Část dlouhodobých úvěrů splatná do 31. 12. 2007 -- 188 494 -- -- 188 494

Dlouhodobé úvěry celkem k 31. 12. 2006 -- 652 800 -- -- 652 800

Více informací o úrokových rizikách, cizí měně a likviditním riziku je uvedeno v bodě 32.

25. Rezervy

2006 Tvorba Použití 2007

Rezerva na zaměstnanecké benefity 4 808 -- -- 4 808

Ostatní rezervy -- -- -- --

Celkem 4 808 -- -- 4 808

26. Závazky z titulu finančního nájmu

Budoucí platby Současná hodnota leasingu

2007 2006 2007 2006

Hodnota závazků z finančního leasingu

Méně než 1 rok -- 1 329 -- 1 280

1−5 let -- -- -- --

Více než 5 let -- -- -- --

-- -- -- 1 280

Budoucí finanční závazek -- (49)

Současná hodnota leasingu -- 1 280

Minus: Dlužná částka k úhradě do 12 měsíců -- 1 280

Dlužná částka k úhradě po 12 měsících -- --
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27. Závazky a časové rozlišení

2007 2006

Obchodní závazky 1 090 976 826 444

Ostatní závazky 496 800 618 361

Časové rozlišení 45 977 2 422

Sociální náklady* 26 235 25 982

Celkem 1 659 988 1 473 209

Průměrná splatnost obchodních závazků je 30 dní.

*) Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 9 271 tis. Kč (2006 8 722 tis. Kč), ze kterých 6 635 tis. Kč (2006 − 6 151 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení 
a 2 636 tis. Kč (2006 − 2 571 tis. Kč) představují závazky ze zdravotního pojištění. Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti. 

Měna 2007 2006

Závazky a časové rozlišení celkem Z toho závazky k podnikům ve 
skupině UNIPEtROl

Závazky a časové rozlišení celkem Z toho závazky k podnikům ve 
skupině UNIPETROL

CZK 1 542 364 1 091 915 1 383 755 696 827

eUR 85 498 19 77 007 3 058

USD 32 081 -- 12 107 --

Ostatní měny 45 -- 340 --

Celkem 1 659 988 1 091 934 1 473 209 699 885

Vystavení měnovému riziku a riziku likvidity obchodních a ostatních závazků je zahrnuto v bodě 32.

28. Krátkodobé úvěry

Krátkodobé úvěry k 31. prosinci 2007 a k 31. prosinci 2006 jsou následující:

Název banky/měna Průměrná efektivní úroková míra 31. 12. 2007 Zůstatek k 31. 12. 2007 Zůstatek k 31. 12. 2006

UNIPetROL, a.s./CZK PRIBOR+marže 156 567 --

Celkem  156 567 --

Zajištění krátkodobých úvěrů:

Zajištění Nezajištěné Zástava majetku Zajištěno třetí osobou Směnka Celkem

Krátkodobé úvěry k 31. 12. 2007 156 567 -- -- -- 156 567

Krátkodobé úvěry k 31. 12. 2006 -- -- -- -- --

Krátkodobé úvěry podle měn:

Měna CZK EUR USD CHF Celkem

Krátkodobé úvěry k 31. 12. 2007 156 567 -- -- -- 156 567

Krátkodobé úvěry k 31. 12. 2006 -- -- -- -- --
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29. Operativní pronájem

Společnost jako nájemce

Minimální leasingové platby

2007 2006

Méně než 1 rok 3 774 4 775

1−5 let 1 366 5 140

Více než 5 let -- --

Celkem 5 140 9 915

2007 2006

Minimální leasingové platby zahrnuté v nákladech daného období 5 273 5 273

Společnost má v pronájmu chladicí a informační technologie.

30. Informace o spřízněných osobách

V roce 2007 neobdrželi členové statutárních orgánů žádné půjčky, přiznané záruky, zálohy a další výhody a nevlastní žádné akcie společnosti. 

Generálnímu řediteli a odborným ředitelům je poskytnuta výhoda používání osobních vozů a poskytnutí služebního bytu.

Společnost běžně obchoduje se spřízněnými osobami společnosti UNIPETROL a společnosti PKN. V následující tabulce jsou uvedeny roční objemy 

tržeb, resp. nákupů a stavy pohledávek a závazků z obchodního styku týkající se podniků zahrnutých do konsolidačního celku UNIPETROL a PKN 

ORLEN:

2007 2006

Společnost PKN ORlEN MOgUl SlOVAKIA s.r.o. Společnost UNIPEtROl Společnost PKN ORLEN MOgUL SLOVAKIA s.r.o. Společnost UNIPETROL

Krátkodobé pohledávky 111 38 376 237 691 -- 28 459 157 170

Dlouhodobé pohledávky -- -- -- -- -- --

Krátkodobé závazky 3 050 1 285 1 091 934 51 839 1 108 699 885

Dlouhodobé závazky -- -- -- 219 632 -- --

Nákupy 260 640 13 056 9 452 806 332 971 7 002 9 531 551

tržby 47 309 107 531 2 071 568 26 451 86 637 1 615 371

Prodeje dlouhodobého majetku -- -- -- -- -- --

Nákupy dlouhodobého majetku -- -- -- -- -- 1 872

Úrokové náklady a výnosy (2 552) -- -- (10 087) -- --

Faktický koncern

Společnost nemá s většinovým akcionářem uzavřenu ovládací smlouvu. Zpráva o vzájemných vztazích je součástí výroční zprávy.
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31. Podmíněné závazky

Závazky vyplývající z uzavřených smluv

Strana kontraktu Celková částka kontraktu v tis. Kč Měna (dle smlouvy) Budoucí závazky v tis. Kč Popis

PROKOP engineering Brno 24 900 Kč 24 900 Výroba HLBI (HOSD)

INKOS 7 300 Kč 7 300 Odhlučnění zařízení kompres. stanice

IDS Scheer 1 150 Kč 276 Implementace SAP PM

Wolf 5 485 Kč 5 485 Obnova komínu Pce

Ondrášek 170 Kč 170 Potiskovač na mísírně olejů

Celkem 39 005 38 131

Soudní spory

Společnost EUROCRUX s.r.o. uplatnila u Krajského soudu v Hradci Králové v roce 2006 zcela nekonkrétní a neodůvodněnou pohledávku vůči 

PARAMO, a.s., za provizi z obchodního zastoupení a z titulu náhrady škody ve formě ušlého zisku. Vrchní soud již podruhé odmítl odvolání 

Eurocruxu proti rozhodnutí o povinnosti zaplatit soudní poplatek a věc vrátil Krajskému soudu v Hradci Králové. Řízení by tak mělo být Krajským 

soudem zastaveno. Lze však předpokládat, že EUROCRUX podá novou žádost o osvobození soudního poplatku se snahou řízení prodlužovat.

Ostatní podmíněné závazky

Společnost UNIPETROL RPA, s.r.o., vystavila a zaslala společnosti PARAMO, a.s., fakturu na smluvní pokutu z neodebraného ročního množství 

(primární benzín) s dohodnutou odchylkou, s tím že při výpočtu smluvní pokuty vycházela z průměrného přibližného celkového ročního množství. 

Dle názoru společnosti PARAMO, a.s., má být smluvní pokuta účtována pouze z dohodnutého množství pro jednotlivé měsíce a nikoliv z ročního 

množství. To znamená, že společnost UNIPETROL RPA, s.r.o., by musela doložit, že společnost PARAMO, a.s., nedodala dohodnuté měsíční 

množství a z rozdílu dohodnutého a skutečně odebraného zboží by pak mohla být vypočítána smluvní pokuta. Měsíční množství určovalo 

PARAMO, a.s., vždy s ohledem na měsíční plán výroby a bylo zasíláno elektronickou poštou na UNIPETROL RPA, s.r.o., a na základě těchto 

měsíčních upřesnění neavizoval UNIPETROL RPA, s.r.o., neplnění smlouvy ze strany společnosti PARAMO, a.s., a možnou penalizaci. Z tohoto 

důvodu názor společnosti PARAMO, a.s., je, že vystavení faktury společností UNIPETROL RPA, s.r.o., je neoprávněné.

32. Řízení rizik

Společnost je vystavena následujícím rizikům:

− úvěrové riziko;

− riziko likvidity;

− tržní riziko.

1. Řízení úvěrového (kreditního) rizika

Úvěrová rizika společnosti primárně souvisí s jejími pohledávkami z obchodního styku a vyplývají z potenciální neschopnosti dlužníků společnosti 

plnit své závazky ve lhůtě splatnosti. 

Společnost nevykazuje žádnou významnou koncentraci úvěrových rizik, protože riziko je rozloženo na velký počet protistran a zákazníků. 

Úvěrová rizika v oblasti hotovosti a ekvivalentů hotovosti jsou omezená, protože protistranami jsou banky s vysokým hodnocením bonity 

od mezinárodních hodnotících agentur. 
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Pohledávky z obchodního styku se týkají velkého počtu zákazníků, různých průmyslových odvětví a geografických oblastí. Společnost má 

vypracovanou politiku úvěru, podle které je u každého nového zákazníka individuálně analyzována úvěrová bonita před tím, než je mu nabídnuta 

standardní platba, dodací lhůty a podmínky. Ke stanovení úvěrové bonity se používají ekonomická vyhodnocení, která si společnost nechává pro 

tyto účely zpracovat od firem Dun a Bradstreet, DC Group, nebo jsou využívány informace z veřejně přístupných zdrojů. 

Odběratelé jsou rozděleni do skupin podle míry rizika a způsobu jeho zajištění a je jim přiřazen úvěrový limit, který představuje maximální 

povolenou výši otevřených pohledávek.

K zajištění rizika se používá pojištění u EGAP, zástava movitého nebo nemovitého majetku, bankovní záruka nebo platba předem. Za účelem 

pravidelného sledování stavu a vývoje pohledávek po lhůtě splatnosti a jejich řešení se schází jedenkrát týdně kreditní výbor, jehož součástí je 

i kontrola dodržování nastavených kreditních limitů.

Účetní hodnota finančních aktiv uváděných ve finančních výkazech představuje maximální úvěrové riziko, jemuž je společnost vystavená, aniž by 

se brala v úvahu hodnota případně přijatých zajištění.

Maximální vystavení kreditnímu riziku je následující:

2007 2006

Obchodní pohledávky a ostatní pohledávky 1 270 944 929 678

Peněžní prostředky a ekvivalenty 65 590 352 537

Celkem 1 336 534 1 282 215

Maximální vystavení kreditnímu riziku pro obchodní pohledávky a ostatní pohledávky podle geografických regionů je následující:

2007 2006

Domácí 1 160 337 834 563

Země evropské Unie 110 607 95 115

Ostatní evropské země -- --

Mimoevropské země -- --

Celkem obchodní pohledávky 1 270 944 929 678

Maximální vystavení kreditnímu riziku pro obchodní pohledávky a ostatní pohledávky podle typu zákazníků je následující:

2007 2006

Prodej výrobků z vlastní činnosti 963 896 639 577

Velkoobchodní činnost 307 048 290 101

Celkem 1 270 944 929 678

Stáří obchodních pohledávek a ostatních pohledávek je následující:

2007 2006

Pořizovací hodnota Opravné položky Pořizovací hodnota Opravné položky

Do splatnosti 1 192 649 0 875 576 0

Po splatnosti 0−60 dní 82 512 4 217 67 295 13 193

Po splatnosti 61−365 dní 6 130 6 130 3 523 3 523

Po splatnosti více než rok 451 927 451 927 573 080 573 080

Celkem 1 733 218 462 274 1 519 474 589 796
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Pohyb v oblasti opravných položek pro obchodní pohledávky a ostatní pohledávky v roce byl následující:

2007 2006

Stav k 1. lednu roku 589 796 599 985

tvorba/rozpuštění opravných položek (127 522) (10 189)

Stav k 31. prosinci roku 462 274 589 796

2. Řízení rizik likvidity

Riziko likvidity charakterizuje schopnost společnosti platit své závazky za sjednaných podmínek. Politikou společnosti je mít k dispozici dostatečné 

finanční zdroje k úhradě veškerých závazků ve stanovených termínech splatnosti při minimálních nákladech. 

Tabulky likvidity a úrokových sazeb

Následující tabulky uvádějí aktuální smluvní splatnost nederivátových finančních závazků společnosti. Tyto tabulky byly sestaveny na základě 

nediskontovaných hotovostních toků finančních závazků podle nejdřívějšího data, kdy může být požadovaná platba ze strany společnosti. 

Smluvní splatnost nederivativních finančních závazků

2007

Účetní hodnota Celkově placené 
cash flow

Do 6 měsíců 6−12 měsíců 1−2 roky 2−5 let Více než 5 let

Bankovní úvěr 244 674 (264 413) (43 693) (54 994) (165 726) -- --

Závazek z finančního leasingu -- -- -- -- -- -- --

Obchodní a ostatní závazky 1 659 988 (1 659 988) (1 659 988) -- -- -- --

Kontokorentní úvěr 156 567 (156 567) (156 567) -- -- -- --

Vzhledem k fluktuaci kontokorentního úvěru, která je daná momentální potřebou společnosti, by odhad celkově placeného cash flow nebyl 

vypovídající.

2006

Účetní hodnota Celkově placené 
cash flow

Do 6 měsíců 6−12 měsíců 1−2 roky 2−5 let Více než 5 let

Bankovní úvěr 652 800 (686 192) (83 662) (118 735) (396 552) (87 243) --

Závazek z finančního leasingu 1 280 (1 329) (1 329) -- -- -- --

Obchodní a ostatní závazky 1 473 209 (1 473 209) (1 473 209) -- -- -- --

Kontokorentní úvěr -- -- -- -- -- -- --

Společnost vzhledem k nízkým objemům pohledávek a závazků v cizí měně nepoužívala v roce 2007 pro řízení rizik likvidity finanční deriváty.

3. Řízení tržních rizik

Tržní riziko

Tržní riziko, jemuž je společnost vystavena, vyplývá z možných změn v hodnotě aktiv a pasiv v důsledku kolísání měnových kurzů, úrokových 

sazeb a cenového pohybu ropy. Společnost zavedla určité postupy a metody monitorování těchto rizik.

Měnové riziko

Společnost je vystavena měnovému riziku při prodejích a nákupech vyjádřených v jiné měně než je příslušná funkční měna společnosti, a to 

především v eurech (EUR) a také v amerických dolarech (USD). Společnost průběžně monitoruje měnové riziko spojené s rozdílnou denominací 

aktiv a pasiv.
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Rizika, související se směnným kurzem, vznikají zejména v důsledku existence obchodních závazků nebo pohledávek denominovaných 

v zahraničních měnách, popř. půjček a dluhů denominovaných v zahraničních měnách. Měnové riziko, týkající se obchodních závazků 

a pohledávek, je do velké míry pokryto přirozeným vzájemným zajištěním obchodních závazků a pohledávek denominovaných ve stejné měně. 

Měnová rizika se případně zajišťují v rámci schválených parametrů platných pro celou Skupinu za pomocí forwardových kurzových kontraktů. 

Vzhledem k nízkým objemům přirozeně nezajištěných pohledávek a závazků v cizí měně nebyly však během roku 2007 tyto finanční deriváty 

použity. 

Účetní hodnota peněžních aktiv a peněžních pasiv společnosti denominovaných v zahraničních měnách k datu vyúčtování je následující:

Aktiva Pasiva

31. 12. 2007 31. 12. 2006 31. 12. 22007 31. 12. 2006

eUR 101 116 112 262 85 498 77 007

USD 13 003 21 630 32 081 12 107

Ostatní 1 325 64 45 340

Kurzová rizika společnosti jsou omezena, neboť společnost nakupuje surovou ropu v CZK (na základě vzorce v USD). Prodeje jsou uskutečňovány 

především v CZK na domácím trhu a menší část exportů v EUR.

Vliv změn úrokových sazeb

Riziko společnosti, týkající se změn v tržních úrokových sazbách, souvisí zejména s bankovními úvěry společnosti, jež jsou navázány na plovoucí 

úrokové míry. Možný růst úrokové sazby (PRIBOR) má negativní vliv na celkovou výši úrokových nákladů společnosti. Celková nominální výše 

úrokových nákladů závisí na průměrné výši čerpání krátkodobé linky v systému cash-poolingu pro krytí potřeb pracovního kapitálu. V průběhu 

úvěrového vztahu dochází u krátkodobých i dlouhodobých úvěrů k průběžnému vyhodnocování rizika růstu úrokových sazeb a v případě 

očekávaných významných výkyvů by vedení společnosti zvážilo použití standardních finančních instrumentů k omezení tohoto rizika (úrokové 

swapy a opce). 

Ostatní tržní riziko – cenové – vliv změn ceny ropy

Růst cen ropy má negativní vliv na výsledky společnosti, protože snižuje rafinérskou marži po určitou dobu, než jednotkové ceny produktů 

zareagují na růst ceny ropy. Společnost denně vyhodnocuje výši jednotkové rafinérské marže za účelem stanovení výše zpracování ropy (využití 

výrobní kapacity) a s cílem optimalizovat výtěžkový vektor produktů, a to současně se změnami jednotkových prodejních cen.

Tržní hodnota

Tržní hodnota je definována jako částka, za kterou by bylo možno vyměnit nástroj v běžné transakci mezi informovanými partnery ochotnými 

uskutečnit transakci za obvyklých podmínek, tedy jinak než při nuceném nebo likvidačním prodeji. Tržní hodnoty se podle vhodnosti získají 

z kótovaných cen trhu, modelů diskontovaných peněžních toků a oceňovacích modelů.

Pro odhad tržní hodnoty jednotlivých tříd finančních nástrojů se používají následující metody a předpoklady:

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, krátkodobé investice

Účetní hodnota peněžních prostředků a ostatních krátkodobých finančních aktiv se přibližuje reálné hodnotě, jelikož tyto finanční nástroje mají 

relativně krátkodobou splatnost.

Investice

Reálné hodnoty nelze odhadnout pro kapitálové nástroje, pro které neexistují kótované ceny trhu a které jsou vedeny v pořizovací ceně.

Pohledávky a závazky

Účetní hodnota krátkodobých pohledávek a závazků se přibližuje reálné hodnotě, jelikož tyto finanční nástroje mají krátkodobou splatnost.
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Krátkodobé úvěry

Účetní hodnota se přibližuje reálné hodnotě, protože tyto nástroje mají plovoucí úrokovou míru a krátkou dobu splatnosti.

Dlouhodobý úvěr

Účetní hodnota dlouhodobého úvěru a ostatních závazků s různými úrokovými mírami se přibližuje jejich reálným hodnotám.

Deriváty

Reálná hodnota derivátů vychází z tržních ocenění.

33. Environmentální závazky

PARAMO, a.s., je příjemcem dotace z Fondu národního majetku České republiky, která byla poskytnuta na likvidaci starých ekologických zátěží.

V tisících Kč Celková částka poskytnutých prostředků Využité prostředky k 31. 12. 2007 Nevyužité prostředky k 31. 12. 2007

PARAMO, a.s. 2 182 100 983 705 1 198 395

34. Doplňující informace k emisním povolenkám

V roce 2007 společnost obdržela emisní povolenky na emise skleníkových plynů ve výši 1/3 z celkového množství přidělených povolenek 

na období 2005−2007, tj. 270 251 ks.

Informace o přidělených emisních povolenkách Množství Hodnota (v tis. Kč)

Celková hodnota emisních povolenek přidělených na období 2005−2007 810 753 491 970

Skutečné aktuální využití získaných povolenek v roce 2005 194 229 117 859

Skutečné aktuální využití získaných povolenek v roce 2006 195 664 118 729

Plánované emise v roce 2007 191 900 116 446

tržby z prodeje emisních povolenek za rok 2007 80 000 1 672

Čistá hodnota přidělených emisních povolenek k 31. prosinci 2007 v rozvaze společnosti je nulová.

35. Události po datu účetní závěrky

Po datu účetní závěrky nevznikly žádné významné události.
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Konsolidovaná účetní závěrka

Konsolidovaná rozvaha k 31. 12. 2007
(v tisících Kč)

Skupina Skupina

 Poznámka 31. prosince 2007 31. prosince 2007 31. prosince 2006 31. prosince 2006

AKTIVA

Dlouhodobá aktiva

Dlouhodobý hmotný majetek 11 1 991 266 2 072 018

Dlouhodobý nehmotný majetek 12 22 888 32 350

Dlouhodobý finanční majetek 13 40 200

Dlouhodobé pohledávky 14 9 501 9 583

Odložená daňová pohledávka 15 120 502

Dlouhodobá aktiva celkem 2 023 815 2 114 653

Krátkodobá aktiva

Zásoby 16 1 112 065 905 446

Pohledávky z obchodního styku a ostatní 
pohledávky

17 1 270 482 926 450

Ostatní oběžná aktiva 18 31 560 24 313

Pohledávky z titulu daně z příjmů 19 0 6 652

Peněžní prostředky a ekvivalenty 20 69 237 355 863

Aktiva držená k prodeji 21 0 0

Krátkodobá aktiva celkem 2 483 344 2 218 724

AKTIVA CELKEM 4 507 159 4 333 377
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Poznámka 31. prosince 2007 31. prosince 2007 31. prosince 2006 31. prosince 2006

PASIVA

Kapitál a ostatní fondy

Základní kapitál 22 1 330 078 1 330 078

Statutární fondy 23 279 621 266 019

Fondy z přecenění 0 0

Nerozdělený zisk/ztráta 24 780 528 594 135

Úprava HV z důvodu přepočtu cizích měn (107) 110

Kapitál a ostatní fondy celkem 2 390 120 2 190 342

Menšinové podíly 0 0

Kapitál a ostatní fondy včetně menšinových podílů 2 390 120 2 190 342

Dlouhodobé závazky

Dlouhodobé úvěry 25 156 000 464 306

Závazek z titulu odložené daně 15 16 926 48

Rezervy 26 4 808 4 808

Závazky z finančního nájmu 27 346 0

Ostatní dlouhodobé závazky 28 9 501 9 700

Dlouhodobé závazky celkem 187 581 478 862

Krátkodobé závazky

Závazky a časové rozlišení 29 1 662 012 1 474 065

Krátkodobá část dlouhodobých úvěrů 25 88 674 188 494

Krátkodobé úvěry 30 156 567 0

Krátkodobá část závazků z finančního nájmu 27 252 1 280

Rezervy 26 494 334

Závazek z titulu daně z příjmů 21 459 0

Krátkodobé závazky celkem 1 929 458 1 664 173

Závazky celkem 2 117 039 2 143 035

PASIVA CELKEM 4 507 159 4 333 377

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2007
(v tisících Kč)

  Poznámka Skupina 
31. prosince 2007

Skupina 
31. prosince 2006

Výnosy 4 11 043 856 10 742 399

Náklady na výrobu a prodej 6 (10 284 689) (10 168 246)

Hrubý zisk 759 167 574 153

Ostatní provozní výnosy 6 169 218 137 799

Náklady distribuce 6 (321 567) (317 136)

Všeobecné a administrativní náklady 6 (170 498) (178 166)

Ostatní provozní náklady 6 (149 119) (37 899)

Zisk z provozní činnosti 287 201 178 751

Finanční výnosy 7 23 993 179 242

Finanční náklady 7 (72 506) (92 882)

Finanční náklady netto (48 513) 86 360

Zisk před zdaněním 238 688 265 111

Daň z příjmů 9 (38 747) 222

Zisk po zdanění 199 941 265 333

Mimořádné položky 0 0

Zisk před menšinovým podílem 199 941 265 333

Menšinové podíly 0 0

HV po zdanění a menšinových podílech 199 941 265 333

Zisk/ztráta na akcii 150,32 199,49
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Konsolidovaný výkaz o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2007
(v tisících Kč)

 Základní kapitál Statutární fondy Fondy z přecenění Nerozdělené zisky 
minulých let

Přepočet cizích měn Celkem

Stav k 1. 1. 2006 1 330 078 268 073 54 328 667 25 1 926 897

Změny v účetních pravidlech

Přepracovaný stav 1 330 078 268 073 54 328 667 25 1 926 897

Přírůstek/úbytek z přecenění investic 0 0

Změny v tržní hodnotě derivátů

Kurzové rozdíly

Příděl nerozděleného zisku 0

Čisté zisky nebo ztráty neuvedené ve výsledovce

Čistý výsledek za období 265 333 0 265 333

Vyplacené dividendy

Změny v účetních pravidlech

Úprava HV z důvodu přepočtu cizích měn 0 85 85

Vyloučení aktiv držených k prodeji (2 054) 0 (2 054)

Ostatní 0 81 0 81

Stav k 31. 12. 2006 1 330 078 266 019 54 594 081 110 2 190 342

Stav k 1. 1. 2007 1 330 078 266 019 54 594 081 110 2 190 342

Změny v účetních pravidlech 0 (54) 54 0

Přepracovaný stav 1 330 078 266 019 0 594 135 110 2 190 342

Přírůstek/úbytek z přecenění investic 0 0

Změny v tržní hodnotě derivátů

Kurzové rozdíly

Příděl nerozděleného zisku 13 602 (13 602)

Čisté zisky nebo ztráty neuvedené ve výsledovce

Čistý výsledek za období 199 941 0 199 941

Vyplacené dividendy

Změny v účetních pravidlech

Úprava HV z důvodu přepočtu cizích měn (217) (217)

Vyloučení aktiv držených k prodeji 0 0

Ostatní 54 0 54

Stav k 31. 12. 2007 1 330 078 279 621 0 780 528 (107) 2 390 120
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Konsolidovaný cash flow k 31. 12. 2007
(v tisících Kč)

Skupina Skupina

31. prosince 2007 31. prosince 2007 31. prosince 2006 31. prosince 2006

Peněžní toky z provozní činnosti

Čistý zisk/ztráta před zdaněním a mimořádnými položkami 238 688 265 111

Úpravy o:

  Odpisy stálých aktiv 179 703 169 247

  Odpis goodwillu/záporného goodwillu, netto 0

  Zisk/ztráta z prodeje DHM a DNM (4 167) (3 274)

  Zisk/ztráta z prodeje finanční investice 0 (118 070)

  Podíl na zisku přidružených společností 0 0

  Vyúčtované nákladové a výnosové úroky 19 566 26 961

  Změna stavu OP a rezerv  (154 026) (47 379)

  Ostatní (2 133) 6 720

  Úbytek cash flow položek držených k prodeji 0 (6 866)

ČPT před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim. položkami 277 631 292 450

Změna stavu krátkodobých pohledávek z prov. činn., účtů čas. rozl.a dohad. 
účtů akt.

(430 002) (49 060)

Změna stavu krátkodobých závazků z prov. činn., účtů čas. rozl. a dohad. 
účtů pas.

197 411 41 099

Úroky placené/přijaté (20 999) (29 031)

Zaplacená daň z příjmů 6 651 6 652

Čisté peněžní toky z provozní činnosti 30 692 262 110

Peněžní toky z investiční činnosti

Vyplacené úroky 1 433 2 070

Vyplacené dividendy 0

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv (72 112) (156 166)

Výdaje spojené s nabytím finančních investic 0

Příjmy z prodeje stálých aktiv 4 417 11 199

Příjmy z prodeje finančních investic 0 252 153

0

Čisté peněžní toky vztahující se k investiční činnosti (66 262) 109 256

Peněžní toky z finanční činnosti

Změna stavu dlouhodobých úvěrů (308 306) 228 000

Změna stavu krátkodobých úvěrů 56 747 (382 341)

Změna stavu závazků z finančního pronájmu 503

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky 0

Čisté peněžní toky vztahující se k finanční činnosti+ (251 056) (154 341)

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (286 626) 217 025

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku 
účetního období 355 863 138 838

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty držené k prodeji 0 0

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního 
období 69 237 355 863
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Příloha ke konsolidované účetní závěrce dle mezinárodních standardů finančního 
výkaznictví IFRS k 31. prosinci 2007 (v tisících Kč)

PARAMO, a.s., („společnost”) je společnost se sídlem v České republice. Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2007, zahrnuje 

účetní závěrky společnosti a její dceřiné společnosti (dohromady „Skupina“).

1. Popis účetní jednotky 

Založení a charakteristika společnosti

PARAMO, a.s., („společnost“) je česká právnická osoba, akciová společnost, která vznikla dne 1. ledna 1994 zápisem do obchodního rejstříku 

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 992. Podle zápisu v obchodním rejstříku je hlavním předmětem její činnosti zpracování ropy 

na rafinérské a asfaltářské výrobky. V roce 2000 došlo k prodeji 70,87% podílu, který dosud vlastnil Fond národního majetku, firmě UNIPETROL, a.s., 

Praha.

Dnem 31. října 2003 přešlo na PARAMO, a.s., v důsledku sloučení společností, jmění zanikající společnosti KORAMO, a.s., Kolín V, Ovčárecká 314,  

PSČ 280 26, IČ 46357289, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2631. Rozhodný den fúze byl 

stanoven na 1. ledna 2003.

V roce 2007 došlo k prodeji 14,51% podílu, který dosud vlastnily firmy HET TSJECHIE EN SLOWAKIJEFONDS N.V., MIDDEN EUROPESE 

BELEGGINGSMAATSCHAP a Blue Mountain, s.r.o., společnosti UNIPETROL, a.s., Praha.

Sídlo společnosti

PARAMO, a.s.

Přerovská 560

530 06 Pardubice

Identifikační číslo 

48173355

Vlastníci společnosti k 31. prosinci 2007

Fyzické a právnické osoby, podílející se na základním kapitálu společnosti a výše jejich podílu, jsou uvedeny v následující tabulce:

Akcionář % podíl na základním kapitálu

UNIPetROL, a.s. 88,03

PKN ORLeN S.A. 3,73

Ostatní právnické a fyzické osoby 8,24

Celkem 100

Členové představenstva a dozorčí rady a vedoucí zaměstnanci dle obchodního rejstříku k 31. prosinci 2007

Představenstvo předseda Ing. Ivan Ottis

 místopředseda François Vleugels

 místopředseda Ing. Milan Kuncíř

 člen Mieczyslaw Markiewicz

 člen Ing. Jindřich Bartoníček
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Dozorčí rada předseda Krystian Pater

 místopředseda Ing. Edmond Seghman

 člen Roman Bendák

 člen Ing. Jiří Stříteský

 člen Ladislav Urbánek

 člen Aneta Ewa Pankowska

Popis organizační struktury

Generálnímu řediteli jsou podřízeni odborní ředitelé, kteří řídí úseky výrobní, finanční, obchodní a personální, dále mu jsou přímo podřízeny 

odbory řízení jakosti a kontroly jakosti.

Společnost byla zařazena v roce 2000 do konsolidačního celku UNIPETROL, a.s.

Činnost Skupiny

Nejdůležitější obchody Skupiny zahrnují produkty rafinérského zpracování ropy (viz bod 5. Segmenty − paliva, oleje, asfalty, velkoobchod). 

2. Zásadní účetní pravidla a postupy

(a) Prohlášení o shodě

Tato účetní závěrka byla sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (International Financial Reporting Standards, IFRS) 

upravenými právem Evropských společenství (Nařízení ES č. 1606/2002 Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. července 2002) a přijatými 

Radou pro mezinárodní účetní standardy (International Accounting Standards Board, IASB). 

Společnost použila při sestavení účetní závěrky nové či změněné standardy a výklady, které mají být povinně uplatněny pro účetní období 

začínající 1. ledna 2007.

V účetním období začínajícím dne 1. ledna 2007 společnost poprvé aplikovala standard IFRS 7 Finanční nástroje: zveřejňování. 

V následujícím jsou uvedeny nové výklady, které však ještě nebyly k 31. prosinci 2007 přijaty Evropskou Radou a nebyly uplatněny při 

sestavování této účetní závěrky:

• Novela IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky (v účinnosti od 1. ledna 2009);

• Novela IAS 23 Výpůjční náklady (v účinnosti od 1. ledna 2009);

• Novela IAS 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka (v účinnosti od 1. července 2009);

• Novela IFRS 2 Úhrady vlastními akciemi a úhrady akciemi ve Skupině (v účinnosti od 1. ledna 2009);

• Revidovaný IFRS 3 Podnikové kombinace (v účinnosti od 1. července 2009);

• IFRIC 12 Koncesní smlouvy na poskytování služeb (v účinnosti od 1. ledna 2008);

• IFRIC 13 Věrnostní programy (v účinnosti od 1. července 2008);

• IFRIC 14 Rámec standardu IAS 19 Zaměstnanecké požitky (v účinnosti od 1. ledna 2008).

Dále jsou uvedeny nové relevantní standardy a výklady, které však ještě nejsou účinné a také nebyly uplatněny při sestavování této účetní 

závěrky:

• IFRS 8 Provozní segmenty (v účinnosti od 1. ledna 2009);

• Novela IAS 23 Výpůjční náklady (v účinnosti od 1. ledna 2009);

• IFRIC 11 Rámec standardu IFRS 2 Úhrady vlastními akciemi a úhrady akciemi ve Skupině (účinný pro účetní období začínající 1. března 2007 

nebo později);

• IFRIC 12 Koncesní smlouvy na poskytování služeb (účinný pro účetní období začínající 1. ledna 2008 nebo později);

• IFRIC 13 Věrnostní programy (účinný pro účetní období začínající 1. července 2008);

• IFRIC 14 Rámec standardu IAS 19 Zaměstnanecké požitky (účinný pro účetní období začínající 1. ledna 2008).
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Tato účetní závěrka byla představenstvem společnosti schválena ke zveřejnění dne 25. dubna 2008.

(b) Pravidla pro sestavení konsolidované účetní závěrky

Tato účetní závěrka je sestavená v českých korunách a zůstatky jsou zaokrouhleny na nejbližší tisíce. Účetní závěrka byla sestavena na základě 

historických cen. 

Dále popsané účetní postupy byly použity konsistentně ve všech účetních obdobích vykázaných v této účetní závěrce a při sestavení zahajovací 

IFRS rozvahy k 1. lednu 2003 pro účely přechodu na IFRS. 

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti činilo odhady a předpoklady, které mají vliv na hodnoty vykázaných aktiv a pasiv 

a podmíněných aktiv a pasiv ke dni účetní závěrky a na vykázané hodnoty výnosů a nákladů během vykazovaného období. Skutečné hodnoty se 

mohou lišit od těchto odhadů.

Tyto odhady a předpoklady jsou průběžně revidovány. Opravy účetních odhadů jsou zohledněny v období, ve kterém jsou tyto odhady revidovány, 

pokud se tato revize týká pouze tohoto období nebo v období revize a budoucích období, pokud tato revize ovlivňuje současné i budoucí období.

Údaje s významným dopadem na účetní závěrku, ve kterých byly použity odhady a předpoklady jsou uvedeny v následujících bodech:

8 Osobní náklady (odměny a bonusy nevyplacené k rozvahovému dni) 

11 Dlouhodobý hmotný majetek (zbývající doba životnosti, odpisy, ztráty ze snížení hodnoty)

14 Odložená daň

24 Rezervy 

(c) Způsob konsolidace

Dceřinou společností je společnost, kterou PARAMO, a.s., ovládá. Za ovládanou se pokládá taková společnost, u které PARAMO, a.s., může přímo 

či nepřímo ovládat finanční a provozní postupy tak, aby z její činnosti měla užitek. Pro stanovení, zda je společnost ovládána, se berou v úvahu 

i potenciální hlasovací práva, která je možno v současnosti uplatnit. Účetní závěrka dceřiné společnosti je do konsolidované účetní závěrky 

začleněna od data, kdy vznikne vztah ovládaného a ovládajícího, až do data, kdy tento vztah zanikne.

Následující tabulka znázorňuje strukturu konsolidované Skupiny:

Název a adresa Majetková účast mateřské společnosti

2007 2006

Mateřská společnost

PARAMO, a.s.

Přerovská 560

530 06 Pardubice

Česká republika

Konsolidovaná dceřiná společnost

MOGUL SLOVAKIA s.r.o.

U ihriska 300

906 12 Hradiště pod Vrátnom

Slovenská republika

100,00 % 100,00 %

(d) transakce vyloučené z konsolidace

Vnitroskupinové zůstatky a vnitroskupinové transakce a z nich vyplývající nerealizované zisky se při sestavování konsolidované účetní závěrky 

vylučují.
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(e) Účetní závěrka zahraniční dceřiné společnosti

Aktiva a pasiva zahraniční dceřiné společnosti se pro účely konsolidace k rozvahovému dni přepočítávají na české koruny pomocí směnného 

kurzu platného k rozvahovému dni. Výnosy a náklady jsou přepočteny na české koruny průměrným směnným kurzem za příslušné účetní období. 

Kurzové rozdíly vzniklé z přepočtu jsou vykázány přímo ve vlastním kapitálu. 

(f) Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty zahrnují hotovost, účty v bankách a vklady se splatností kratší než tři měsíce. Tato aktiva jsou 

vykazována v nominální hodnotě. 

(g) Pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky

Pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky se účtují v pořizovací hodnotě. Pohledávky jsou vykazovány po zohlednění případné 

ztráty ze snížení hodnoty (viz účetní postup l). Společnost stanoví snížení hodnoty pochybných pohledávek na základě vlastní analýzy platební 

schopnosti svých zákazníků. 

(h) Zásoby

Zásoby se oceňují v pořizovací ceně nebo v čisté realizovatelné hodnotě, a to vždy v té, která je nižší.

Čistá realizovatelná hodnota je odhadnutá prodejní cena v běžném podnikání snížená o odhadnuté náklady na dokončení a uskutečnění prodeje. 

Pořizovací cena nakupovaných zásob (materiál, náhradní díly a zboží) zahrnuje cenu pořízení materiálu a ostatní náklady přímo související 

s pořízením zásob. Úbytek těchto zásob je oceňován metodou váženého aritmetického průměru. 

Pořizovací cenou nedokončené výroby a hotových výrobků jsou vlastní náklady, které zahrnují cenu materiálu, práce a proporcionální část 

výrobních režijních nákladů podle stavu rozpracovanosti. Úbytek nedokončené výroby a hotových výrobků je oceňován standardními cenami.

(i) Dlouhodobý hmotný majetek

1. Vlastní majetek

Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) je oceněn pořizovacími cenami sníženými o oprávky (viz dále) a ztráty ze snížení hodnoty (viz účetní  

postup m).

Pořizovací cena se skládá z ceny pořízení, dopravného, cla a ostatních nákladů spojených s pořízením. 

Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení. 

Pořizovací cena majetku pořízeného vlastní činností zahrnuje přímé náklady a proporcionální část režijních nákladů přímo souvisejících s jeho 

výrobou. 

2. Najatý majetek – finanční leasing

Najatý majetek, u kterého se na společnost přenáší veškerá rizika a přínosy spojené s vlastnictvím, je klasifikován jako finanční leasing.

Majetek pořízený formou finančního leasingu je od okamžiku převzetí zařazen do majetku v ocenění odpovídajícím současné hodnotě minimálních 

budoucích nájemních splátek nebo jeho reálné hodnotě, a to v té, která je nižší. Závazky z finančního leasingu, snížené o finanční náklady, jsou 

v rozvaze klasifikovány jako krátkodobé a dlouhodobé. Aktivovaný najatý majetek je odpisován v souladu s níže uvedenými odpisovými postupy. 

Doba odpisování se rovná odhadované životnosti majetku. Závazky z finančního leasingu jsou sníženy o splátky jistiny (pořizovací ceny). Finanční 

úrok je v průběhu trvání finančního leasingu účtován do ostatních finančních nákladů.
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3. Odpisy

Odpisy se účtují do výkazu zisku a ztráty rovnoměrně po dobu očekávané životnosti budov a zařízení a hlavních složek majetku, které jsou 

vykazovány samostatně. Pozemky se neodpisují. Očekávaná životnost majetku je následující:

Majetek Metoda Doba odpisování

Budovy Lineární 25−80 let

Stroje a přístroje Lineární 3−30 let

Katalyzátory a předměty z drahých kovů Lineární 1−15 let

Kancelářská vybavení a zařízení Lineární 2−17 let

Automobily Lineární 4−17 let

Opravná položka k nabytému majetku Lineární 15 let

4. Následné výdaje

Výdaje na výměnu části položek dlouhodobého hmotného majetku, která je vykazována samostatně, včetně výdajů na nezbytné kontroly 

a generální opravy, jsou aktivovány do pořizovací ceny. Ostatní následné výdaje jsou aktivovány pouze pokud zvyšují budoucí ekonomické 

užitky generované danou položkou dlouhodobého hmotného majetku. Veškeré ostatní výdaje jsou vykázány jako náklad ve výkazu zisku a ztráty 

v okamžiku, kdy vzniknou. 

(i) Dlouhodobý nehmotný majetek

1. Dlouhodobý nehmotný majetek − ostatní

Dlouhodobým nehmotným majetkem (DNM) se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než 60 tis. Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je 

delší než jeden rok. Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jeho 

pořízení.

Dlouhodobý nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami sníženými o oprávky (viz dále) a ztráty ze snížení hodnoty (viz účetní postup m). 

Součástí pořizovací hodnoty je cena pořízení a veškeré další náklady s pořízením spojené. 

2. Emisní povolenky

Ve smyslu nařízení vlády č. 315/2005 ze dne 20. července 2005 byly společnosti přiděleny povolenky na emise skleníkových plynů. O emisních 

povolenkách je účtováno aktuálním kurzem dne 5. srpna 2005, tj. dnem nabytí účinnosti výše uvedeného nařízení vlády. Emisní povolenky přijaté 

společností jsou zpočátku zahrnuty v nehmotných aktivech. Spotřeba povolenek, související se skutečnými emisemi skleníkových plynů, se účtuje 

netto metodou, tzn. výsledný rozdíl se promítne do řádku „Ostatní provozní náklady“, resp. výnosy. Jestliže skutečné emise jsou nižší než přijaté 

emisní povolenky za období, nadbytečné emisní povolenky jsou na konci období vykázány v rámci pozice „Aktiva držená k prodeji“ v netto 

hodnotě, tzn. odpovídající zůstatek dotace se vykáže také na řádku aktiv držených k prodeji se záporným znaménkem, tedy celková hodnota je 

rovna nule.

3. Amortizace

Amortizace se účtují do výkazu zisku a ztráty rovnoměrně po očekávanou dobu použitelnosti nehmotného majetku nejdéle po dobu pěti let. 

Výjimku tvoří licence, které jsou neoddělitelnou součástí pořizovacích nákladů technologických zařízení. Tyto licence jsou odpisovány po dobu 

odhadované použitelnosti těchto zařízení. Očekávaná doba použitelnosti majetku je následující:

Kategorie majetku Metoda Doba odpisování

Licence Lineární 3−6 let

Software Lineární 3 roky

Ostatní nehmotná aktiva Lineární 6 let
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4. Následné výdaje

Následné výdaje jsou aktivovány pouze pokud zvyšují budoucí ekonomický užitek plynoucí z aktivovaných nehmotných aktiv, ke kterým se 

vztahují. Ostatní výdaje jsou zaúčtovány do nákladů v období, ve kterém vznikly.

(k) Dlouhodobý finanční majetek 

Dlouhodobý finanční majetek představuje majetkové účasti a podíly a je účtován v pořizovací ceně. Pořizovací cena zahrnuje přímé náklady 

související s pořízením, například poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám.

Majetkové účasti a podíly jsou k okamžiku sestavení účetní závěrky oceněny pořizovacími cenami s případnou aplikací zásady opatrnosti. 

(l) Snížení hodnoty − finanční aktiva

K datu účetní závěrky prověřuje společnost účetní hodnotu finančních aktiv (zejména pohledávek z obchodního styku, ostatních pohledávek, 

poskytnutých půjček a ostatních finančních aktiv), zda nedošlo ke ztrátě ze snížení hodnoty. Za ztrátu ze snížení hodnoty se považuje stav, kdy 

existují důkazy, že jedna či více událostí měly negativní vliv na odhadované budoucí peněžní toky tohoto aktiva.

U jednotlivých důležitých finančních aktiv je ponížení kontrolováno na individuální bázi. Zbývající finanční aktiva jsou hodnocena souhrnně 

ve skupině, která se vyznačuje podobnými charakteristikami úvěrového rizika.

Ztráty ze snížení hodnoty jsou uznány ve výkazu zisku a ztráty.

Ztráta ze snížení hodnoty je zrušena, pokud po vykázání ztráty dojde k události, která má pozitivní vliv na odhadované budoucí peněžní toky. 

Zrušení vykázáno ve výkazu zisku a ztráty. 

(m) Snížení hodnoty − nefinanční aktiva

K datu účetní závěrky společnost prověřuje účetní hodnotu nefinančních aktiv, zda neexistují signály, že došlo ke snížení hodnoty. Existují-li 

takové signály, je odhadnuta zpětně získatelná hodnota majetku.

Zpětně získatelná hodnota aktiva nebo penězotvorné jednotky je hodnota z užívání nebo prodejní cena snížená o náklady prodeje, podle toho, 

která je vyšší. Hodnota z užívání je vypočítávána diskontováním odhadovaných budoucích peněžních toků při použití diskontní míry složené 

z obvyklé úrokové míry reprezentující časovou hodnotu peněz a rizikové prémie specifické pro daný typ aktiva. Pro výpočet jsou aktiva 

sdružována do nejmenších možných skupin, generujících peněžní toky nezávisle na ostatních aktivech nebo skupinách aktiv (penězotvorné 

jednotky).

Ztráta ze snížení hodnoty je vykázána, pokud účetní hodnota aktiva nebo penězotvorné jednotky převýší zpětně získatelnou hodnotu. Ztráta je 

vykázána v účtu zisku a ztráty.

Ztráty ze snížení hodnoty, vykázané v předcházejících obdobích, jsou k datu účetní závěrky testovány, zda se nevyskytly signály, že tyto ztráty 

se mohly snížit, nebo zcela pominout. Ztráta ze snížení hodnoty je zrušena v rozsahu, ve kterém vypočtená zpětně získatelná hodnota převýší 

aktuální účetní hodnotu aktiva. Účetní hodnota po zrušení ztráty ze snížení hodnoty nesmí převýšit hodnotu, kterou by dané aktivum mělo, 

kdyby žádná ztráta ze snížení hodnoty nebyla vykázána.

(n) Najatý majetek

Splátky operativního leasingu jsou vykazovány ve výkazy zisku a ztráty rovnoměrně po dobu trvání leasingového vztahu. 

(o) Zaměstnanecké požitky

Čistý závazek společnosti z titulu definovaných požitků zaměstnanců při splnění konkrétních kritérií je částka budoucího požitku, který 

zaměstnanci obdrží za svou službu v běžném a předchozích obdobích. Závazek se vypočítá pomocí pojistně-matematických metod a je diskontován 

na současnou hodnotu, meziroční změna je vykázána ve výkazu zisku a ztráty.
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(p) Přijaté úvěry

Úvěry jsou sledovány v nominální hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data 

účetní závěrky.

(q) Závazky

Krátkodobé a dlouhodobé závazky jsou vykazovány v nominální hodnotě.

Společnost klasifikuje část dlouhodobých závazků, bankovních úvěrů a finančních výpomocí, jejichž doba splatnosti je kratší než jeden rok 

vzhledem k datu účetní závěrky, jako krátkodobé.

(r) Výnosy

Výnosy jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty v okamžiku odeslání zboží ze společnosti, resp. převzetí zboží dopravcem nebo kupujícím 

ve společnosti, protože právě v tomto okamžiku dojde k převodu významných rizik a výhod spojených s vlastnictvím zboží na kupujícího.

Výnosy z prodeje zboží jsou zachyceny v roce 2007 ve výkazu zisku a ztráty v čisté hodnotě bez spotřební daně. Rok 2006 byl překlasifikován 

tak, aby byla prezentace výnosů shodná mezi obdobími. 

(s) Přijaté dotace

Dotace z Fondu národního majetku (resp. Ministerstva financí) na odstranění ekologických škod vzniklých v minulých letech jsou účtovány pouze 

rozvahově a jsou ihned použity na úhradu dodavatelských faktur, které byly na společnost vystaveny v souvislosti s prováděním prací týkajících 

se odstraňování těchto škod.

Zúčtování vládní dotace na čerpání emisí je vykázána ve výkazu zisku a ztráty jako výnos v okamžiku skutečného čerpání skleníkových plynů  

(viz kapitola Emisní povolenky). 

(t) Vykazování podle segmentů

Segment je rozpoznatelná složka společnosti, která se zabývá poskytováním produktů nebo služeb v určitém oboru (oborový segment) nebo 

poskytováním produktů a služeb v určitém ekonomickém prostředí (územní segment), a ke které jsou přiřaditelná rizika a výnosy, jež jsou 

odlišitelné od jiných segmentů. 

(u) Náklady na úvěry

Náklady na úvěry jsou zaúčtovány do nákladů v období, kdy dojde k jejich vzniku, včetně nákladů na úvěry, které přímo souvisejí s výrobou 

dlouhodobého majetku − tyto náklady jsou také zaúčtovány do nákladů v období, kdy dojde k jejich vzniku.

Úroková složka splátek finančního leasingu je vykázána ve výkazu zisku a ztráty pomocí metody efektivní úrokové sazby. 

(v) Rezervy

Rezerva se vykáže v rozvaze, pokud má společnost smluvní nebo mimosmluvní závazek, který je důsledkem minulé události, a je pravděpodobné, 

že vypořádání závazku povede ke snížení aktiv. Pokud je dopad diskontování významný, rezervy se stanovují diskontováním očekávaných 

budoucích peněžních toků sazbou před zdaněním, která odráží současné tržní ohodnocení časové hodnoty peněz a specifická rizika daného 

závazku.

Společnost tvoří rezervu na zaměstnanecké požitky. 

Společnost netvoří rezervu na ekologické závazky vzniklé před privatizací společnosti z důvodu uzavření smlouvy o garanci s Fondem národního 

majetku.
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(w) Daň z příjmů

Daň z příjmů zahrnuje splatnou daň a změnu stavu odložené daně.

Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený z daňového základu s použitím daňové sazby platné v poslední den účetního období a veškeré 

doměrky a vratky za minulá období. 

Odložená daň je počítána závazkovou metodou a vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv s použitím 

daňové sazby očekávané v době využití.

O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících účetních obdobích uplatněna.

(x) Přepočet cizích měn

Společnost používá pro přepočet transakcí v cizí měně denní kurz ČNB. V průběhu roku účtuje společnost pouze o realizovaných kurzových ziscích 

a ztrátách.

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB. Nerealizované kurzové 

zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření.

(y) Náklady na výzkum a vývoj

Náklady na výzkum jsou vynaloženy za účelem získání zcela nových technických znalostí, které mohou vést k budoucímu zlepšení výrobků. Tyto 

náklady jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty v období, ve kterém byly vynaloženy.

(z) Sociální a penzijní pojištění

Vláda České republiky je odpovědná za poskytování základního penzijního zabezpečení zaměstnanců. Společnost pravidelně odvádí příspěvky 

na zdravotní a důchodové pojištění do státního rozpočtu. Tyto příspěvky jsou odvozeny z objemu vyplacených mzdových prostředků. Náklady 

na sociální zabezpečení jsou účtovány do nákladů ve stejném období jako odpovídající mzdové náklady. Společnost nemá žádné podmíněné 

závazky vyplývající z penzijního pojištění.

(aa) Náklady na prodané zboží

Náklady na prodané zboží jsou zachyceny v roce 2007 ve výkazu zisku a ztráty v čisté hodnotě bez spotřební daně. Rok 2006 byl překlasifikován 

tak, aby byla prezentace nákladů shodná mezi obdobími. 

3. Změny v účetní politice a opravy předchozího období

Následující tabulka shrnuje změny v účetní politice a opravy předchozího období k 31. prosinci 2006:

2006
Původně uváděné

Reklasifikace 2006
Nově uváděné

Rozvaha

Základní kapitál 1 330 078 -- 1 330 078

Statutární fondy 266 019 -- 266 019

Fondy z přecenění 54 (54) --

Nerozdělený zisk/ztráta 594 081 54 594 135

Úprava HV z důvodu přepočtu cizích měn 110 110

2 190 342 -- 2 190 342
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2006
Původně uváděné

Reklasifikace 2006
Nově uváděné

Výkaz zisků a ztrát

Výnosy 11 821 326 (1 078 927) 10 742 399

Náklady na výrobu a prodej (11 247 173) 1 078 927 (10 168 246)

Ostatní provozní výnosy 255 868 (118 069) 137 799

Náklady distribuce (317 136) -- (317 136)

Všeobecné a administrativní náklady (178 166) -- (178 166)

Ostatní provozní náklady (37 899) -- (37 899)

Finanční výnosy 61 173 118 069 179 242

Finanční náklady (92 882) -- (92 882)

265 111 -- 265 111

2006
Původně uváděné

Reklasifikace 2006
Nově uváděné

Výkaz změn vlastního kapitálu

Základní kapitál 1 330 078 -- 1 330 078

Statutární fondy 266 019 -- 266 019

Fondy z přecenění 54 (54) --

Nerozdělený zisk minulých let 594 081 54 594 135

Přepočet cizích měn 110 -- 110

2 190 342 -- 2 190 342

Výnosy a náklady na prodané zboží jsou zachyceny v roce 2007 ve výkazu zisku a ztráty v čisté hodnotě bez spotřební daně. Rok 2006 

byl překlasifikován tak, aby byla prezentace výnosů a nákladů shodná mezi obdobími. Výnosy z prodeje společnosti Paramo Trysk a.s. byly 

reklasifikovány z ostatních provozních výnosů do finančních výnosů.

4. Výnosy

2007 2006

Tržby za prodej výrobků a zboží

Domácí 10 157 081 9 778 838

Zahraniční 1 768 759 2 003 145

Tržby brutto 11 925 840 11 781 983

Odpočet spotřební daně 924 685 1 078 927

Celkem tržby netto 11 001 155 10 703 056

Tržby za služby

Domácí 42 678 39 267

Zahraniční 23 76

Celkem 42 701 39 343

Tržby za výrobky, zboží a služby 11 043 856 10 742 399

Převážná část výnosů Skupiny k 31. prosinci 2007 je soustředěna na 10 hlavních zákazníků v prodeji asfaltářských výrobků a 8 hlavních 

zákazníků v prodeji paliv.
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5. Segmenty

Primární hledisko − oborový segment 

Výkaz zisků a ztrát 2007 Paliva Oleje Asfalty Velkoobchod Maloobchod Ostatní Celkem

Výnosy

externí prodeje 5 496 791 1 832 620 1 228 443 2 358 597 127 405 -- 11 043 856

Výnosy z předání jiným segmentům 1 496 826 141 217 78 131 -- -- -- 1 716 174

Ostatní provozní výnosy -- -- -- -- 2 916 166 302 169 218

Čistý zisk z provozní činnosti 76 582 213 826 (57 392) 41 730 4 625 7 830 287 201

Finanční náklady netto -- -- -- -- (483) (48 030) (48 513)

Zisk před zdaněním 76 582 213 826 (57 392) 41 730 4 142 (40 200) 238 688

Daň z příjmů -- -- -- -- (821) (37 926) (38 747)

Mimořádné položky -- -- -- -- -- -- --

Menšinové podíly -- -- -- -- -- -- --

Čistý zisk po zdanění 76 582 213 826 (57 392) 41 730 3 321 (78 126) 199 941

Výkaz zisků a ztrát 2006 Paliva Oleje Asfalty Velkoobchod Maloobchod Ostatní Celkem

Výnosy

externí prodeje 4 874 648 1 786 833 1 247 341 2 733 442 100 135 -- 10 742 399

Výnosy z předání jiným segmentům 1 616 133 29 765 59 694 -- -- -- 1 705 592

Ostatní provozní výnosy -- -- -- -- 2 338 135 461 137 799

Čistý zisk z provozní činnosti 33 206 47 204 (55 802) 84 597 3 952 65 593 178 751

Finanční náklady netto -- -- -- -- -- (31 709) (31 709)

Zisk před zdaněním 33 206 47 204 (55 802) 84 597 3 952 151 954 265 111

Daň z příjmů -- -- -- -- -- 222 222

Mimořádné položky -- -- -- -- -- -- --

Menšinové podíly -- -- -- -- -- -- --

Čistý zisk po zdanění 33 206 47 204 (55 802) 84 597 3 952 152 176 265 333

Ostatní informace 2007 Paliva Oleje Asfalty Velkoobchod Maloobchod Ostatní Celkem

Odpisy 72 011 68 126 35 376 1 605 1 719 866 179 703

Ostatní informace 2006 Paliva Oleje Asfalty Velkoobchod Maloobchod Ostatní Celkem

Odpisy 74 309 73 088 17 643 2 256 1 560 -- 168 856

Primární hledisko − oborový segment 

Rozvaha 2007 Paliva Oleje Asfalty Velkoobchod Maloobchod Ostatní Celkem

Aktiva

Majetek 698 729 726 346 520 806 53 855 14 418 40 2 014 194

Zásoby 201 692 177 547 13 094 82 218 14 395 623 118 1 112 065

Pohledávky 753 565 127 585 58 724 307 048 33 061 -- 1 279 983

Aktiva držená k prodeji -- -- -- -- -- -- --

Ostatní aktiva -- -- -- -- 3 854 97 063 100 917

Celkem 1 653 986 1 031 478 592 624 443 121 65 728 734 222 4 507 159

Závazky

Závazky segmentu -- -- -- -- 3 309 2 113 730 2 117 039

Celkem -- -- -- -- 3 309 2 113 730 2 117 039



112 113113

Rozvaha 2006 Paliva Oleje Asfalty Velkoobchod Maloobchod Ostatní Celkem

Aktiva

Majetek 738 700 749 895 546 828 53 871 15 074 200 2 104 568

Zásoby 120 307 124 957 11 116 68 199 11 553 569 314 905 446

Pohledávky 414 999 144 593 65 165 290 101 21 175 -- 936 033

Aktiva držená k prodeji -- -- -- -- -- -- --

Ostatní aktiva -- -- -- -- 3 875 383 455 387 330

Celkem 1 274 006 1 019 445 623 109 412 171 51 677 952 969 4 333 377

Závazky

Závazky segmentu -- -- -- -- 1 190 2 141 845 2 143 035

Celkem -- -- -- -- 1 190 2 141 845 2 143 035

Druhotné hledisko - územní segment

Tržby Aktiva celkem Kapitálové výdaje

2007 2006 2007 2006 2007 2006

Česká republika 9 275 075 8 739 178 4 441 431 4 281 700 72 112 156 166

Ostatní evropské země 1 563 886 1 858 206 65 728 51 677 -- --

Mimoevropské země 204 895 145 015 -- -- -- --

Celkem 11 043 856 10 742 399 4 507 159 4 333 377 72 112 156 166

Při vykazování informací podle územních segmentů vycházejí tržby segmentů z geografického umístění zákazníků. Aktiva segmentů vycházejí 

z geografického umístění aktiv. 
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6. Analýza nákladů podle druhu

V následující tabulce jsou uvedeny nejvýznamnější druhy nákladů podle jejich druhu:

2007 Náklady na výrobu  
a prodej

Náklady distribuce Všeobecné  
a administrativní náklady

Ostatní provozní výnosy/ 
(náklady)

Celkem

Materiál (9 681 566) (6 422) (6 487) -- (9 694 475)

energie (207 479) -- -- -- (207 479)

Opravy a udržování (57 376) (5 391) (3 547) -- (66 314)

Ostatní služby (8 139) (232 571)* (57 936)** -- (298 646)

Osobní náklady (bod 8)*** (211 541) (64 291) (62 039) -- (337 871)

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku (147 415) (9 301) (10 313) -- (167 029)

– vlastněný majetek (139 785) (9 301) (10 313) -- (159 399)

– pronajatý majetek (finanční pronájem) (7 630) -- -- -- (7 630)

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku (9 054) (219) (3 401) -- (12 674)

– software (6 131) (219) (3 401) -- (9 751)

– ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (2 923) -- -- -- (2 923)

Opravná položka k DHM tvorba/rozpuštění -- -- -- 15 588 15 588

Opravná položka k zásobám tvorba/rozpuštění -- -- -- 11 243 11 243

Opravná položka k pohledávkám tvorba/rozpuštění -- -- -- 127 492 127 492

Výdaje na výzkum a vývoj (bod 8)*** (8 369) -- -- -- (8 369)

Investiční majetek − operativní leasing -- -- -- -- --

Ostatní operativní leasing (5 273) -- -- -- (5 273)

Zisk/ztráta z prodeje dlouhodobého hmotného majetku -- -- -- 2 495 2 495

tvorba/rozpuštění rezerv -- -- -- -- --

Pojištění -- -- (21 794) (382) (22 176)

Odpis pohledávek -- -- -- (117 791) (117 791)

tržby z prodeje povolenek -- -- -- 1 672 1 672

tržby z prodeje majetkové účasti -- -- -- -- --

Ostatní náklady -- (3 372) (4 981) (30 946) (39 299)

Ostatní výnosy 51 523 -- -- 10 728 62 251

Provozní náklady celkem (10 284 689) (321 567) (170 498) (149 119) (10 925 873)

Výnosy celkem 11 043 856 -- -- 169 218 11 213 074

Zisk z provozní činnosti 759 167 (321 567) (170 498) 20 099 287 201

*)      Největší položkou ostatních nákladů u nákladů distribuce jsou náklady na přepravné, nájem cisteren a skladování ve výši 199 701 tis. Kč. Druhou největší položkou jsou náklady na reklamu 
a propagaci ve výši 20 230 tis. Kč.

**)    Největší položkou ostatních nákladů u všeobecných a administrativních nákladů jsou náklady na poradenské služby ve výši 25 773 tis. Kč. Druhou největší položkou jsou náklady na ostrahu 
společnosti ve výši 8 290 tis. Kč.

***) Celkové osobní náklady (viz bod 8.) činí k 31. prosinci 2007 346 240 tis. Kč.
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2006 Náklady na výrobu a prodej Náklady distribuce Všeobecné a administrativní 
náklady

Ostatní provozní výnosy/ 
(náklady)

Celkem

Materiál (9 584 017) (5 510) (6 467) -- (9 595 994)

energie (193 293) -- -- -- (193 293)

Opravy a udržování (55 978) (7 383) (4 253) -- (67 614)

Ostatní služby (23 741) (238 683)* (52 127)** -- (314 551)

Osobní náklady (bod 8)*** (198 001) (60 608) (76 641) -- (335 250)

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku (157 037) -- -- -- (157 037)

– vlastněný majetek (149 407) -- -- -- (149 407)

– pronajatý majetek (finanční pronájem) (7 630) -- -- -- (7 630)

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku (11 819) -- -- -- (11 819)

– software (8 856) -- -- -- (8 856)

– ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (2 963) -- -- -- (2 963)

Opravná položka k DHM tvorba/rozpuštění -- -- -- 10 473 10 473

Opravná položka k zásobám tvorba/rozpuštění -- -- -- 18 747 18 747

Opravná položka k pohledávkám tvorba/
rozpuštění -- -- -- 11 862 11 862

Výdaje na výzkum a vývoj (bod 8)*** (5 654) -- -- -- (5 654)

Investiční majetek − operativní leasing -- -- -- -- --

Ostatní operativní leasing (5 273) -- -- -- (5 273)

Zisk/ztráta z prodeje dlouhodobého hmotného 
majetku -- -- -- 3 274 3 274

tvorba/rozpuštění rezerv -- -- -- 12 815 12 815

Pojištění -- -- -- (25 990) (25 990)

Odpis pohledávek -- -- -- (772) (772)

tržby z prodeje povolenek -- -- -- 68 691 68 691

tržby z prodeje majetkové účasti -- -- -- -- --

Ostatní náklady -- (4 952) (38 678) (11 137) (54 767)

Ostatní výnosy 66 567 -- -- 11 937 78 504

Provozní náklady celkem (10 168 246) (317 136) (178 166) (37 899) (10 701 447)

Výnosy celkem 10 742 399 -- -- 137 799 10 880 198

Zisk z provozní činnosti 574 153 (317 136) (178 166) 99 900 178 751

*)      Největší položkou ostatních nákladů u nákladů distribuce jsou náklady na přepravné, nájem cisteren a skladování ve výši 204 396 tis. Kč. Druhou největší položkou jsou náklady na reklamu 
a propagaci ve výši 21 601 tis. Kč.

**)    Největší položkou ostatních nákladů u všeobecných a administrativních nákladů jsou náklady na poradenské služby ve výši 23 785 tis. Kč. Druhou největší položkou jsou náklady na finanční 
leasing ve výši 4 064 tis. Kč.

***) Celkové osobní náklady (viz bod 8.) činí k 31. prosinci 2006 340 904 tis. Kč.
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7. Finanční náklady a výnosy

2007 2006

Finanční výnosy

Úrokové výnosy 1 433 2 070

Dividendové výnosy -- --

Kurzové zisky 22 560 59 091

tržby z prodeje majetkové účasti -- 118 069

Ostatní finanční výnosy -- 12

Celkem finanční výnosy 23 993 179 242

Finanční náklady

Úrokové náklady:

− úvěry a půjčky (14 426) (18 708)

− úvěr PKN ORLeN a UNIPetROL (6 572) (10 087)

− finanční pronájem -- (236)

Celkem úrokové náklady (20 998) (29 031)

Kurzové ztráty (46 947) (53 382)

Ostatní finanční náklady (4 561) (10 469)

Celkem finanční náklady (72 506) (92 882)

Finanční náklady netto (48 513) 86 360

8. Osobní náklady

Dozorčí rada Představenstvo

2007 2006 2007 2006

Peněžní plnění 1 217 1 113 1 906 1 919

Nepeněžní plnění 143 255 120 235

Celkem 1 360 1 368 2 026 2 154

Průměrný počet zaměstnanců Skupiny a související osobní náklady v roce 2007 a 2006 činily:

2007 Počet zaměstnanců Mzdové náklady Soc. a zdravotní pojištění Výdaje související s čerpáním 
benefitů

Sociální náklady

Zaměstnanci 756 210 649 72 892 -- 9 384

Management − ředitelé 6 12 838 4 495 -- 76

Management − ostatní 34 23 777 8 325 -- 418

Celkem 796 247 264 85 713 -- 9 877

2006 Počet zaměstnanců Mzdové náklady Soc. a zdravotní pojištění Výdaje související s čerpáním 
benefitů

Sociální náklady

Zaměstnanci 778 202 542 70 256 (2 821) 9 417

Management − ředitelé 6 19 879 5 848 (8) 64

Management − ostatní 36 23 642 8 272 (139) 430

Celkem 820 246 063 84 376 (2 968)* 9 911

*) Částka je záporná z důvodu změny použité diskontní sazby.
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9. Daň z příjmů

2007 2006

Daň z příjmů splatná − domácí (21 000) --

Daň z příjmů splatná − zahraniční (478) (1)

Odložená daň − domácí (16 926) --

Odložená daň − zahraniční (343) 223

Daň z příjmů výnos/(náklad) (38 747) 222

Daň z příjmů je spočítána v souladu s českými právními předpisy ve výši 24 % odhadovaného zdanitelného zisku za rok 2007 (24 % v roce 2006). 

Odložená daň je kalkulována s použitím daňové sazby pro roky 2008-2010 (21 %, 20 %, 19 %). Daň z příjmů a odložená daň je spočítána v souladu 

se slovenskými právními předpisy ve výši 19 % odhadovaného zdanitelného zisku za rok 2007 (19 % v roce 2006).

2007 2007 2006 2006

Výsledek před zdaněním -- 238 688 -- 265 111

Daň z příjmů -- (38 747) -- 222

Výsledek po zdanění -- 199 941 -- 265 333

Očekávaná daňová povinnost 24 % 57 285 24 % 63 627

Daňový efekt trvalých rozdílů 1,75 % 4 187 1,58 % 4 199

Uznání daňové ztráty minulých let (6,23) % (14 862) (15,22) % (42 996)

Daňový efekt přechodných rozdílů (10,53) % (25 132) (9,44) % (25 052)

Efektivní daňová sazba 9,00 % 21 478 (0,08) % (222)

Trvalými rozdíly se rozumí daňově neuznatelné náklady (výnosy), které nemohou ovlivnit budoucí základy daně. Přechodné rozdíly zahrnují 

zejména tvorbu a rozpuštění daňově neuznatelných opravných položek, rezerv, rozdíly mezi daňovými a účetními odpisy.

10. HV na akcii

2007 2006

HV po zdanění 199 941 265 333

Počet akcií 1 330 078 1 330 078

Zisk/(ztráta) na akcii 150,323 199,49

Výpočet ukazatele zisk na akcii k 31. prosinci 2007 vychází z čistého zisku připadajícího na jednu akcii. 
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11. Dlouhodobý hmotný majetek

Pozemky a budovy Stroje a zařízení Ostatní stálá aktiva Nedokončený hmotný 
majetek

Celkem

Pořizovací cena

Stav k 1. 1. 2006 2 305 582 3 286 912 16 597 176 316 5 785 407

Přírůstky 7 373 117 163 -- 19 496 144 032

Úbytky (13 156) (20 391) (55) (2 159) (35 761)

Přeúčtování 26 872 93 459 114 (122 635) (2 190)

Úbytek aktiv držených k prodeji (300 348) (145 467) (7 789) -- (453 604)

Kurzový rozdíl z přepočtu cizí měny 741 203 32 -- 976

Zůstatek k 31. 12. 2006 2 027 064 3 331 879 8 899 71 018 5 438 860

Přírůstky 19 062 45 076 92 8 143 72 373

Úbytky (310) (10 606) (816) (1 473) (13 205)

Přeúčtování 38 316 30 725 0 (68 947) 94

Kurzový rozdíl z přepočtu cizí měny (153) (41) 0 -- (194)

Zůstatek k 31. 12. 2007 2 083 979 3 397 033 8 175 8 741 5 497 928

Oprávky

Stav k 1. 1. 2006 726 395 2 378 259 12 860 -- 3 117 514

Přírůstky oprávek (odpisy) 43 753 151 984 567 -- 196 304

Úbytky oprávek (vyřazení) (5 147) (20 292) (55) -- (25 494)

Přeúčtování -- -- -- -- --

Úbytek aktiv držených k prodeji (57 293) (120 747) (6 427) -- (184 467)

Kurzový rozdíl z přepočtu cizí měny 122 135 32 -- 289

Zůstatek k 31. 12. 2006 707 830 2 389 339 6 977 -- 3 104 146

Přírůstky 44 068 161 801 428 -- 206 297

Úbytky (289) (10 388) (816) -- (11 493)

Přeúčtování -- -- -- -- --

Kurzový rozdíl z přepočtu cizí měny (65) (63) -- -- (128)

Zůstatek k 31. 12. 2007 751 544 2 540 689 6 589 -- 3 298 822

Opravné položky

Stav k 1. 1. 2006 105 724 204 811 -- 1 901 312 436

Přírůstky opravných položek -- -- -- 801 801

Úbytky opravných položek (Pt) (500) -- -- -- (500)

Úbytky opravných položek (933) (7 940) -- (1 901) (10 774)

Odpisy snížení hodnoty majetku (10 602) (28 666) -- -- (39 268)

Zůstatek k 31. 12. 2006 93 690 168 205 -- 801 262 696

Přírůstky opravných položek -- -- -- --

Úbytky opravných položek (4 221) (10 566) -- (801) (15 588)

Odpisy snížení hodnoty majetku (10 602) (28 666) -- -- (39 268)

Zůstatek k 31. 12. 2007 78 867 128 973 -- -- 207 840

Zůstatková hodnota k 1. 1. 2006 1 473 463 703 842 3 737 174 415 2 355 457

Zůstatková hodnota k 31. 12. 2006 1 225 544 774 335 1 922 70 217 2 072 018

Zůstatková hodnota k 31. 12. 2007 1 253 568 727 371 1 586 8 741 1 991 266

Dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje vybavení najaté formou finančního nájmu se zůstatkovou hodnotou 25 855 tis. Kč (33 485 tis. Kč  

v roce 2006).

V roce 2000 bylo zaúčtováno snížení hodnoty dlouhodobého hmotného majetku ve výši 392 681 tis. Kč. Pořizovací hodnota tohoto majetku 

je 2 423 689 tis. Kč a zůstatková hodnota k 31. prosinci 2007 činí 690 683 tis. Kč. Realizovatelná částka byla stanovena jako hodnota z užívání 

s použitím diskontní sazby 2,5 %. Penězotvorná jednotka byla stanovena jako souhrn budov, staveb, strojů a zařízení výrobních provozů. Odpisy 

majetku zahrnutého do penězotvorné jednotky jsou od roku 2001 upraveny tak, aby opravená účetní hodnota byla odepsána ve zbývající době 

použitelnosti (10 let). 
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V roce bylo 2004 bylo zaúčtováno snížení hodnoty dlouhodobého majetku v celkové výši 141 764 tis. Kč. Tento pokles vyplývá ze snížené 

využitelnosti a předpokládaného prodeje tohoto majetku. Snížení hodnoty vyjadřuje rozdíl mezi účetní hodnotou a předpokládanou prodejní 

cenou. U majetku, pro který se dosud nepodařilo najít kupujícího, se předpokládá neprodejnost (prodejní cena je nulová). 

V roce 2005 došlo ke snížení opravné položky dlouhodobého majetku o částku 28 069 tis. Kč z důvodu nerealizování prodeje tohoto majetku. 

Skupina tento majetek pronajala třetí straně a výnosy z pronájmu kryjí odpisy tohoto majetku. Z tohoto důvodu byla část opravné položky 

rozpuštěna. 

V roce 2007 došlo ke snížení opravné položky dlouhodobého majetku o částku 14 787 tis. Kč z důvodu snížení zůstatkové hodnoty majetku 

(v roce 2006 o částku 8 873 tis. Kč).

Úbytek nedokončeného majetku je tvořen především uvedením „Inertizace asfaltových nádrží“ ve výši 66 175 tis. Kč. Závazky vyplývající 

z uzavřených smluv, týkající se budoucích investičních výdajů, jsou uvedeny v tabulce číslo 33.

Dlouhodobý hmotný majetek Skupiny je zastaven na krytí dlouhodobých úvěrů u následujících bank:

Název banky Zastavená aktiva Pořizovací hodnota Nesplacená část úvěru

ČSOB budovy, pozemky 1 642 122 244 674

PKN ORLeN (ČKA) budovy, stroje, pozemky -- --

Celkem k 31. 12. 2007 1 642 122 244 674

Název banky Zastavená aktiva Pořizovací hodnota Nesplacená část úvěru

ČSOB budovy, pozemky 1 625 870 383 338

PKN ORLeN (ČKA) budovy, stroje, pozemky 406 744 269 462

Celkem k 31. 12. 2006 2 032 644 652 800



119119 Výroční zpráva 2007

Paramo, a.s.

12. Dlouhodobý nehmotný majetek

Software Ostatní Nedokončený nehmotný 
majetek a zálohy

Celkem

Pořizovací cena

Stav k 1. 1. 2006 52 156 22 067 394 74 617

Přírůstky 11 733 132 269 12 134

Úbytky (12 238) (1 100) -- (13 338)

Přeúčtování 2 203 -- (13) 2 190

Kurzový rozdíl z přepočtu cizí měny -- -- -- --

Zůstatek k 31. 12. 2006 53 854 21 099 650 75 603

Přírůstky 1 744 -- 1 012 2 756

Úbytky -- (84) (279) (363)

Přeúčtování 828 -- (94) 734

Kurzový rozdíl z přepočtu cizí měny -- (2) -- (2)

Zůstatek k 31. 12. 2007 56 426 21 013 1 289 78 728

Oprávky

Stav k 1. 1. 2006 37 952 6 820 -- 44 772

Amortizace 8 856 2 963 -- 11 819

Oprávky k úbytkům (12 238) (1 100) -- (13 338)

Opravné položky -- -- -- --

Přeúčtování -- -- -- --

Kurzový rozdíl z přepočtu cizí měny -- -- -- --

Zůstatek k 31. 12. 2006 34 570 8 683 -- 43 253

Amortizace 9 750 2 924 -- 12 674

Oprávky k úbytkům -- (84) -- (84)

Opravné položky -- -- -- --

Přeúčtování -- -- -- --

Kurzový rozdíl z přepočtu cizí měny (1) (2) -- (3)

Zůstatek k 31. 12. 2007 44 319 11 521 -- 55 840

Opravné položky

Stav k 1. 1. 2006 -- -- -- --

Přírůstky opravných položek -- -- -- --

Úbytky opravných položek -- -- -- --

Zůstatek k 1. 12. 2006 -- -- -- --

Přírůstky opravných položek -- -- -- --

Úbytky opravných položek -- -- -- --

Zůstatek k 31. 12. 2007 -- -- -- --

Zůstatková hodnota k 1. 1. 2006 14 204 15 247 394 29 845

Zůstatková hodnota k 31. 12. 2006 19 284 12 416 650 32 350

Zůstatková hodnota k 31. 12. 2007 12 107 9 492 1 289 22 888

13. Dlouhodobý finanční majetek

2007 2006

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 40 200

Celkem 40 200
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Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly:

Pořizovací cena Opravná položka Zůstatková hodnota

teCHNOexPORt a.s. 200 160 40

CHeMAPOL GROUP, a.s. 4 200 4 200 --

Celkem 4 400 4 360 40

V roce 2007 byla vytvořena opravná položka na finanční investici Technoexport ve výši 160 tis. Kč z důvodu snížení její hodnoty.

14. Dlouhodobé pohledávky

2007 2006

Obchodní pohledávky 51 894 52 340

Opravná položka k dlouhodobým pohledávkám (42 393) (42 757)

Celkem 9 501 9 583

Dlouhodobou obchodní pohledávku ve výši 9 501 tis. Kč tvoří pohledávka společnosti MOGUL SLOVAKIA, s.r.o., za společností Allianz a.s. jako 

náhrada pojistného plnění.

15. Odložená daň

Odložená daň z příjmů vyplývá z přechodných rozdílů mezi daňovou hodnotou aktiv a pasiv a hodnotami vykazovanými v účetní závěrce. 

Odložená daň z příjmů byla vypočítána pomocí daňové sazby pro roky 2008−2010 ve výši 21 %, 20 % a 19 %. (24 % pro rok 2007). 

Odložený daňový závazek K 1. lednu 2007 Změny v čistém zisku Změny ve vlastním kapitálu K 31. prosinci 2007

Rozdíl mezi daňovými a účetními zůstatkovými hodnotami (158 456) 30 036 -- (128 420)

Leasingová platba (867) 595 -- (272)

Celkový součet (159 323) 30 631 -- (128 692)

Odložená daňová pohledávka K 1. lednu 2007 Změny v čistém zisku Změny ve vlastním kapitálu K 31. prosinci 2007

Opravné položky pohledávek 78 908 (17 860) -- 61 048

Opravné položky materiálu 8 648 (621) -- 8 027

Opravné položky polotovarů a hotových výrobků 1 917 (515) -- 1 402

Rezervy -- -- -- --

Opravná položka k majetku 25 157 (7 640) -- 17 517

Opravná položka k nedokončenému majetku 192 (192) -- --

Daňová ztráta roku 2005 14 831 (14 831) -- --

Nezaplacené úroky 272 (61) -- 211

Leasingový závazek 307 (307) -- --

Snížení hodnoty majetku 37 698 (14 137) -- 23 561

Ostatní -- -- -- --

Celkový součet 167 930 (56 164) -- 111 766

2007 2006

Odložená daňová pohledávka 111 766 167 930

Odložený daňový závazek (128 692) (159 323)

Odložená daňová pohledávka/závazek (16 926) 8 607
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Skupina očekává, že odložená daňová pohledávka a odložený daňový závazek budou využity postupně každý rok přibližně ve stejné výši. 

Z tohoto důvodu byla vykalkulovaná odložená daňová pohledávka započtena s odloženým daňovým závazkem (týká se jen společnosti  

PARAMO, a.s.).

Vzhledem k tomu, že společnost MOGUL SLOVAKIA, s.r.o., měla v roce 2007 podmínky pro vytvoření odložené daně, byla Skupinou uznána 

odložená daňová pohledávka, která je uvedena v následujících tabulkách:

Odložený daňový závazek K 1. lednu 2007 Změny v čistém zisku Kurzový rozdíl z cizí měny K 31. prosinci 2007

Rozdíl mezi daňovými a účetními  zůstatkovými hodnotami 48 48 -- --

Celkový součet (48) 48 -- --

Odložená daňová pohledávka K 1. lednu 2007 Změny v čistém zisku Kurzový rozdíl z cizí měny K 31. prosinci 2007

Daňová ztráta předchozích let 502 (512) 10 --

Rozdíl mezi daňovými a účetními zůstatkovými hodnotami -- 120 -- 120

Celkový součet 502 (392) 10 120

2007 2006

Odložená daňová pohledávka 120 502

Odložený daňový závazek -- 48

Konsolidační úpravy -- --

Odložená daňová pohledávka/závazek 120 454

16. Zásoby

2007 2006

Suroviny a materiál 291 703 330 880

Opravná položka k surovinám (38 226) (36 034)

Polotovary 362 461 266 089

Opravná položka k polotovarům (593) (1 124)

Výrobky 405 322 272 071

Opravná položka k výrobkům (6 082) (6 865)

Zboží 96 612 79 752

Opravná položka ke zboží -- --

Zálohy na zásoby 79 187 91 117

Opravná položka k zálohám na zásoby (78 319) (90 440)

Celkem 1 112 065 905 446

17. Pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky

2007 2006

Obchodní pohledávky brutto 1 376 816 1 285 207

Ostatní pohledávky brutto 341 692 216 397

Opravné položky k pohledávkám (448 026) (575 154)

Celkem netto 1 270 482 926 450

Průměrná doba splatnosti pohledávek z prodeje zboží je 33 dní.
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Krátkodobé pohledávky podle měn:

Měna 2007 2006

Pohledávky celkem Z toho pohledávky za podniky  
ve skupině UNIPEtROl

Pohledávky celkem Z toho pohledávky za podniky  
ve skupině UNIPETROL

CZK 1 159 875 215 880 820 851 139 011

eUR 96 797 21 811 76 408 18 159

USD 12 492 -- 18 681 --

Ostatní měny 1 318 -- 10 510 --

Celkem 1 270 482 237 961 926 450 157 170

18. Ostatní oběžná aktiva

2007 2006

Náklady příštích období 4 127 7 532

Ostatní běžná aktiva 27 433 16 781

Celkem 31 560 24 313

Největší položkou ostatních běžných aktiv je zaplacená spotřební daň při přeskladnění zásob z celního skladu ve výši 25 185 tis. Kč (16 650 tis. Kč 

v roce 2006).

Náklady příštích období a ostatní aktiva podle měn:

Měna 2007 2006

Náklady příštích období a ost. 
aktiva celkem

Z toho pohledávky za podniky 
ve skupině UNIPEtROl

Náklady příštích období a ost. 
aktiva celkem

Z toho pohledávky za podniky 
ve skupině UNIPETROL

CZK 31 473 -- 24 266 --

eUR -- -- -- --

USD -- -- -- --

Ostatní měny 87 -- 47 --

Celkem 31 560 -- 24 313 --

19. Daňová pohledávka

Daňová pohledávka v roce 2007 neexistuje (v roce 2006 byla ve výši 6 652 tis. Kč a představovala pohledávku z titulu daně z příjmů). 

20. Peněžní prostředky a ekvivalenty

2007 2006

Peněžní prostředky 727 882

Účty v bankách 68 510 354 981

Krátkodobé termínované vklady -- --

Celkem 69 237 355 863
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Peněžní prostředky a ekvivalenty podle měn:

Měna 2007 2006

CZK 60 753 313 696

eUR 4 433 35 854

USD 511 2 949

Ostatní měny 3 540 3 364

Celkem 69 237 355 863

21. Aktiva držená k prodeji

Emisní povolenky

Povolený limit
(počet kusů)

Aktiva držená k prodeji

Pořizovací cena:

Stav k 1. 1. 2007 30 609 18 574

Přírůstky 270 251 163 990

Úbytky (270 724) (164 277)

Přeúčtování -- --

Zůstatek k 31. 12. 2007 30 136 18 287

Vládní dotace (závazky) -- (18 287)

Zůstatková hodnota 31. 12. 2007 30 136 --

Povolený limit
(počet kusů)

Aktiva držená k prodeji

Pořizovací cena:

Stav k 1. 1. 2006 98 509 60 978

Přírůstky 270 251 163 990

Úbytky 338 151 206 394

Přeúčtování -- --

Zůstatek k 31. 12. 2006 30 609 18 574

Vládní dotace (závazky) -- (18 574)

Hodnota aktiv držených k prodeji k 31. 12. 2006 30 609 --

Prodej majetkové účasti

Dne 31. ledna 2006 prodala Skupina 100 % akcií Paramo Trysk a.s. společnosti BENZINA, a.s., stoprocentní dceřiné společnosti UNIPETROL, a.s. 

Akcie byly prodány za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 252 mil. Kč.

22. Základní kapitál

Základní kapitál Skupiny se skládá z 1 330 078 akcií na majitele plně upsaných a splacených, s nominální hodnotou 1 tis. Kč. 

Počet akcií v ks Základní kapitál

Zůstatek k 1. lednu 2007 1 330 078 1 330 078

Zvýšení 2007 -- --

Snížení 2007 -- --

Zůstatek k 31. prosinci 2007 1 330  078 1 330 078
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23. Statutární fondy

Zákonný rezervní fond 2007 2006

Stav k počátku účetní závěrky 266 019 268 073

tvorba 13 602 --

Použití -- --

Vyloučení aktiv držených k prodeji -- (2 054)

Stav k datu účetní závěrky 279 621 266 019

Rezervnímu fondu je přidělováno 5 % ze zisku po zdanění až do doby, kdy dosáhne zákonem požadované výše 20 % základního kapitálu. Tyto 

zdroje jsou určeny ke krytí ztrát Skupiny. 

24. Nerozdělený zisk/ztráta

Stav k 1. lednu 2006 328 667

Vyplacené dividendy --

Převod do rezervního fondu --

Ostatní 135

Zisk/ztráta běžného roku 265 333

Zůstatek k 31. prosinci 2006 594 135

 

Stav k 1. lednu 2007 594 135

Vyplacené dividendy --

Převod do rezervního fondu (13 602)

Ostatní 54

Zisk/ztráta běžného roku 199 941

Zůstatek k 31. prosinci 2007 780 528

25. Dlouhodobé úvěry a půjčky

Dlouhodobé úvěry k 31. prosinci 2007 a k 31. prosinci 2006 jsou následující:

Název banky/měna Zůstatek k 31. 12. 2007 Průměrná efektivní úroková 
míra k 31. 12. 2007

ČSOB, a.s./CZK 244 674 3M PRIBOR*

PKN ORLeN (ČKA)/CZK -- 3M PRIBOR*

Celkem 244 674

  

Část jistiny dlouhodobých úvěrů splatná do 31. 12. 2007

ČSOB, a.s./CZK (88 674) 3M PRIBOR*

PKN ORLeN (ČKA)/CZK -- 3M PRIBOR*

Celkem (88 674)

Celkem dlouhodobé úvěry a půjčky 156 000
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Název banky/měna Zůstatek k 31. 12. 2006 Průměrná efektivní úroková míra k 31. 12. 2006

ČSOB, a.s./CZK 383 338 3M PRIBOR*

PKN ORLeN (ČKA)/CZK 269 462 3M PRIBOR*

Celkem 652 800

  

Část jistiny dlouhodobých úvěrů splatná do 31. 12. 2006

ČSOB, a.s./CZK (138 664) 3M PRIBOR*

PKN ORLeN (ČKA)/CZK (49 830) 3M PRIBOR*

Celkem (188 494)

Celkem dlouhodobé úvěry a půjčky 464 306

*) Úrokové sazby jsou zvýšeny o dohodnuté marže. 

Závazek za PKN ORLEN vznikl převzetím závazků Skupiny vůči České konsolidační agentuře při privatizaci společnosti UNIPETROL  

k 31. květnu 2005. Dne 31. 3. 2007 byl úvěr za PKN ORLEN v plné výši splacen.

Splatnost Do jednoho roku 1−2 roky 2−3 roky 3−4 roky 4-−5 let Nad 5 let Celkem

Stav dlouhodobých úvěrů k 31. 12. 2007 88 674 156 000 -- -- -- -- 244 674

Stav dlouhodobých úvěrů k 31. 12. 2006 188 494 142 674 237 632 72 000 12 000 -- 652 800

Dlouhodobé úvěry podle měn

Měna CZK EUR USD CHF Celkem

Stav dlouhodobých úvěrů k 31. 12. 2007 156 000 -- -- -- 156 000

Část dlouhodobých úvěrů splatná do 31. 12. 2008 88 674 -- -- -- 88 674

Dlouhodobé úvěry celkem k 31. 12. 2007 244 674 -- -- -- 244 674

Stav dlouhodobých úvěrů k 31. 12. 2006 464 306 -- -- -- 464 306

Část dlouhodobých úvěrů splatná do 31. 12. 2007 188 494 -- -- -- 188 494

Dlouhodobé úvěry celkem k 31. 12. 2006 652 800 -- -- -- 652 800

Zajištění dlouhodobých úvěrů

Zajištění Nezajištěné Zástava majetku Zajištěno třetí 
osobou

Směnka Celkem

Stav dlouhodobých úvěrů k 31. 12. 2007 -- 156 000 -- -- 156 000

Část dlouhodobých úvěrů splatná do 31. 12. 2008 -- 88 674 -- -- 88 674

Dlouhodobé úvěry celkem k 31. 12. 2007 -- 244 674 -- -- 244 674

Stav dlouhodobých úvěrů k 31. 12. 2006 -- 464 306 -- -- 464 306

Část dlouhodobých úvěrů splatná do 31. 12. 2007 -- 188 494 -- -- 188 494

Dlouhodobé úvěry celkem k 31. 12. 2006 -- 652 800 -- -- 652 800

Více informací o řízení úrokových rizik, cizích měn a rizika likvidity je uvedeno v bodě 34.

26. Rezervy dlouhodobé a krátkodobé

2006 Tvorba Použití 2007

Rezerva na zaměstnanecké benefity 4 808 -- -- 4 808

Ostatní rezervy 334 160 -- 494

Celkem 5 142 160 -- 5 302
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27. Závazky z titulu finančního nájmu

Budoucí platby leasingu Současná hodnota

2007 2006 2007 2006

Hodnota závazků z finančního leasingu

Méně než 1 rok 293 1 329 252 1 280

1−5 let 367 -- 346 --

Více než 5 let -- -- -- --

660 -- 598 1 280

Budoucí finanční závazek (62) (49)

Současná hodnota leasingu 598 1 280

Minus: Dlužná částka k úhradě do 12 měsíců 252 1 280

Dlužná částka k úhradě po 12 měsících 346 --

28. Ostatní dlouhodobé závazky

2007 2006

Závazky ze sociálního fondu -- 3

Ostatní závazky 9 501 9 697

Celkem 9 501 9 700

Z ostatních závazků největší částku tvoří 9 501 tis. Kč za společností Omega Trade s.r.o. (MOGUL SLOVAKIA, s.r.o.).

29. Závazky a časové rozlišení

2007 2006

Obchodní závazky 1 090 383 826 444

Ostatní závazky 498 735 618 361

Časové rozlišení 46 133 2 441

Sociální náklady* 26 761 26 819

Celkem 1 662 012 1 474 065

Průměrná splatnost obchodních závazků je 30 dní.

*) Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 9 436 tis. Kč (2006 8 847 tis. Kč), ze kterých 6 800 tis. Kč (2006 − 6 240 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení 
a 2 636 tis. Kč (2006 − 2 607 tis. Kč) představují závazky ze zdravotního pojištění. Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti. 

Měna 2007 2006

Závazky a časové rozlišení 
celkem

Z toho závazky k podnikům ve 
skupině UNIPEtROl

Závazky a časové rozlišení 
celkem

Z toho závazky k podnikům ve 
skupině UNIPETROL

CZK 1 541 770 1 091 915 1 383 755 696 827

eUR 85 498 19 77 007 3 058

USD 32 081 -- 12 107 --

Ostatní měny 2 663 -- 1 196 --

Celkem 1 662 012 1 091 934 1 474 065 699 885

Vystavení měnovému riziku a riziku likvidity obchodních a ostatních závazků je zahrnuto v bodě 34.
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30. Krátkodobé úvěry

Krátkodobé úvěry k 31. prosinci 2007 a k 31. prosinci 2006 jsou následující:

Název banky/měna Průměrná efektivní úroková 
míra k 31. 12. 2007

Zůstatek k 31. 12. 2007 Zůstatek k 31. 12. 2006

UNIPetROL, a.s./CZK PRIBOR+marže 156 567 --

Celkem  -- --

Zajištění krátkodobých úvěrů:

Zajištění Nezajištěné Zástava  majetku Zajištěno třetí osobou Směnka Celkem

Krátkodobé úvěry k 31. 12. 2007 156 567 -- -- -- 156 567

Krátkodobé úvěry k 31. 12. 2006 -- -- -- -- --

Krátkodobé úvěry podle měn:

Měna CZK EUR USD CHF Celkem

Krátkodobé úvěry k 31. 12. 2007 156 567 -- -- -- 156 567

Krátkodobé úvěry k 31. 12. 2006 -- -- -- -- --

31. Operativní nájem

Skupina jako nájemce

Minimální leasingové platby

2007 2006

Méně než 1 rok 3 774 4 775

1−5 let 1 366 5 140

Více než 5 let -- --

Celkem 5 140 9 915

2007 2006

Minimální leasingové platby zahrnuté v nákladech daného období 5 273 5 273

Skupina má v nájmu chladicí a informační technologie.

32. Informace o spřízněných osobách

V roce 2007 neobdrželi členové statutárních orgánů žádné půjčky, přiznané záruky, zálohy a další výhody a nevlastní žádné akcie Skupiny. 

Generálnímu řediteli a odborným ředitelům je poskytnuta výhoda používání osobních vozů a poskytnutí služebního bytu.
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Skupina běžně obchoduje se spřízněnými osobami skupiny UNIPETROL a skupiny PKN ORLEN. V následující tabulce jsou uvedeny roční objemy 

tržeb, resp. nákupů a stavy pohledávek a závazků z obchodního styku týkající se podniků zahrnutých do konsolidačního celku UNIPETROL  

a PKN ORLEN:

2007 2006

skupina PKN ORlEN skupina UNIPEtROl skupina PKN ORLEN skupina UNIPETROL

Krátkodobé pohledávky 111 237 691 -- 157 170

Dlouhodobé pohledávky -- -- -- --

Krátkodobé závazky 3 050 1 091 934 51 839 699 885

Dlouhodobé závazky -- -- 219 632 --

Nákupy 260 640 9 452 806 332 971 9 531 551

tržby 47 309 2 071 568 26 451 1 615 371

Prodeje dlouhodobého majetku -- -- -- --

Nákupy dlouhodobého majetku -- -- -- 1 872

Úrokové náklady a výnosy (2 552) -- (10 087) --

33. Podmíněné závazky

Závazky vyplývající z uzavřených smluv

Strana kontraktu Celková částka 
kontraktu v tis. Kč

Měna (dle smlouvy) Budoucí závazky v tis. Kč Popis

PROKOP engineering Brno 24 900 Kč 24 900 Výroba HLBI (HOSD)

INKOS 7 300 Kč 7 300 Odhlučnění zařízení kompres. 
stanice

IDS Scheer 1 150 Kč 276 Implementace SAP PM

Wolf 5 485 Kč 5 485 Obnova komína PCe

Ondrášek 170 Kč 170 Potiskovač na MO

Celkem 39 005 38 131

Soudní spory

Společnost EUROCRUX s.r.o. uplatnila u Krajského soudu v Hradci Králové v roce 2006 zcela nekonkrétní a neodůvodněnou pohledávku vůči 

PARAMO, a.s., za provizi z obchodního zastoupení a z titulu náhrady škody ve formě ušlého zisku. Vrchní soud již podruhé odmítl odvolání 

Eurocruxu proti rozhodnutí o povinnosti zaplatit soudní poplatek a věc vrátil Krajskému soudu v Hradci Králové. Řízení by tak mělo být Krajským 

soudem zastaveno. Lze však předpokládat, že EUROCRUX podá novou žádost o osvobození soudního poplatku se snahou řízení prodlužovat.

Ostatní podmíněné závazky

Společnost UNIPETROL RPA, s.r.o., vystavila a zaslala společnosti PARAMO, a.s., fakturu na smluvní pokutu z neodebraného ročního množství 

(primární benzín) s dohodnutou odchylkou, s tím že při výpočtu smluvní pokuty vycházela z průměrného přibližného celkového ročního množství. 

Dle názoru společnosti PARAMO, a.s., má být smluvní pokuta účtována pouze z dohodnutého množství pro jednotlivé měsíce a nikoliv z ročního 

množství. To znamená, že společnost UNIPETROL RPA, s.r.o., by musela doložit, že společnost PARAMO, a.s., nedodala dohodnuté měsíční 

množství a z rozdílu dohodnutého a skutečně odebraného zboží by pak mohla být vypočítána smluvní pokuta. Měsíční množství určovalo 

PARAMO, a.s., vždy s ohledem na měsíční plán výroby a bylo zasíláno elektronickou poštou na UNIPETROL RPA, s.r.o., a na základě těchto 

měsíčních upřesnění neavizoval UNIPETROL RPA, s.r.o., neplnění smlouvy ze strany společnosti PARAMO, a.s., a možnou penalizaci. Z tohoto 

důvodu názor společnosti PARAMO, a.s., je, že vystavení faktury společností UNIPETROL RPA, s.r.o., je neoprávněné.
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34. Řízení rizik

Skupina je vystavena následujícím rizikům z používání finančních nástrojů:

− úvěrové riziko;

− riziko likvidity;

− tržní riziko.

1. Řízení úvěrového (kreditního) rizika

Úvěrová rizika Skupiny primárně souvisí s jejími pohledávkami z obchodního styku a vyplývají z potenciální neschopnosti dlužníků Skupiny plnit 

své závazky ve lhůtě splatnosti. 

Skupina nevykazuje žádnou významnou koncentraci úvěrových rizik, protože riziko je rozloženo na velký počet protistran a zákazníků. 

Úvěrová rizika v oblasti hotovosti a ekvivalentů hotovosti jsou omezená, protože protistranami jsou banky s vysokým hodnocením bonity 

od mezinárodních hodnotících agentur. 

Pohledávky z obchodního styku se týkají velkého počtu zákazníků, různých průmyslových odvětví a geografických oblastí. Skupina má 

vypracovanou politiku úvěru, podle které je u každého nového zákazníka individuálně analyzována úvěrová bonita před tím, než je mu nabídnuta 

standardní platba, dodací lhůty a podmínky. Ke stanovení úvěrové bonity se používají ekonomická vyhodnocení, která si společnost nechává pro 

tyto účely zpracovat od firem Dun a Bradstreet, DC Group nebo jsou využívány informace z veřejně přístupných zdrojů. 

Odběratelé jsou rozděleni do skupin podle míry rizika a způsobu jeho zajištění a je jim přiřazen úvěrový limit, který představuje maximální 

povolenou výši otevřených pohledávek.

K zajištění rizika se používá pojištění u EGAP, zástava movitého nebo nemovitého majetku, bankovní záruka nebo platba předem. Za účelem 

pravidelného sledování stavu a vývoje pohledávek po lhůtě splatnosti a jejich řešení se schází jedenkrát týdně kreditní výbor, jehož součástí je 

i kontrola dodržování nastavených kreditních limitů.

Účetní hodnota finančních aktiv uváděných ve finančních výkazech představuje maximální úvěrové riziko, jemuž je Skupina vystavena, aniž by se 

brala v úvahu hodnota případně přijatých zajištění.

Maximální vystavení kreditnímu riziku je následující:

2007 2006

Obchodní pohledávky 1 270 482 926 450

Dlouhodobé pohledávky 9 501 9 583

Peněžní prostředky a ekvivalenty 69 237 355 863

Celkem 1 349 220 1 291 896

Maximální vystavení kreditnímu riziku pro obchodní pohledávky a ostatní pohledávky podle geografických regionů je následující:

2007 2006

Domácí 1 169 376 830 434

Země evropské Unie 110 607 105 599

Ostatní evropské země -- --

Mimoevropské země -- --

Celkem obchodní pohledávky 1 279 983 936 033
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Maximální vystavení kreditnímu riziku pro obchodní pohledávky a ostatní pohledávky podle typu zákazníků je následující:

2007 2006

Prodej výrobků z vlastní činnosti 939 874 624 757

Velkoobchodní činnost 307 048 290 101

Maloobchodní činnost 33 061 21 175

Celkem 1 279 983 936 033

Stáří obchodních pohledávek a ostatní pohledávek je následující:

2007 2006

Pořizovací hodnota Opravné položky Pořizovací hodnota Opravné položky

Do splatnosti 1 201 688 0 881 931 0

Po splatnosti 0−60 dní 82 512 4 217 67 295 13 193

Po splatnosti 61−365 dní 6 130 6 130 3 523 3 523

Po splatnosti více než rok 480 072 480 072 573 185 573 185

Celkem 1 770 402 490 419 1 525 934 589 901

Pohyb v oblasti opravných položek pro obchodní pohledávky a ostatní pohledávky v roce byl následující:

2007 2006

Stav k 1. lednu roku 617 911 629 773

tvorba/rozpuštění opravných položek (127 492) (11 862)

Stav k 31. prosinci roku 490 419 617 911

2. Řízení rizik likvidity

Riziko likvidity charakterizuje schopnost Skupiny platit své závazky za sjednaných podmínek. Politikou Skupiny je mít k dispozici dostatečné 

finanční zdroje k úhradě veškerých závazků ve stanovených termínech splatnosti při minimálních nákladech. 

tabulky likvidity a úrokových sazeb

Následující tabulky uvádějí aktuální smluvní splatnost nederivátových finančních závazků společnosti. Tyto tabulky byly sestaveny na základě 

nediskontovaných hotovostních toků finančních závazků podle nejdřívějšího data, kdy může být požadovaná platba ze strany Skupiny. 

Smluvní splatnost nederivativních finančních závazků

2007

Účetní hodnota Celkově placené 
cash flow

Do 6 měsíců 6−12 měsíců 1−2 roky 2−5 let Více než 5 let

Bankovní úvěr 244 674 (264 413) (43 693) (54 994) (165 726) -- --

Závazek z finančního leasingu 598 (660) (146) (147) (293) (74) --

Obchodní a ostatní závazky 1 662 012 (1 662 012) (1 662 012) -- -- -- --

Kontokorentní úvěr 156 567 (156 567) (156 567) -- -- -- --

Vzhledem k fluktuaci kontokorentního úvěru, která je daná momentální potřebou Skupiny, by odhad celkově placeného cash flow nebyl 

vypovídající.
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2006

Účetní hodnota Celkově placené 
cash flow

Do 6 měsíců 6−12 měsíců 1−2 roky 2−5 let Více než 5 let

Bankovní úvěr 652 800 (686 192) (83 662) (118 735) (396 552) (87 243) --

Závazek z finančního leasingu 1 280 (1 329) (1 329) -- -- -- --

Obchodní a ostatní závazky 1 474 065 (1 474 065) (1 474 065) -- -- -- --

Kontokorentní úvěr -- -- -- -- -- -- --

Skupina vzhledem k nízkým objemům pohledávek a závazků v cizí měně nepoužívala v roce 2007 pro řízení rizik likvidity finanční deriváty.

3. Řízení tržních rizik 

Tržní riziko

Tržní riziko, jemuž je Skupina vystavena, vyplývá z možných změn v hodnotě aktiv a pasiv v důsledku kolísání měnových kurzů, úrokových sazeb 

a cenového pohybu ropy. Skupina zavedla určité postupy a metody monitorování těchto rizik.

Měnové riziko

Skupina je vystavena měnovému riziku při prodejích a nákupech vyjádřených v jiné měně než je příslušná funkční měna společnosti, a to 

především v eurech (EUR) a také v amerických dolarech (USD). Skupina průběžně monitoruje měnové riziko spojené s rozdílnou denominací aktiv 

a pasiv.

Rizika, související se směnným kurzem, vznikají zejména v důsledku existence obchodních závazků nebo pohledávek denominovaných 

v zahraničních měnách, popř. půjček a dluhů denominovaných v zahraničních měnách. Měnové riziko týkající se obchodních závazků a pohledávek 

je do velké míry pokryto přirozeným vzájemným zajištěním obchodních závazků a pohledávek denominovaných ve stejné měně. 

Měnová rizika se případně zajišťují v rámci schválených parametrů platných pro celou Skupinu za pomocí forwardových kurzových kontraktů. 

Vzhledem k nízkým objemům přirozeně nezajištěných pohledávek a závazků v cizí měně nebyly však během roku 2007 tyto finanční deriváty 

použity. 

Účetní hodnota peněžních aktiv a peněžních pasiv Skupiny denominovaných v zahraničních měnách k datu vyúčtování je následující:

Aktiva Pasiva

31. 12. 2007 31. 12. 2006 31. 12. 2007 31. 12. 2006

Měna země B – eUR 101 230 112 262 85 498 77 007

Měna země C – USD 13 003 21 630 32 081 12 107

Ostatní 4 858 13 874 2 663 1 196

Kurzová rizika Skupiny jsou omezena, neboť Skupina nakupuje surovou ropu v CZK (na základě vzorce v USD). Prodeje jsou uskutečňovány 

především v CZK na domácím trhu a menší část exportů v EUR.

Vliv změn úrokových sazeb

Riziko Skupiny, týkající se změn v tržních úrokových sazbách, souvisí zejména s bankovními úvěry společnosti, jež jsou navázány na plovoucí 

úrokové míry. Možný růst úrokové sazby (PRIBOR) má negativní vliv na celkovou výši úrokových nákladů Skupiny. Celková nominální výše 

úrokových nákladů závisí na průměrné výši čerpání krátkodobé linky v systému cash-poolingu pro krytí potřeb pracovního kapitálu. 

V průběhu úvěrového vztahu dochází u krátkodobých i dlouhodobých úvěrů k průběžnému vyhodnocování rizika růstu úrokových sazeb 

a v případě očekávaných významných výkyvů by vedení Skupiny zvážilo použití standardních finančních instrumentů k omezení tohoto rizika 

(úrokové swapy a opce). 
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Ostatní tržní riziko – cenové – vliv změn ceny ropy

Růst cen ropy má negativní vliv na výsledky Skupiny, protože snižuje rafinérskou marži po určitou dobu, než jednotkové ceny produktů zareagují 

na růst ceny ropy. Skupina denně vyhodnocuje výši jednotkové rafinérské marže za účelem stanovení výše zpracování ropy (využití výrobní 

kapacity) a s cílem optimalizovat výtěžkový vektor produktů, a to současně se změnami jednotkových prodejních cen.

Tržní hodnota

Tržní hodnota je definována jako částka, za kterou by bylo možno vyměnit nástroj v běžné transakci mezi informovanými partnery ochotnými 

uskutečnit transakci za obvyklých podmínek, tedy jinak než při nuceném nebo likvidačním prodeji. Tržní hodnoty se podle vhodnosti získají 

z kótovaných cen trhu, modelů diskontovaných peněžních toků a oceňovacích modelů.

Pro odhad tržní hodnoty jednotlivých tříd finančních nástrojů se používají následující metody a předpoklady:

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, krátkodobé investice

Účetní hodnota peněžních prostředků a ostatních krátkodobých finančních aktiv se přibližuje reálné hodnotě, jelikož tyto finanční nástroje mají 

relativně krátkodobou splatnost.

Investice

Reálné hodnoty nelze odhadnout pro kapitálové nástroje, pro které neexistují kótované ceny trhu a které jsou vedeny v pořizovací ceně.

Pohledávky a závazky

Účetní hodnota krátkodobých pohledávek a závazků se přibližuje reálné hodnotě, jelikož tyto finanční nástroje mají krátkodobou splatnost.

Krátkodobé úvěry

Účetní hodnota se přibližuje reálné hodnotě, protože tyto nástroje mají plovoucí úrokovou míru a krátkou dobu splatnosti.

Dlouhodobý úvěr

Účetní hodnota dlouhodobého úvěru a ostatních závazků s různými úrokovými mírami se přibližuje jejich reálným hodnotám.

Deriváty

Reálná hodnota derivátů vychází z tržních ocenění.

35. Environmentální závazky

PARAMO, a.s., je příjemcem dotace z Fondu národního majetku České republiky, která byla poskytnuta na likvidaci starých ekologických zátěží.

V tisících Kč Celková částka garantovaných prostředků Využité prostředky k 31. 12. 2007 Nevyužité prostředky k 31. 12. 2007

PARAMO, a.s. 2 182 100 983 705 1 198 395
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36. Doplňující informace k emisním povolenkám

V roce 2007 Skupina obdržela emisní povolenky na emise skleníkových plynů ve výši 1/3 z celkového množství přidělených povolenek na období 

2005–2007, tj. 270 251 ks.

Informace o přidělených emisních povolenkách Množství Hodnota (v tis. Kč)

Celková hodnota emisních povolenek přidělených na období 2005−2007 810 753 491 970

Skutečné aktuální využití získaných povolenek v roce 2005 194 229 117 859

Skutečné aktuální využití získaných povolenek v roce 2006 195 664 118 729

Plánované emise v roce 2007 191 900 116 446

tržby z prodeje emisních povolenek za rok 2007 80 000 1 672

Čistá hodnota přidělených emisních povolenek k 31. prosinci 2007 v rozvaze Skupiny je nulová.
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Důležité skutečnosti po účetní závěrce 
společnosti
Po datu účetní závěrky nevznikly žádné významné události.

Zpráva o vztazích mezi propojenými 
osobami 
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající 

osobou.

Podnikatelské seskupení PKN ORlEN – ovládané společnosti

1. 1. 2007−31. 12. 2007

Společnosti ovládané společností  PKN ORLEN S.A.  Sídlo Podíl PKN ORLEN S.A. Poznámka 

 v přímo a nepřímo ovládaných společnostech
v % základního kapitálu

 

Společnosti s přímým podílem PKN ORLEN S.A.    

Společnosti s nepřímým podílem PKN ORLeN S.A.   

1. 1. 2007 31. 12. 2007

UNIPETROL, a.s. Praha 62,99 62,99 Viz samostatný seznam společností ovládaných 
společností UNIPETROL, a.s.  (Skupina 
UNIPETROL)

ORLEN Deutschland Ag Elmshorn 100,00 100,00  

ORLEN Budonaft Sp. z o.o. Kraków 100,00 100,00  

ORLEN Automatyka Sp. z o.o. Płock 52,42 52,42  

ORLEN Asfalt Sp. z o.o. Płock 82,46 82,46 17,54 % vlastní RafineriaTrzebinia S.A. 

Inowrocławskie Kopalnie Soli „SOLINO“ S.A. Inowrocław 70,54 70,54

B.H.T. Dromech S.A. Warszawa w upadłości Warszawa 81,14 00,00 V konkursu z 30. 06. 2007

ORLEN gaz Sp. z o.o. Płock 100,00 100,00  

ORLeN Petrogaz Wrocław Sp. z o.o. w likwidacji Wrocław 100,00 100,00 V likvidaci od 10. 12. 2007

ORLEN KolTrans Sp. z o.o. Płock 99,85 99,85  

ORLEN Laboratorium Sp. z o.o. Płock 94,94 94,94  

ORLEN Medica Sp. z o.o. Płock 100,00 100,00  

Sanatorium Uzdrowiskowe „Krystynka“ Sp. z o.o. Ciechocinek 98,54 98,54  

ORLEN Morena Sp. z o.o. gdańsk 100,00 100,00  

ORLEN Ochrona Sp. z o.o. Płock 100,00 100,00  

ORLEN OIL Sp. z o.o. Kraków 51,69 51,69 43,84 % vlastní Rafineria Trzebinia S.A.   
a 4,47 % Rafineria nafty Jedlicze

Petro-Oil Pomorskie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o. Gdańsk 100,00 100,00  

Platinum Oil Sp. z o.o. (do 19. 12. 2007 název Petro-Oil Lubelskie Centrum Sprzedazy) Lublin 00,00 100,00  

Petro-Oil Lubelskie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o. (od 19. 12. 2007 změna názvu) Lublin 24,00 00,00 sloučení s Platinum Oil Mazowsze Sp. z o.o. 
(nástupnictví) 

Platinum Oil Mazowsze Sp. z o.o. (společnost zanikla 19. 12. 2007) Jozefów 100,00 00,00 sloučení s Petro-Oil Lubelske Centrum Sprzedazy 
Sp. z o.o. 

ORLEN OIL ČESKO, s.r.o. Brno 100,00 100,00  
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ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. Płock 100,00 100,00  

ORLEN PetroProfit Sp. z o.o. Niemce 100,00 100,00  

Petro-Ukraina LtD Lwów w likwidacji Lwów 80,00 80,00  

ORLEN PetroTank Sp. z o.o. Widełka 90,00 90,00  

ORLEN PetroZachód Sp. z o.o. Poznań 100,00 100,00  

ORLEN Powiernik Sp. z o.o. Płock 100,00 100,00  

ORLEN Projekt S.A. Płock 51,00 51,00  

ORLEN Transport Kędzierzyn-Koźle Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 94,29 94,29  

ORLEN Transport Kraków Sp. z o.o. w upadłości Kraków 98,41 98,41  

ORLEN Transport Nowa Sól Sp. z o.o. Nowa Sól 96,80 96,80  

ORLEN Transport Olsztyn Sp. z o.o. Olsztyn 94,89 94,89  

ORLEN Transport Płock Sp. z o.o. Płock 97,55 97,55  

ORLEN Transport Słupsk Sp. z o.o. Słupsk 97,06 97,06  

ORLEN Transport Szczecin Sp. z o.o. Szczecin 99,56 99,56  

ORLEN Wir Sp. z o.o. Płock 51,00 51,00  

Petrolot Sp. z o.o. Warszawa 51,00 51,00  

Petromor Sp. z o.o. gdańsk 51,31 0,00 Společnost byla ovládaná do  2. 10. 2007

Petrotel Sp. z o.o. Płock 75,00 75,00  

RAFINERIA NAFTy JEDLICZE S.A. Jedlicze 75,00 75,00  

„RAF-BIt” Sp. z o.o. Jedlicze 100,00 100,00  

„RAF-eNeRGIA” Sp. z o.o. Jedlicze 100,00 100,00  

„RAF-KOLtRANS” Sp. z o.o. Jedlicze 100,00 100,00  

„RAF-Służba Ratownicza” Sp. z o.o. Jedlicze 100,00 100,00  

„RAF-ReMAt” Sp. z o.o. Jedlicze 96,12 0,00 Společnost byla ovládaná do 12. 12. 2007

„RAF-eKOLOGIA” Sp. z o.o. Jedlicze 92,74 92,75  

Konsorcjum Olejów Przepracowanych „ORGANIZACJA ODZYSKU“ S.A. Jedlicze 81,00 81,00 8 % vlastní Rafineria trzebinia S.A. 

„RAN-PetROMex“ Sp. z o.o. Opole 51,00 0,00 Společnost byla ovládaná do 17. 5. 2007

„RAN-WAtt“ Sp. z o.o. w likwidacji toruń 51,00 51,00  

RAFINERIA TRZEBINIA S.A. Trzebinia 77,15 77,15  

Fabryka Parafin NaftoWax Sp. z o.o. trzebinia 100,00 100,00  

energomedia Sp. z o.o. trzebinia 100,00 100,00  

euronaft trzebinia Sp. z o.o. trzebinia 99,99 99,99  

Zakładowa Straż Pożarna Sp. z o.o. trzebinia 99,98 100,00  

ekoNaft Sp. z o.o.          trzebinia 99,00 99,00  

ORLeN OIL Sp. z o.o. Kraków 43,84 43,84 51,69 % vlastní PKN ORLeN S.A. a 4,47 % Rafin. 
Nafty Jedlicze 

ORLeN Asfalt Sp. z o.o. Płock 17,54 17,54 82,46 % vlastní PKN ORLeN S.A. 

Konsorcjum Olejów Przepracowanych „ORGANIZACJA ODZYSKU“ S.A. Jedlicze 8,00 8,00 81% vlastní Rafineria Nafty Jedlicze 

Ship – Service S.A. Warszawa 60,86 60,86  

Ship Service Agro Sp. z o.o. Szczecin 100,00 100,00  

WISŁA Płock S.A. Płock 100,00 0,00 Převod na město Płock 20. 12. 2007

ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. Opole 96,65 96,37  

ANWIL S.A. Włocławek 84,49 84,79  

Przedsiębiorstwo Rolne AGRO-AZOtY II Włocławek Sp. z o.o. w Łące Czaplinek 100,00 100,00  

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno - Remontowe ReMWIL Sp. z o.o. Włocławek 99,98 99,98  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PRO-LAB Sp. z o.o. Włocławek 99,20 99,20  

SPOLANA a.s. Neratovice 81,78 82,30 13,4 %  vlastní PKN ORLeN S.A. 

Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych i Projektowych CHeMeKO Sp. z o.o. Włocławek 55,93 55,93  

ORLEN EKO Sp. z o.o. Płock 100,00 100,00  

ORLEN Administracja Sp. z o.o. Płock 100,00 100,00  

ORLEN Upstream Sp. z o.o. Warszawa 100,00 100,00  

ORLEN Prewencja Sp. z o.o. Płock 100,00 100,00  

ORLEN Księgowość Sp. z o.o. Płock 100,00 100,00  

Etylobenzen Płock Sp. z o.o. w likwidacji Płock 51,00 100,00 Společnost  v likvidaci od 4. 7. 2007

ORLEN HOLDINg MALTA Limited Sliema, Malta 99,50 99,50  



136 137137

Podnikatelské seskupení UNIPEtROl – ovládané společnosti

1. 1.−31. 12. 2007

Společnosti ovládané přímo a nepřímo 
společností UNIPETROL, a.s. 

Sídlo
 

           IČ
 

Ovládající společnosti  
v rámci skupiny 
UNIPETROL

Podíly ovládajících společností  
v % zákl. kapitálu

Změny v průběhu roku 2007

    1. 1. 2007 31. 12. 2007  

BeNZINA, s.r.o.  Praha 60193328  UNIPetROL, a.s. 100,00 100,00 1. 5. 2007 změna právní formy z akciové 
společnosti na s.r.o. 

ČeSKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Litvínov 62741772  UNIPetROL, a.s. 51,00 51,22  

PARAMO, a.s. Pardubice 48173355  UNIPetROL, a.s. 73,52 88,03  

CHeMOPetROL, a.s.  
(společnost zanikla 1. 8. 2007)

Litvínov 25003887  UNIPetROL, a.s. 100,00 0,00 Nástupnickou společností je od 1. 8. 2007 
UNIPetROL RPA, s.r.o. 

UNIPetROL RAFINÉRIe a.s.  
(společnost zanikla 1. 8. 2007)

Litvínov 25025139  UNIPetROL, a.s. 100,00 0,00 Nástupnickou společností je od 1. 8. 2007 
UNIPetROL RPA, s.r.o. 

UNIPetROL RPA, s.r.o.  
(do 27. 4. 2007 Steen estates s.r.o.)

Litvínov 27597075  UNIPetROL, a.s. 100,00 100,00  

UNIPetROL SeRVICeS, s.r.o.
(do 15. 3. 2007 Meliba estates s.r.o.)

Litvínov 27608051  UNIPetROL, a.s. 100,00 100,00  

KAUČUK, a.s.  
(od 2. 11. 2007 SYNtHOS Kralupy a.s.)

Kralupy nad Vltavou 25053272  UNIPetROL, a.s. 100,00 0,00 19. 7. 2007 společnost prodána mimo skupinu 
UNIPetROL

Butadien Kralupy a.s.  
(vznik společnosti 27. 4. 2007)

Kralupy nad Vltavou 27893995  UNIPetROL, a.s. 00,00 51,00 V období 27. 4.–17. 7. 2007 byla ovládající 
společností KAUČUK, a.s. (100%)            

Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Ústí nad Labem 62243136  UNIPetROL, a.s. 100,00 100,00  

UNIPetROL tRADe a.s.   Praha 25056433  UNIPetROL, a.s. 100,00 100,00  

UNIPetROL RAFINÉRIe, s.r.o. 
(do 8. 8. 2007 Garo estates s.r.o.)

Litvínov 27885429  UNIPetROL, a.s. 00,00 100,00 Společnost je ovládaná od  7. 6. 2007

BeNZINA trade a.s. v likvidaci Praha 26135710  BeNZINA, s.r.o. 100,00 100,00  

PetROtRANS, s.r.o. Praha 25123041  BeNZINA, s.r.o. 100,00 99,40 1. 5. 2007 změna právní formy z akciové 
společnosti na s.r.o. 

    UNIPetROL, a.s. 0,00 0,60

MOGUL SLOVAKIA, s.r.o. Hradište pod Vrátnom  36222992  PARAMO, a.s.  100,00 100,00  

HC CHeMOPetROL, a.s. Litvínov 64048098  UNIPetROL RPA, s.r.o. 70,95 70,95  

CHeMICKÁ SeRVISNÍ, a.s. Litvínov 25492110  UNIPetROL RPA, s.r.o. 100,00 100,00  

POLYMeR INStItUte BRNO, spol. s r.o. Brno 60711990  UNIPetROL RPA, s.r.o. 100,00 99,00  

    UNIPetROL, a.s.  0,00 1,00  

UNIPetROL DOPRAVA, s.r.o. Litvínov 64049701  UNIPetROL RPA, s.r.o. 100,00 99,88 1. 5. 2007 změna právní formy z akciové 
společnosti na s.r.o. 

   UNIPetROL, a.s. 0,00 0,12

CeLIO a.s. Litvínov 7 48289922  UNIPetROL RPA, s.r.o. 40,53 40,53  

   UNIPetROL, a.s. 10,53 10,53  

UNIRAF SLOVeNSKO s.r.o. Bratislava 35777087  UNIPetROL RPA, s.r.o. 100,00 86,96  

   UNIPetROL, a.s. 0,00 13,04  

K-PROtOS, a.s. Kralupy nad Vltavou 25617214  KAUČUK, a.s. 100,00 0,00 Společnost byla ovládaná do 19. 7. 2007, poté 
mimo skupinu UNIPetROL

ALIACHeM VeRWALtUNGS GmbH Langen/Hessen, 
Německo 

  UNIPetROL tRADe a.s. 100,00 100,00  

UNIPetROL DeUtSCHLAND GmbH Langen/Hessen, 
Německo

  ALIACHeM VeRWALtUNGS 100,00 100,00  

ALIAPHARM GmbH FRANKFURt Frankfurt /Main,  
Německo

  ALIACHeM VeRWALtUNGS 100,00 100,00  

UNIPetROL CHeMICALS IBeRICA S.A.  Barcelona, Španělsko   UNIPetROL tRADe a.s. 100,00 100,00  

CHeMAPOL (SCHWeIZ) AG Basel, Švýcarsko   UNIPetROL tRADe a.s. 100,00 100,00  

UNIPetROL AUStRIA HmbH    Vídeň, Rakousko   UNIPetROL tRADe a.s. 100,00 100,00  

UNIPetROL FRANCe S.A.    Paříž, Francie   UNIPetROL tRADe a.s. 96,72 100,00  

UNIPetROL ItALIA S.r.l. Milano, Itálie   UNIPetROL tRADe a.s. 90,00 100,00  

UNIPetROL (UK) LIMIteD   Kingston upon thames, 
V. Británie

  UNIPetROL tRADe a.s. 100,00 100,00  

DP MOGUL UKRAJINA Kijev, Ukrajina   UNIPetROL tRADe a.s. 100,00 100,00  

MOGUL,  d.o.o. Velenje, Slovinsko    UNIPetROL tRADe a.s. 100,00 100,00  

UNIPetROL POLSKA  Sp. z o.o. Lódž, Polsko   UNIPetROL tRADe a.s. 100,00 0,00 Společnost zanikla výmazem z obchodního 
rejstříku k datu 30. 1. 2007
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Zpráva o vztazích mezi propojenými společnostmi

PARAMO, a.s., je součástí podnikatelského seskupení, ve kterém je ovládající osobou společnost UNIPETROL, a.s., se sídlem Klimentská 10, 110 00 

Praha 1, IČ 61672190, která je součástí podnikatelského seskupení, ve kterém je řídící osobou společnost PKN ORLEN S.A. se sídlem ul. Chemikow 7, 

09-411 Plock, Polská republika. Schémata podnikatelských seskupení jsou uvedena v přílohách.

V účetním období roku 2007 došlo k následujícím vztahům mezi společností a propojenými společnostmi.

Smlouvy uzavřené mezi společností a propojenými osobami v roce 2007 a plnění (protiplnění) poskytnutá (přijatá) v roce 2007 na základě 
smluv uzavřených v předcházejícím období

100 % 51,22 % 88,03 % 100 %

 Výzkumný ústav anorganické 
chemie, a.s.

Butadien Kralupy a.s.UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. PARAMO, a.s. UNIPETROL RPA, s.r.o. BENZINA

UNIPETROL, a.s.

PETROTRANS, a.s.

HC CHEMOPETROL, a.s.

POLyMER INSTITUTE 
BRNO, spol. s r.o.

CHEMICKÁ                       
SERVISNÍ, a.s.

CELIO a.s.UNIPETROL RAFINÉRIE, s.r.o. 

BENZINA Trade a.s.                  
v likvidaci

100 %

99,4 %

70,95 %

0,6 %

1 %

0,1 %

13 %

10,5 %

100 %51 %100 %

100 %

99 %

40,53 % 100 %

UNIRAF 
SLOVENSKO s.r.o. 

87 %

MOgUL SLOVAKIA, s.r.o.

100 %

UNIPETROL TRADE a.s.

100 %

100 %

ALIACHEM VERWALTUNgS 
gmbH

UNIPETROL 
DEUTSCHLAND gmbH

100 %

ALIAPHARM gmbH 
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1. OVlÁDAJÍCÍ OSOBY

UNIPEtROl, a.s.

Vztah ke společnosti: přímo ovládaná PKN ORLEN S.A. (za období od 1. 1.−31. 12. 2007)

Vztahy v daném období probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku. Z uzavřených smluv nevznikla společnosti žádná újma. 

Za poskytnutá plnění této společnosti bylo dohodnuto peněžní protiplnění.

V daném období se jednalo o následující vztahy:

Nákupy

Společnost uzavřela v daném období smlouvu, na základě které poskytla plnění ve výši 20 234 tis. Kč. Ceny služeb byly dohodnuty smluvně. 

Jednalo se zejména o komplexní poradenské služby.

Společnost na základě 2 smluv, uzavřených v minulých letech, nakoupila služby o celkovém objemu 563 tis. Kč. Ceny služeb byly dohodnuty 

smluvně. Jednalo se zejména o služby ostatní.

Společnost uzavřela v daném období 3 smlouvy, týkající se poskytování reálného obousměrného cash poolingu, na základě kterých poskytla plnění 

ve výši 2 685 tis. Kč. Smlouvy byly uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek. Jednalo se o úroky.

Společnost na základě smluv o správě pojištění a o placení pojistného za pojištění odpovědnosti členů statutárního orgánu a dozorčí rady, 

uzavřených v daném období, uhradila prostřednictvím společnosti UNIPETROL, a.s., na ni připadající část pojistného ve výši 1 407 tis. Kč 

za pojištění odpovědnosti za škodu a za pojištění členů orgánů společnosti v souladu s příslušnými pojistnými smlouvami uzavřenými se třetími 

osobami ve prospěch společnosti.

Prodeje

Společnost v daném období uzavřela smlouvu, na základě které prodala služby o celkovém objemu 763 tis. Kč. Cena byla stanovena dohodou. 

Jednalo se o služby IT.

2. OStAtNÍ PROPOJENÉ OSOBY

ORlEN OIl ČESKO s.r.o.

Vztah ke společnosti: přímo ovládaná společností PKN ORLEN S.A. (za období od 1. 1.−31. 12. 2007)

Vztahy v daném období probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku. Z uzavřených smluv nevznikla společnosti žádná újma. 

Za poskytnutá plnění této společnosti bylo dohodnuto peněžní protiplnění.

V daném období se jednalo o následující vztahy:

Prodeje

Společnost v daném období, na základě potvrzené objednávky, prodala výrobky o celkovém objemu 555 tis. Kč. Cena byla stanovena dohodou. 

Jednalo se zejména o TRYSK SUPER.

ORlEN OIl Sp. z o.o.

Vztah ke společnosti: přímo ovládaná PKN ORLEN S.A. (za období od 1. 1.−31. 12. 2007)

Vztahy v daném období probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku. Z uzavřených smluv nevznikla společnosti žádná újma. 

Za poskytnutá plnění této společnosti bylo dohodnuto peněžní protiplnění.
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V daném období se jednalo o následující vztahy:

Nákupy

Společnost uzavřela v daném období dílčí objednávky, na základě kterých nakoupila materiál a suroviny o celkovém objemu 32 946 tis. Kč. Cena 

byla stanovena dohodou. Jednalo se zejména o základové oleje.

Společnost uzavřela v daném období dílčí objednávky, na základě kterých nakoupila zboží o celkovém objemu 5 895 tis. Kč. Cena byla stanovena 

dle ceníku. Jednalo se o hydraulické oleje.

Společnost uzavřela v daném období 2 smlouvy, na základě kterých ji byly přefakturovány náklady ve výši 1 658 tis. Kč spojené s účastí 

v programech THE PIMS GLOBAL LUBRICANTS – GREASES OPERATION a INTERNATIONAL LUBRICANT STRATEGY.

Prodeje

Společnost v daném období, na základě dílčích objednávek, prodala výrobky o celkovém objemu 39 662 tis. Kč. Cena byla stanovena dohodou. 

Jednalo se zejména o základové oleje.

ORlEN ASFAlt Sp. z o.o.

Vztah ke společnosti: přímo ovládaná PKN ORLEN S.A. (za období od 1. 1.−31. 12. 2007)

Vztahy v daném období probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku. Z uzavřených smluv nevznikla společnosti žádná újma. 

Za poskytnutá plnění této společnosti bylo dohodnuto peněžní protiplnění.

V daném období se jednalo o následující vztahy:

Nákupy

Společnost v daném období na základě roční objednávky nakoupila zboží o celkovém objemu 165 146 tis. Kč. Cena byla stanovena dohodou. 

Jednalo se zejména o asfalty. 

Prodeje

Společnost v daném období na základě roční objednávky prodala výrobky o celkovém objemu 28 402 tis. Kč. Cena byla stanovena dohodou. 

Jednalo se zejména o stavebně izolační asfalty.

RAFINERIA tRZEBINA S.A.

Vztah ke společnosti: přímo ovládaná PKN ORLEN S.A. (za období od 1. 1.−31. 12. 2007)

Vztahy v daném období probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku. Z uzavřených smluv nevznikla společnosti žádná újma. 

Za poskytnutá plnění této společnosti bylo dohodnuto peněžní protiplnění.

V daném období se jednalo o následující vztahy:

Nákupy

Společnost v daném období uzavřela čtyři smlouvy, na základě kterých nakoupila materiál o celkovém objemu 54 437 tis. Kč. Formulová cena byla 

odvozena od evropských cen. Jednalo se zejména o Middle Petroleum Destilate.
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FABRIKA PARAFIN NAFtOWAX Sp. z o.o.

Vztah ke společnosti: přímo ovládaná Rafineria Trzebinia S.A. (za období od 1. 1.−31. 12. 2007)

Vztahy v daném období probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku. Z uzavřených smluv nevznikla společnosti žádná újma. 

Za poskytnutá plnění této společnosti bylo dohodnuto peněžní protiplnění.

V daném období se jednalo o následující vztahy:

Prodej

Společnost v daném období uzavřela smlouvu, na základě které prodala výrobky o celkovém objemu 10 120 tis. Kč. Cena byla stanovena dohodou. 

Jednalo se zejména o gače.

SPOlANA a.s.

Vztah ke společnosti: společnost přímo ovládaná PKN ORLEN S.A. a ANWIL S.A.

Vztahy v daném období probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku. Z uzavřených smluv nevznikla společnosti žádná újma. 

Za poskytnutá plnění této společnosti bylo dohodnuto peněžní protiplnění.

Jednalo se o následující vztahy:

Nákupy

Společnost uzavřela v daném období smlouvu, na základě které nakoupila materiál a suroviny o celkovém objemu 509 tis. Kč. Cena byla stanovena 

dle platného ceníku. Jednalo se o louh sodný.

Prodeje

Společnost v daném období na základě jednorázových objednávek prodala výrobky o celkovém objemu 1 981 tis. Kč. Cena byla stanovena dle 

platného ceníku. Jednalo se o lehký topný olej. 

UNIPEtROl RAFINÉRIE a.s.

Vztah ke společnosti: společnost přímo ovládaná UNIPETROL, a.s. (za období od 1. 1.−31. 7. 2007)

Vztahy v daném období probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku. Z uzavřených smluv nevznikla společnosti žádná újma. 

Za poskytnutá plnění této společnosti bylo dohodnuto peněžní protiplnění. 

Jednalo se o následující vztahy: 

Nákupy

Společnost na základě smlouvy, uzavřené v daném období a smlouvy uzavřené v minulém období, nakoupila zboží i s přepravními službami 

za cenu 1 728 682 tis. Kč. Formulová cena byla odvozena od evropských cen nebo byla cena stanovena dohodou. Cena za přepravu byla stanovena 

dle ceníku. Jednalo se o motorovou naftu, asfalty, benzíny a topné oleje. 

Zboží Poskytnuté plnění

Motorová nafta 1 188 699 tis. Kč

Asfalty 389 252 tis. Kč

topné oleje 91 845 tis. Kč

Benzíny 44 244 tis. Kč

Služby přepravy 14 091 tis. Kč

Služby It 550 tis. Kč
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Společnost na základě jedné smlouvy, uzavřené v minulém období a dvou smluv uzavřených v daném období, nakoupila suroviny a materiál 

za cenu 3 408 097 tis. Kč. Formulová cena byla odvozena od evropských kotovaných cen. Jednalo se zejména o ropu, hydrogenáty a těžký topný 

olej. 

Suroviny a materiál Poskytnuté plnění

Ropa 3 030 397 tis. Kč

těžký topný olej 50 891 tis. Kč

Hydrogenáty 326 809 tis. Kč

Prodeje

Společnost na základě dvou smluv, uzavřených v daném období a jedné smlouvy uzavřené v minulém období, prodala výrobky o celkovém objemu 

817 830 tis. Kč. Formulová cena byla odvozena od evropských kotovaných cen. Jednalo se zejména o benzín pro pyrolýzu, motorovou naftu 

a lehký topný olej.

Výrobky Přijaté plnění

Benzín pyrolýza 525 846 tis. Kč

Motorová nafta 145 946 tis. Kč

Vakuové destiláty 143 365 tis. Kč

Ostatní 2 673 tis. Kč

CHEMOPEtROl, a.s.

Vztah ke společnosti: společnost přímo ovládaná UNIPETROL, a.s. (za období od 1. 1.−31. 7. 2007)

Vztahy v daném období probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku. Z uzavřených smluv nevznikla společnosti žádná újma. 

Za poskytnutá plnění této společnosti bylo dohodnuto peněžní protiplnění.

Jednalo se o následující vztahy:

Nákupy

Společnost v daném období na základě dílčích objednávek nakoupila služby o celkovém objemu 29 tis. Kč. Cena byla stanovena dle platného 

ceníku. Jednalo se zejména o laboratorní rozbory. 

Prodeje

Společnost v daném období uzavřela smlouvu a objednávky, na základě kterých prodala výrobky o celkovém objemu 81 802 tis. Kč. Formulová 

cena byla odvozená od evropských kotovaných cen. Jednalo se o benzíny pro pyrolýzu a maziva. 

Výrobek Plnění

Benzín pro pyrolýzu 77 863 tis. Kč

Mazací oleje 3 896 tis. Kč

Obchodní zboží 43 tis. Kč

UNIPEtROl RPA, s.r.o.

Vztah ke společnosti: společnost přímo ovládaná UNIPETROL, a.s. (za období od 1. 8.−31. 12. 2007)

Vztahy v daném období probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku. Z uzavřených smluv nevznikla společnosti žádná újma. 

Za poskytnutá plnění této společnosti bylo dohodnuto peněžní protiplnění.
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Jednalo se o následující vztahy:

Nákupy

Společnost na základě smlouvy, uzavřené v daném období a smlouvy uzavřené v minulém období (převzaté závazky z UNIPETROL RAFINÉRIE a.s., 

a CHEMOPETROLU, a.s.), nakoupila zboží i s přepravními službami za cenu 847 579 tis. Kč. Formulová cena byla odvozena od evropských cen nebo 

byla cena stanovena dohodou. Cena přepravních služeb byla stanovena dle ceníku. Jednalo se o motorovou naftu, asfalty, benzíny a topné oleje. 

Zboží Poskytnuté plnění

Motorová nafta 382 878 tis. Kč

Asfalty 353 988 tis. Kč

topné oleje 19 010 tis. Kč

Benzíny 83 918 tis. Kč

Přepravní služby 7 785 tis. Kč

Společnost na základě jedné smlouvy, uzavřené v minulém období a dvou smluv uzavřených v daném období (převzaté závazky z UNIPETROL 

RAFINÉRIE a.s.), nakoupila suroviny a materiál za cenu 3 334 030 tis. Kč. Formulová cena byla odvozena od evropských kotovaných cen. Jednalo 

se zejména o ropu, hydrogenáty a těžký topný olej. 

Suroviny a materiál Poskytnuté plnění

Ropa 3 016 179 tis. Kč

těžký topný olej 51 292 tis. Kč

Hydrogenáty 235 953 tis. Kč

Motorová nafta 30 606 tis. Kč

Prodeje

Společnost na základě dvou smluv, uzavřených v daném období a jedné smlouvy uzavřené v minulém období, prodala výrobky o celkovém objemu 

801 282 tis. Kč. Formulová cena byla odvozena od evropských kotovaných cen. Jednalo se zejména o benzín pro pyrolýzu, motorovou naftu 

a lehký topný olej.

Výrobek Plnění

Benzín pro pyrolýzu 546 935 tis. Kč

Motorová nafta 159 246 tis. Kč

Vakuové destiláty 81 666 tis. Kč

Lehké topné oleje 3 548 tis. Kč

Ostatní 9 859 tis. Kč

POlYMER INStItUtE BRNO, spol. s r.o.

Vztah ke společnosti: společnost přímo ovládaná společností CHEMOPETROL, a.s., do 31. 7.2007, potom UNIPETROL RPA, s.r.o., a UNIPETROL, a.s. 

(za období od 1. 1.−31. 12. 2007)

Vztahy v daném období probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku. Z uzavřených smluv nevznikla společnosti žádná újma. 

Za poskytnutá plnění této společnosti bylo dohodnuto peněžní protiplnění. 

Jednalo se o následující vztahy:

Prodeje

Společnost uzavřela v daném období dílčí objednávky, na základě kterých prodala výrobky o celkovém objemu 6 tis. Kč. Cena byla stanovena dle 

ceníku. Jednalo se o Mogulsoft 100.
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BENZINA a.s.

Vztah ke společnosti: společnost přímo ovládaná UNIPETROL, a.s. (za období od 1. 1.−31. 12. 2007)

Vztahy v daném období probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku. Z uzavřených smluv nevznikla společnosti žádná újma. 

Za poskytnutá plnění této společnosti bylo dohodnuto peněžní protiplnění. 

Jednalo se o následující vztahy:

Nákupy

Společnost na základě smlouvy, uzavřené v minulých letech, nakoupila materiál a suroviny o celkovém objemu 2 334 tis. Kč. Cena byla stanovena 

dle ceníku. Jednalo se o nákup pohonných hmot. 

Společnost na základě smlouvy o obchodním zastoupení, uzavřené v předchozím období, nakoupila služby o celkovém objemu 5 015 tis. Kč. Cena 

byla stanovena smluvně. Jednalo se o provize za zprostředkování obchodu.

Prodeje

Společnost na základě 2 smluv, uzavřených v minulých letech, prodala výrobky a zboží o celkovém objemu 16 527 Kč. Cena byla stanovena 

dohodou. Jednalo se zejména o topný olej a průmyslové oleje. 

PEtROtRANS, a.s.

Vztah ke společnosti: společnost přímo ovládaná společností BENZINA a.s. (za období od 1. 1.−31. 12. 2007)

Vztahy v daném období probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku. Z uzavřených smluv nevznikla společnosti žádná újma. 

Za poskytnutá plnění této společnosti bylo dohodnuto peněžní protiplnění. 

Jednalo se o následující vztahy: 

Nákupy

Společnost na základě smlouvy, uzavřené v minulých letech, nakoupila služby o celkovém objemu 364 tis. Kč. Cena byla stanovena dohodou. 

Jednalo se o přepravu výrobku.

UNIPEtROl tRADE a.s. 

Vztah ke společnosti: společnost přímo ovládaná UNIPETROL, a.s. (za období od 1. 1. 31. 12. 2007)

Vztahy v daném období probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku. Z uzavřených smluv nevznikla společnosti žádná újma. 

Za poskytnutá plnění této společnosti bylo dohodnuto peněžní protiplnění. 

Jednalo se o následující vztahy: 

Nákupy

Společnost na základě smlouvy o obchodním zastoupení, uzavřené v předchozím období, nakoupila služby o celkovém objemu 135 tis. Kč. Cena 

byla stanovena smluvně. Jednalo se o provize za zprostředkování obchodu.

UNIPEtROl AUStRIA gmbH

Vztah ke společnosti: společnost přímo ovládaná UNIPETROL TRADE a.s. (za období od 1. 1.−31. 12. 2007)
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Vztahy v daném období probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku. Z uzavřených smluv nevznikla společnosti žádná újma. 

Za poskytnutá plnění této společnosti bylo dohodnuto peněžní protiplnění. 

Jednalo se o následující vztahy: 

Nákupy

Společnost na základě smlouvy o obchodním zastoupení, uzavřené v předchozím období, nakoupila služby o celkovém objemu 134 tis. Kč. Cena 

byla stanovena smluvně. Jednalo se především o provize za zprostředkování obchodu.

Prodeje

Společnost na základě objednávek prodala výrobky o celkovém objemu 6 527 tis. Kč. Cena byla stanovena dohodou. Jednalo se o základové oleje 

a maziva. 

CHEMAPOl Ag 

Vztah ke společnosti: společnost přímo ovládaná společností UNIPETROL TRADE a.s. (za období od 1. 1.−31. 12. 2007)

Vztahy v daném období probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku. Z uzavřených smluv nevznikla společnosti žádná újma. 

Za poskytnutá plnění této společnosti bylo dohodnuto peněžní protiplnění. 

Jednalo se o následující vztahy:

Prodeje

Společnost na základě objednávek prodala výrobky o celkovém objemu 94 593 tis. Kč. Cena byla stanovena dohodou. Jednalo se o základové oleje.

MOgUl, d.o.o. 

Vztah ke společnosti: společnost přímo ovládaná společností UNIPETROL TRADE a.s. (za období od 1. 1.−31. 12. 2007)

Vztahy v daném období probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku. Z uzavřených smluv nevznikla společnosti žádná újma. 

Za poskytnutá plnění této společnosti bylo dohodnuto peněžní protiplnění. 

Jednalo se o následující vztahy: 

Prodeje

Společnost v daném období na základě rámcové smlouvy, uzavřené v předchozích obdobích, prodala výrobky o celkovém objemu 7 842 tis. Kč. 

Cena byla stanovena dle ceníku. Jednalo se zejména o mazací oleje. 

DP MOgUl UKRAJINA 

Vztah ke společnosti: společnost přímo ovládaná společností UNIPETROL TRADE a.s. (za období od 1. 1.−31. 12. 2007)

Vztahy v daném období probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku. Z uzavřených smluv nevznikla společnosti žádná újma. 

Za poskytnutá plnění této společnosti bylo dohodnuto peněžní protiplnění. 

Jednalo se o následující vztahy: 
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Prodeje

Společnost v daném období na základě rámcové smlouvy, uzavřené v předchozích obdobích, prodala výrobky o celkovém objemu 22 504 tis. Kč. 

Cena byla stanovena dle ceníku. Jednalo se zejména o mazací oleje.

Ostatní 

Společnosti byly přefakturovány náklady ve výši 98 tis. Kč za služby spojené s certifikací olejů na Ukrajině.

UNIPEtROl DEUtSCHlAND gmbH

Vztah ke společnosti: společnost vzestupně ovládaná společností ALIACHEM VERWAL- TUNGS GmbH a UNIPETROL TRADE a.s. (za období  

od 1. 1.−31. 12. 2007)

Vztahy v daném období probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku. Z uzavřených smluv nevznikla společnosti žádná újma. 

Za poskytnutá plnění této společnosti bylo dohodnuto peněžní protiplnění. 

Jednalo se o následující vztahy: 

Prodeje

Společnost v daném období uzavřela smlouvu, na základě kterých prodala výrobky o celkovém objemu 209 207 tis. Kč. Cena byla stanovena dle 

ceníku. Jednalo se zejména o asfalty a asfaltové laky. 

VÝZKUMNÝ ÚStAV ANORgANICKÉ CHEMIE, a.s.

Vztah ke společnosti: společnost přímo ovládaná UNIPETROL, a.s. (za období od 1. 1.−31. 12. 2007)

Vztahy v daném období probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku. Z uzavřených smluv nevznikla společnosti žádná újma. 

Za poskytnutá plnění této společnosti bylo dohodnuto peněžní protiplnění. 

Jednalo se o následující vztahy:

Nákupy

Společnost v daném období uzavřela dílčí objednávky, na základě kterých nakoupila služby o celkovém objemu 167 tis. Kč. Cena byla stanovena 

dohodou. Jednalo se zejména o měření emisí a analýzy vzorků.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

Vztah ke společnosti: společnost přímo ovládaná UNIPETROL, a.s. (za období od 1. 1.−31. 12. 2007)

Vztahy v daném období probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku. Z uzavřených smluv nevznikla společnosti žádná újma. 

Za poskytnutá plnění této společnosti bylo dohodnuto peněžní protiplnění. 

Jednalo se o následující vztahy:

Nákupy

Společnost v daném období uzavřela dílčí objednávky, na základě kterých nakoupila služby o celkovém objemu 7 tis. Kč. Cena byla stanovena 

dohodou. Jednalo se zejména o laboratorní analýzy vzorků a školení.
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Prodeje

Společnost na základě Rámcové smlouvy, uzavřené v předchozích obdobích, prodala výrobky o celkovém objemu 2 333 tis. Kč. Cena byla 

stanovena dohodou. Jednalo se zejména o mazací oleje.

UNIPEtROl DOPRAVA, s.r.o.

Vztah ke společnosti: společnost přímo ovládaná CHEMOPETROL, a.s., do 31. 7. 2007 potom UNIPETROL RPA, s.r.o., a UNIPETROL, a.s. (za období 

od 1. 1−31. 12. 2007)

Vztahy v daném období probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku. Z uzavřených smluv nevznikla společnosti žádná újma. 

Za poskytnutá plnění této společnosti bylo dohodnuto peněžní protiplnění. 

Jednalo se o následující vztahy:

Nákupy

Společnost na základě 2 smluv, uzavřených v předchozích obdobích, nakoupila služby o celkovém objemu 122 443 tis. Kč. Cena byla stanovena 

dohodou. Jednalo se zejména o přepravní služby. 

Prodeje

Společnost v daném období na základě dílčích objednávek prodala výrobky o celkovém objemu 7 201 tis. Kč. Cena byla stanovena dohodou. 

Jednalo se zejména o motorovou naftu. 

Společnost na základě smlouvy, uzavřené v předchozích obdobích, prodala služby o celkovém objemu 3 175 tis. Kč. Cena byla stanovena smluvně. 

Jednalo se zejména o pronájem nebytových prostor. 

KAUČUK, a.s. (od 2. 11. 2007 SYNtHOS Kralupy a.s.)

Vztah ke společnosti: společnost vzestupně ovládaná UNIPETROL, a.s. (za období od 1. 1.–19. 7. 2007)

Vztahy v daném období probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku. Z uzavřených smluv nevznikla společnosti žádná újma. 

Za poskytnutá plnění této společnosti bylo dohodnuto peněžní protiplnění. 

Jednalo se o následující vztahy:

Nákupy

Společnost na základě dílčích objednávek nakoupila služby o celkovém objemu 20 tis. Kč. Cena byla stanovena dohodou. Jednalo se zejména 

o čistění provozního zařízení.

Prodeje

Společnost na základě smlouvy, uzavřené v minulých letech, prodala výrobky o celkovém objemu 37 987 tis. Kč. Cena byla stanovena smluvně. 

Jednalo se zejména o průmyslové oleje. 
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K-PROtOS, a.s.

Vztah ke společnosti: společnost přímo ovládaná KAUČUK, a.s. (za období od 1. 1.−19. 7. 2007)

Vztahy v daném období probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku. Z uzavřených smluv nevznikla společnosti žádná újma. 

Za poskytnutá plnění této společnosti bylo dohodnuto peněžní protiplnění. 

Jednalo se o následující vztahy:

Nákupy

Společnost uzavřela v daném období 5 smluv, na základě kterých nakoupila služby o celkovém objemu 10 149 tis. Kč. Cena byla stanovena 

dohodou. Jednalo se zejména o opravy strojů a zařízení.

Prodeje

Společnost na základě smlouvy, uzavřené v minulých letech, prodala služby o celkovém objemu 903 tis. Kč. Cena byla stanovena dohodou. Jednalo 

se zejména o pronájem nebytových prostor a servisní služby.
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Identifikační a kontaktní údaje
Obchodní firma (název): PARAMO, a.s. 

Sídlo: Přerovská 560, Pardubice 

PSČ: 530 06 

IČ: 48173355

DIČ: CZ48173355

Rejstříkový soud: Krajský soud v Hradci Králové

Číslo, pod kterým je společnost zapsána: oddíl B, vložka č. 992 

telefon: 466 810 111 

Fax: 466 335 019 

E-mail: paramo@paramo.cz 

Http: www.paramo.cz 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 

Raiffeisenbank a.s., Hradec Králové 

Číslo účtu: 900919223/0300 

1006010183/5500 

Kontakt na útvar agendy akcionářů: PARAMO, a.s., Přerovská 560, 530 06 Pardubice 

Právní řád a právní předpis, podle kterého byl emitent založen: 

Právní řád: České republiky 

Právní předpis: Zákon č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech 

Právní forma: akciová společnost 

Datum založení: rok 1994 (vznik firmy 1889) 

Založena na dobu neurčitou.
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