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PARAMO, a.s.

Stovky lidí, desítky profesí, odborníci 

a profesionálové – práce každého je 

potřebná ke společnému úspěchu koncernu 

UNIPETROL, člena ORLEN GROUP. 

3 rafinérie, 4,3 miliónu tun zpracované ropy v roce 2006, 

319 čerpacích stanic, téměř 6 tisíc zaměstnanců, 

41 mld. Kč tržeb z exportu a 4 mld. Kč nových investic, to 

vše činí ze skupiny UNIPETROL jednu z nejvýznamnějších 

firem v České republice a zároveň důležitého hráče na 

poli rafinérských produktů a petrochemie v regionu 

střední Evropy
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1 cíl



PARAMO, a.s.

Podílíme se na budování nejsilnější 

skupinu v rámci petrochemického 

průmyslu ve střední Evropě. 

PARAMO má za cíl stát se významným a spolehlivým 

dodavatelem petrochemických surovin a rafinérských 

polotovarů v rámci skupiny UNIPETROL/PKN ORLEN. 

Společnost chce dosáhnout vyspělých mezinárodních 

standardů ve svém chování k okolí, k životnímu 

prostředí, k zaměstnancům dodržováním 

etiky podnikání.
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Strategie společnosti |

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 urychluje přípravu 

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 benzínu, přebytku vakuových destilátů, případně primárních středních destilátů při tržních cenách 

společnosti UNIPETROL RAFINÉRIE, eventuálně Rafinérie Plock, budou tvořit doplnění rafinérské výroby se spolehlivým 

odbytem. 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 existuje pravděpodobnost vzniku volných hydrokrakovacích kapacit. Získá-li společnost PARAMO určitou formu 

přístupu k nim, stane se komplexní rafinérií s výrazně zlepšenou ekonomikou.

Nejproblematičtějším produktem je těžký topný olej s obsahem síry do 3 % 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 sezónu. Společnost bude tedy svá obchodně-technická řešení logicky směřovat do tohoto období. Samozřejmě 

osvědčeným a spolehlivým způsobem zajištění trvalé minimální ziskovosti rafinérie je její převedení do přepracovacího 

režimu. Bude-li tato úvaha ve skupině UNIPETROL/PKN ORLEN reálná, bude i tento směr pochopitelně sledován. Akcionářům 

bude navrhován pouze v případě, že by přinesl lepší ekonomický efekt než výše popsaná strategie.

Výroba asfaltů
S postupným snižováním výroby asfaltů v ČESKÉ RAFINÉRSKÉ se PARAMO stane rozhodujícím výrobcem tohoto produktu 

v České republice (téměř 70 %). Výhodou společnosti je široká škála výrobků a nejmodernější základní jednotka Biturox 

v regionu, která byla uvedena do provozu ve III. čtvrtletí 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 společnosti ORLEN Asfalt. Tato skupina výrobků bude vždy přesto menší. Rozhodující podíl budou tvořit silniční 

a průmyslové asfalty.

U všech typů si chce společnost PARAMO udržet vedoucí pozici na tuzemském trhu s odpovídající maximalizací cen, a to 

využitím hlavní konkurenční výhody – vlastním výzkumně-technickým centrem, vynikajícím servisem a formulací výrobků 

podle požadavků zákazníků.
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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.

Výroba mazacích olejů Pardubice
Konkurenční výhodou společnosti PARAMO je výroba technologických olejů – jediná ve skupině UNIPETROL/PKN ORLEN. 

Podle neoficiálních analýz činí právě tato skutečnost olejový blok v Pardubicích nejziskovější výrobou 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. Při hledání výrobních a obchodních synergií bude rovněž 

sledována možnost specializace střediska Pardubice právě na technologické oleje.

Výroba mazacích olejů Kolín
Výroba mazacích olejů je založena na světově unikátní technologii vyvinuté odborníky v České republice. Ta vychází 

z hluboce hydrogenovaných surovin v krakovacích komorách 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. Vyššímu využití (prodejům) brání nutnost získání 

finančně náročné aprobace významných výrobců motorů. Strategickým směrem je získání této kvalifikace ve spolupráci 

s ORLEN Oil po vyvinutí špičkového výrobku společného pro obě společnosti. Ztráta kdysi monopolního postavení českých 

výrobců mazacích olejů na tuzemském trhu se nejvíce promítla v devadesátých letech drastickým poklesem výroby a malým 

využitím výrobních jednotek v olejovém bloku Kolín (pod 50 %), které nedovoluje jejich nepřetržitý provoz.

Společnost v roce 2007 aktualizuje a dokončí studii o možné synergii a optimalizaci využití výrobních jednotek olejových 

bloků v Pardubicích a v Kolíně. Dosažené zvýšené zpracování v Kolíně v roce 2006 a další předpokládané navýšení v roce 

2007 zásadní pozitivní efekty však pravděpodobně nepřinese. Základní strategie tudíž spočívá v hledání možného vyššího 

využití (proti plánu 2007 cca o 40 %), ať už cestou vyššího prodeje základových olejů, výroby základových olejů pro využití 

v ORLEN Oil, nebo cestou přepracování tak, aby bylo dosaženo alespoň technického minima pro nepřetržitý provoz, který je 

základní podmínkou pro další snižování výrobních nákladů.

Nízké využití výrobních jednotek se promítá do extrémně nízkého využití energetického bloku. Společnost proto bude 

pokračovat v jednání o jeho případném odprodeji strategickému partnerovi.
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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.

Profil |
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Akciová společnost PARAMO, která je držitelem certifikátů potvrzujících správné zaměření systémů managementu jakosti 

podle normy ČSN ISO 9001: 2000 a environmentálního řízení EN ISO 14001, 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. 2006 

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 potencionálních 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 2006 zaměstnávala 806 

pracovníků. Základní kapitál společnosti činí 1 330 078 000 Kč.
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Finanční a provozní ukazatele |
(v tisících Kč)

PARAMO, a.s.

Ukazatel 2006 2005 2004

Struktura aktiv a pasiv (tis. Kč) 

Aktiva celkem 4 296 520 4 202 588 3 752 920

Dlouhodobá aktiva 2 089 494 2 101 401 2 017 978

Krátkodobá aktiva 2 207 026 2 101 187 1 734 942

Kapitál a ostatní fondy 2 164 423 1 894 820 2 066 028

Závazky celkem 2 132 097 2 307 768 1 686 892

Struktura hospodářského výsledku (tis. Kč)

Zisk z provozní činnosti 302 035 -66 110 249 271

Finanční náklady netto -35 154 -118 574 -29 690

Hospodářský výsledek po zdanění 266 881 -170 535 178 825

Struktura výnosů (tis. Kč)

Výnosy celkem 12 068 360 10 517 102 8 642 528

Výnosy 11 814 830 10 491 442 8 631 340

Ostatní výnosy 253 530 25 660 11 188

Počet pracovníků 806 861 888

Skupina PARAMO

Ukazatel 2006 2005 2004

Struktura hospodářského výsledku (tis. Kč) 

Zisk z provozní činnosti 296 820 -134 720 202 699

Finanční náklady netto -31 709 -59 965 -31 683

Hospodářský výsledek po zdanění 265 333 -178 025 129 634

Struktura výnosů (tis. Kč)

Výnosy celkem 12 077 194 11 109 079 9 161 767

Výnosy 11 821 326 11 081 586 9 142 977

Ostatní výnosy 255 868 27 493 18 790

Počet pracovníků 820 876 908



11

PARAMO, a.s.

Hospodářský výsledek po zdanění – skupina PARAMO (mil. Kč)

Výnosy celkem – skupina PARAMO (mil. Kč)
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Významné události roku |

31. ledna
Akciová společnost PARAMO 

prodala dne 31. ledna 2006 svůj 

stoprocentní podíl v Paramo 

Trysk a.s. společnosti BENZINA a.s., 

která je stoprocentní dceřinou 

společností UNIPETROL, a.s.

20. března 
převzal generální ředitel Ing. Ivan Ottis 

putovní pohár za první místo PARAMO 

v soutěži Rok bezpečnosti práce ve 

skupině UNIPETROL za rok 2005.

10. března
přinesla mimořádná valná hromada společnosti 

PARAMO změny v představenstvu, dozorčí radě 

a ve vedení společnosti. Změny v orgánech 

společnosti schválily i další valné hromady 

v průběhu roku. 

březen
V březnu proběhl plánovaný jarní 

blok provozních zarážek současně 

s celopodnikovým energetickým odstavem. 

Opravy byly prováděny současně na sedmi 

na sebe navazujících výrobních střediscích.

květen
Společnost při tříletém 

obnovovacím auditu v květnu 

2006 úspěšně obhájila 

certifikáty podle norem ISO 

9001 a 14001, potvrzující 

úsilí v podnikatelské 

odpovědnosti.

červen
Podle střednědobého plánu pro léta 

2007–2011, vypracovaného v červnu 

2006, by měla společnost vykazovat 

v uvedeném období zisk.
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21–22. červen
V noci ze středy na čtvrtek 21.–22. 6. 2006 

zasáhly území Pardubického kraje silné 

přívalové deště s největší intenzitou právě 

v okolí města Pardubice. Během několika 

hodin spadlo více srážek, než je obvyklé 

za celý kalendářní měsíc. Přívalové deště 

vyplavily některé místní části v Pardubicích 

a způsobily i povodňový stav na Jesenčanském 

potoce. Potok protéká dostihovým 

závodištěm a pokračuje po západní hranici 

areálu PARAMO, a.s., směrem k řece Labe. 

S areálem závodiště je pro případ povodní 

na Jesenčanském potoce dlouhodobě 

počítáno jako se suchým poldrem pro záchyt 

přívalových vod. Pro rozdělení přívalových 

vod jsou využívány i dvě rámové propustky 

pod vozovkou (silnice č. 322). Propustky 

společně s poldrem splnily svoji funkci 

a odvedly vodu, kterou nepobralo koryto 

potoka mimo území závodu.

červenec
V červenci uvedla společnost PARAMO 

do provozu novou jednotku na výrobu 

oxidovaných asfaltů.

Ve druhé polovině roku společnost 

zahájila sledování ekonomické 

výkonnosti jednotlivých segmentů 

podnikání – rafinérská výroba, výroba 

asfaltů, výroba olejů ve středisku 

Pardubice, výroba olejů ve středisku 

Kolín a prodej zboží.

říjen
V závěru roku byla ve 

společnosti PARAMO zahájena 

příprava na certifikaci 

HSMS (Health and Safety 

Management System) dle 

OHSAS (Occupational Health 

and Safety Assessment 

Series)18 001.

Ve společnosti byl zahájen 

dvouletý vzdělávací projekt 

G-profese se zaměřením na 

program výchovy nástupnictví 

a na zvýšení multiprofesnosti 

zaměstnanců, který je 

spolufinancován Evropským 

sociálním fondem a státním 

rozpočtem ČR prostřednictvím 

Ministerstva průmyslu 

a obchodu.
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266 mil. Kč



PARAMO, a.s.

Hospodářské výsledky roku 2006 pozitivně kontrastují 

s nepříznivým vývojem společnosti v předešlém období. 

PARAMO vytvořilo zisk před zdaněním 

ve výši 266 mil. Kč. 
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Vážené dámy, vážení pánové, vážení akcionáři,

do roku 2006 společnost vstupovala s hospodářskou ztrátou z předešlého období, ostře kontrastující s velmi dobrými výsledky 

roku 2004. Logickým hlavním zaměřením společnosti v celém roce proto bylo vrácení výsledků do kladných čísel a vytvoření 

předpokladů pro jejich udržení i v dalších letech.

Lepší výchozí pozici společnosti zajistily v prvním čtvrtletí 2006 prodej dceřiné společnosti Paramo Trysk a.s. a prodej 

emisních povolenek CO
2
. Prodej čerpacích stanic však nebyl primárně veden finančním výnosem, ale dokončením konsolidace 

tohoto segmentu v rámci skupiny UNIPETROL. Vývoj ceny ropy v roce 2006, jako rozhodující tržní veličiny pro výsledky 

společnosti, byl ve sledovaném období mimořádně nepříznivý. Cena ropy rychle přesáhla historická maxima 50 USD/bbl, 

pohybovala se v nevídaných pásmech nad 60 USD/bbl a v srpnu dosáhla nepředstavitelné hodnoty 79 USD/bbl. Rychlý růst 

cen ropy potlačoval rafinérskou marži a pro rigidní ceny asfaltů a olejů zásadně ohrožoval ekonomiku těchto důležitých 

podnikatelských segmentů PARAMO, a.s. Společnost na tento vývoj odpověděla odvážnou úpravou cen těchto výrobků 

v několika vlnách jako první v celém regionu. Tento riskantní krok se vyplatil, trh ho akceptoval a objem prodejů proti 

roku 2005 zůstal téměř zachován. V tomto období se rafinérská marže PARAMO, a.s., pohybovala od -1,5 až do 5 USD/bbl 

a zpracování ropy tak bylo řízeno od technologického minima až po maximum určené kapacitou odsíření motorové nafty. 

Návrat ceny ropy ve čtvrtém kvartálu k hodnotám roku 2005, spolu s vysokými cenami motorové nafty, učinil závěr roku 

nejziskovějším obdobím společnosti.

Nepříznivý vstup do roku 2006 velmi pozitivně kontrastuje s konečnými výsledky. Plán byl 123 mil. Kč zisku, ale ve 

skutečnosti byl dosažen zisk ve výši 266 mil. Kč. Co k těmto výsledkům vedlo? Na tuto otázku odpovídají alespoň částečně 

následující kapitoly výroční zprávy. Pro nás, vedení podniku, byla rozhodující schopnost naprosté většiny kolegů reagovat na 

turbulentní prostředí, přijímat nové a osvědčené metody řízení rafinérských podniků a přibližovat se výkonnosti a přístupům 

k práci vyspělých konkurenčních firem. Tato skutečnost je velmi dobrým příslibem do budoucna.

Výsledky každého podniku nezávisejí jenom na něm samém. Proto bych chtěl poděkovat akcionářům za trvalou podporu, za 

totéž sesterským firmám v UNIPETROLu i PKN ORLEN a hlavně všem obchodním partnerům. Velmi jste nám pomohli úspěšně 

absolvovat náročný rok 2006!

 

Ing. Ivan Ottis

předseda představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva |
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Využívání a prohlubování synergických efektů ve všech 

oblastech výroby v rámci skupiny UNIPETROL/PKN ORLEN 

zůstává i pro rok 2007 jedním ze stěžejních úkolů 

společnosti PARAMO.
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Podnikatelský záměr počítá v roce 2007 s vyváženým financováním a s hospodářským výsledkem ve výši 92 mil. Kč při 

výnosech 10,9 miliard Kč. Na investiční činnost PARAMO vynaloží cca 119,2 mil. Kč.

Společnost bude i nadále sledovat ekonomickou výkonnost jednotlivých výrobních oborů a operativním i strategickým 

řízením usilovat o udržení a zvýšení jejich ziskovosti. V roce 2007 budou dále prohlubovány synergické efekty v rámci 

skupiny UNIPETROL/PKN ORLEN, a to ve všech oblastech – rafinérská výroba, 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.

Při použití ekonomických a finančních předpokladů skupiny UNIPETROL/PKN ORLEN (rafinérská marže, ceny ropy, 

inland prémie, kurz koruny) a předpokladu PARAMO, a.s., v udržení poměru cen asfaltů a mazacích olejů k ropě jako 

v období 2006–2007 pro období 2008–2012, by společnost v současné konfiguraci měla vykazovat EBIT/objem prodeje 

na úrovni 2–3 % s trvale zdravou finanční pozicí.

Očekávaný vývoj, cíle a záměry |
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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. 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 post ředitele pro 

strategické projekty v UNIPETROL RAFINÉRII a.s. Ing. Ivan Ottis působí v České asociaci petrolejářského průmyslu a obchodu a je 

členem představenstva UNIPETROL, a.s.

 

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 řídících 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 předsedou představenstva CHEMOPETROLu, UNIPETROL RAFINÉRIE, BENZINY a KAUČUKu. 

Jako člen představenstva působí v Unitrade, Unido a od 9. 11. 2006 je místopředsedou představenstva v PARAMO, a.s.

Ing. Milan Kuncíř (25. 6. 1961) je od roku 2005 managerem polské společnosti ORLEN OIL, členem představenstva 

PARAMO, a.s., je od 10. 3. 2006. 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 a Rafinerie Trzebinia.

Mieczysław Markiewicz (7. 8. 1958) zastává post 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.
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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 25 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 2006
Mimořádná valná hromada dne 10. března 2006 odvolala z představenstva akciové společnosti Ing. Petra Bláhu, Adama 

Zyczkowského a Ing. Stanislava Brunu. Na jejich místa zvolila Ing. Milana Kuncíře, Ing. Ivana Ottise a Ing. Jindřicha 

Bartoníčka. Novým předsedou představenstva byl zvolen Ing. Ivan Ottis, místopředsedou Marek Mroczkowski. Představenstvo 

dne 9. 11. 2006 na svém řádném zasedání projednalo rezignaci na funkci místopředsedy představenstva a člena 

představenstva Marka Mroczkowského. Marku Mroczkowskému skončil výkon funkce okamžikem projednání. Náhradním 

členem představenstva akciové společnosti PARAMO do příštího zasedání valné hromady byl na stejném zasedání jmenován 

François Vleugels. Zároveň byl členy představenstva společnosti zvolen do funkce místopředsedy představenstva společnosti. 

Na mimořádné valné hromadě dne 19. 12. 2006 byl z představenstva odvolán Krystian Pater. Novými členy představenstva 

byli zvoleni François Vleugels a Mieczysław Markiewicz.

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. Je 

členem dozorčí rady ORLEN Asfalt Sp. z o.o., ORLEN Eko Sp. z o.o., členem představenstva UNIPETROL RAFINÉRIE a.s. a členem 

představenstva CHEMOPETROL, a.s.

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 post předsedy dozorčí rady. V International Power Opatovice, a.s., je členem představenstva.

Edmond Seghman (2. 1. 1962) působí od roku 2003 v UNIPETROL RAFINÉRII jako manažer pro rozvoj. Předtím zastával 

různé řídící 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.

 

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 Universitu 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.
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Ladislav Urbánek (3. 7. 1945) post 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. L. 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. R. 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.

Změny ve složení dozorčí rady v roce 2006
Dne 9. 3. 2006 rezignoval na funkci člena dozorčí rady Ing. Jindřich Bartoníček. Novým členem dozorčí rady byl zaměstnanci 

dne 20. 4. 2006 zvolen Roman Bendák. Řádná valná hromada, která se konala 21. 6. 2006, rozhodla o odvolání Czeslawa 

Adama Bugaje z funkce člena dozorčí rady společnosti a o zvolení Krzysztofa Szwedowskiho do funkce člena dozorčí rady 

společnosti. Na členství v dozorčí radě dne 13. 9. 2006 rezignoval Tomasz Jan Woloch. Do dozorčí rady byl na období do dne 

konání nejbližší valné hromady společnosti jmenován náhradním členem od 14. 9. 2006 Jacek Bartmiński. Na témže zasedání 

byl Krzystof Szwedowski zvolen předsedou dozorčí rady. Členství J. Bartmińského zaniklo dnem konání mimořádné valné 

hromady 5. 10. 2006. Dozorčí rada na svém řádném zasedání dne 8. 11. 2006 projednala rezignaci na funkci místopředsedy 

dozorčí rady a člena dozorčí rady Josefa Žáka. Jeho funkce skončila dnem projednání žádosti, tedy dne 8. 11. 2006. Dne 

19. 12. 2006 byli valnou hromadou do dozorčí rady zvoleni Krystian Pater, Aneta Ewa Pankovska a Edmond Seghman.

Změny v dozorčí radě 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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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

Ing. Olga Marečková (12. 6. 1958) zastává v PARAMO, a.s., od roku 2003 post 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.

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 postech. 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.

Změny ve složení vedoucích osob v roce 2006
Představenstvo společnosti odvolalo k 10. 3. 2006 z funkce generálního ředitele PARAMO, a.s., Ing. Petra Bláhu a zároveň 

jmenovalo k 11. 3. 2006 nového generálního ředitele společnosti Ing. Ivana Ottise.

Prohlášení

Osoby v řídících, dozorčích orgánech a vrcholovém vedení nebyly v posledních pěti letech odsouzeny za podvodné činy, 

nebyly spojeny s žádnými konkursními řízeními, správami nebo likvidacemi. O žádné z nich neexistují údaje o jakémkoliv 

úředním veřejném obvinění nebo sankcích ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů. Žádna osoba nebyla nikdy 

soudně zbavena způsobilosti k výkonu funkce člena správních, řídících nebo dozorčích orgánů.
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U členů správních, řídících 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, řídících 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

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 člena až v úrovni 30 000 Kč měsíčně. Odměny za výkon funkce 

v dozorčí radě jsou od 18 000 Kč měsíčně u předsedy a 15 000 Kč měsíčně u členů.

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.
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Odměna generálního ředitele je vyplácena ve formě mzdy za vykonanou práci na základě manažerské smlouvy. Výše mzdy je 

schvalována představenstvem 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 a dále pak finanční cíle skupiny UNIPETROL. Cíle vyhodnocuje a schvaluje představenstvo jednou 

ročně po auditované roční závěrce. Cíle jsou stanovovány vždy na období 1 roku. V průběhu roku 2006 došlo k personální 

změně na funkci generálního ředitele, a to k 11. 3. 2006. Generální ředitelé z titulu svých funkcí obdrželi mzdu v celkové výši 

2 597 tis. Kč. Z titulu svých funkcí ředitelé rovněž obdrželi naturální příjem ve výši 171 tis. Kč.

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 může být rovněž 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.

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

Odměna Mzda nebo plat Pojistné Naturální plnění Celkem

Představenstvo 1 919 3 863 235 242 6 259

Dozorčí rada 1 023 805 255 17 2 100

Vedoucí osoby 420 2 597 47 171 3 235

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 2 207 3 863 250 242 6 562

Dozorčí rada 1 023 805 255 17 2 100

Vedoucí osoby 708 2 597 62 171 3 538
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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

Představenstvo – – –

Dozorčí rada – – –

Vedoucí osoby – – –

Osoby blízké – – –

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.

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 emi-

tent převzal

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

Představenstvo – –

Dozorčí rada – –

Vedoucí osoby – –

V roce 2006 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.
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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 

Správa a řízení společnosti |
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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.

své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li 

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.
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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 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 potencionálním akcionářům znát finanční situaci, výkonnost, vlastnictví a správu společnosti 

tak, aby jejich investiční rozhodnutí mohla být informovaná.
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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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12 mld. Kč
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V turbulentním prostředí rafinérské výroby roku 2006 

se vedení společnosti dařilo pružně reagovat na změny 

a přijímat rozhodnutí umožňující udržet výkonnost 

na úrovni vyspělých konkurenčních firem. 

Celkové výnosy dosáhly v roce 2006 výše 12 mld. Kč.
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Vývoj společnosti

Společnost PARAMO v roce 2006 rozšířila sledování své ekonomické výkonnosti jako celku i na sledování výkonnosti 

jednotlivých výrobních oborů, prohloubila synergické efekty se spřízněnými společnostmi ze skupiny PKN ORLEN a udělala 

další krok k pozitivnímu vývoji z hlediska ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a provozu.

Hodnocené období bylo významné zejména z pohledu příznivých hospodářských výsledků nutných pro udržení důvěry 

financujících bank, zákazníků, akcionářů. Úspěch, objektivně řečeno, ovlivnila ve druhém pololetí relativně vysoká průměrná 

rafinérská marže s využitím maximálního prodeje výrobků. Vzhledem k problémům na domácím i zahraničních trzích, trvale 

s vakuovými destiláty a místy i s primárním benzínem, to nebylo vždy jednoduché. Výroba byla po celý rok plynulá a dokázala 

pružně reagovat na nové vývojové trendy v kvalitě i sortimentu a včas uvádět výrobky na trh.

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. Rafinérie od roku 2003 nakupuje a zpracovává olejové hydrogenáty a hydrokrakáty. 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 prodávané podle spotových cen, rovněž výrazně byly ovlivněny tržním konkurenčním prostředím.

Sledování ekonomické výkonnosti jednotlivých výrobních oborů, zahájené v roce 2006 za účelem lepšího porozumění jejím 

silným a slabým stránkám, přineslo jednoznačně pozitivní poznání. Žádný obor, bude-li alespoň trochu příznivý vývoj na 

mezinárodním trhu, by neměl mít v bezprostřední budoucnosti neřešitelné problémy se ziskovostí.

Paliva (tj. motorová nafta, pyrolýzní benzín, topný olej lehký a těžký, propan-butan) nacházela své zákazníky převážně 

na tuzemském trhu. Ve druhé polovině roku se podařilo navýšit inland prémie u motorové nafty, což kladně ovlivnilo 

hospodářský výsledek celé společnosti.

V oblasti rafinérských komoditních produktů pokračovalo rozšiřování velkoobchodní činnosti. Její podíl na celkovém obratu 

společnosti činil 30 % při realizované obchodní marži cca 125 mil. Kč. Mezi nejdůležitější odběratele patří České dráhy, kde 

pokračovalo plnění kontraktu na dodávky motorové nafty uzavřeného do června roku 2008. Hlavním obchodním partnerem 

zůstala ve sledovaném období sesterská společnost UNIPETROL RAFINÉRIE. Společnost PARAMO od ní nakupovala produkty 

(motorovou naftu, asfalty, topné a základové oleje) z podílu UNIPETROLu v České rafinérské. Výrobky následně prodávala při 

dlouholeté znalosti trhu konečným spotřebitelům.

Zpráva představenstva o podnikatelské 

činnosti společnosti a stavu jejího majetku |
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Nižší objemy prodejů asfaltů a asfaltových výrobků počátkem roku byly způsobeny špatnými klimatickými podmínkami. 

Do prodeje se promítly i komplikace s nájezdem nové technologie výroby oxidovaných asfaltů Biturox. Celkový roční plán 

asfaltových výrobků byl přesto překročen o 3 % a tržní podíl se podařilo na domácím trhu udržet na úrovni roku 2005. 

Nižší, v porovnání s předchozím obdobím, byl celkový export asfaltových výrobků. Prodej v drobných obalech na Slovensko 

se držel ve stabilní výši, k mírnému nárůstu došlo u exportu do Německa. Zásadní propad byl ale zaznamenán u exportu do 

Polska. V této lokalitě se společnosti nedaří prosadit z důvodu cenové konkurence (převážně z Běloruska) a poklesu prodejů 

jejího největšího tamního zákazníka. Silniční asfalty nacházely své uplatnění především na stavbách dálnic D8 a D11. Příznivé 

počasí v závěru roku umožnilo pokračovat v prodejích, a tak částečně zmírnit jejich pokles z prvního pololetí.

 

Desetiprocentní nárůst prodejů oproti předcházejícímu období byl zaznamenán u základových olejů. Převážná část produkce 

je exportována (94 %) do Švýcarska, Německa, Maďarska, Slovinska aj. Zvýšil se i prodej procesních olejů a extraktů, a to 

o 30 %.

V případě finálních maziv došlo k navýšení jejich celkových prodejů. Významnou měrou se na této skutečnosti podílely 

export i tuzemský prodej. Vlastními silami a logistickou pomocí autorizovaných prodejců a obchodních partnerů se podařilo 

převzít závoz olejů na významné sítě čerpacích stanic a úspěšně pokračovat v dodávkách do hypermarketů. Ve světle trvalého 

nárůstu cen základových olejů, který částečně souvisí se zvyšováním cen ropy, hlavně však se stále rostoucí poptávkou po 

nich, lze hovořit o dobrém výsledku.

Synergické efekty v rámci skupiny PKN ORLEN (ORLEN OIL, ORLEN ASFALT a NAFTOWAX) byly prohloubeny především 

vzájemnými dodávkami pro doplnění sortimentu a vykrytím dodávek pro určité oblasti nebo v době snížení výroby.

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. Nedílnou součástí 

komunikačního mixu byly výstavy, mezinárodní veletrhy a účast na odborných seminářích a konferencích. Vítaným 

zpestřením pro zákazníky byly firemní dny. Na Slovensko, které se pro společnost stává stále zajímavějším trhem, byla 

směrována akce na podporu značky MOGUL – takzvaná Road Show. 

V roce 2006 společnost neposkytla dary žádné instituci ani žádné politické straně nebo politickému hnutí.
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Služby

Základním předpokladem obchodního úspěchu jsou informace a dobré vztahy s obchodními partnery. Systém řízení jakosti 

je proto trvale zlepšován tak, aby výrobky a služby uspokojovaly požadované nebo očekávané potřeby zákazníků. Dobré 

hodnocení společnosti při zákaznických auditech odběratelů z automobilového průmyslu i nově získané či hlubší obchodní 

vztahy s významnými podniky nastoupený trend potvrzují. Vysokou a stabilní úroveň produktů dokládají i dlouhodobě nízké 

finanční ztráty z reklamací. Ty činí pouze 0,0012 % z hodnoty tržeb vlastních výrobků.

V reakci na legislativní požadavky a potřeby trhu byl sortiment doplněn o nové produkty. Jejich vývoj přitom respektoval 

potřeby akciové společnosti a v souladu se schváleným plánem zahrnoval inovace, technický servis, podporu prodeje 

a legislativní servis při aplikaci nových zákonů do podmínek PARAMO.

V loňském roce byly zahájeny se spoluúčastí PARAMO dva významné projekty podporované státem. V programu IMPULS 

Ministerstva průmyslu a obchodu byl vyhlášen úkol týkající se výzkumu aplikovatelnosti a zavádění nových funkčních 

reologických metod pro hodnocení kvality silničních asfaltů. Druhý projekt, který je součástí programu TANDEM Ministerstva 

průmyslu a obchodu ČR, se týkal vývoje ekologicky nezávadných změkčovadel pro kaučuk a gumárenské směsi k výrobě 

pneumatik. Přezkoušena byla nově vyvíjená změkčovadla a k zavedení byl navržen TRIUMF RAE. Ve skupině speciálních maziv 

byl vyvinut a zaveden nový řezný olej PARAMO CUT OC AL a navržen k zavedení řezný olej PARAMO CUT OC MULTI. Dále 

byly vyvinuty tři nové formulace kalicích olejů TK 150, TK 600 a TK 22A. Nárůst cen nakupovaných naftenických základových 

olejů vyvolal potřebu přeformulování skupiny emulgačních olejů na parafinické suroviny. V opačném případě by se firmě 

nepodařilo udržet tuto skupinu svých výrobků na trhu. V oblasti silničních asfaltů byl zabezpečován přechod na nově 

připravené harmonizované jakostní evropské normy. Tři z pěti vešly v roce 2006 v platnost. K technologiím údržby vozovek, 

procházejícím dynamickým rozvojem s velkou perspektivou, se podařilo dostat vyvinutím nové formulace asfaltové emulze 

pro obalování recykláží Katebit PS. Zavedena byla také modifikovaná asfaltová emulze pro spojovací postřiky Katebit T60M. 

Emulze pro nátěry vozovek byla vylepšena dopující přísadou, jež zlepšuje kvalitu a trvanlivost pokládky.

V oblasti technologie byl vyhodnocován vliv selektivní rafinace na základové oleje z hydrokrakové suroviny. V rámci 

těsnější spolupráce s polským partnerem bylo ověřeno a výrobně realizováno zpracování gače z rafinérie PKN v Plocku na 

parafín, zpracování hydrokrakové suroviny DPO a laboratorně posouzena varianta využití neodparafinované suroviny N 650 

z Plock namísto nakupovaného základového oleje. Závěry Value Creation Teamu „Oleje“ v rámci spolupráce s PKN ORLEN 

vedly k ověření a realizaci reformulace celého sortimentu motorových olejů. Na základě požadavků prodeje byl doplněn 

sortiment o nové výrobky, zejména pro průmyslové aplikace. U dalších výrobků se podařilo prostřednictvím reformulací zvýšit 

kvalitativní, resp. výkonnostní parametry. Pro perspektivní motorové oleje byly obnoveny a získány aprobace výrobců motorů 

zahraničních (MAN) a tuzemských (AVIA, TATRA, TEDOM Motory).

Společnost nehradí žádné poplatky za využívání patentů nebo licencí, které by měly zásadní význam pro podnikatelskou 

činnost nebo ziskovost společnosti.
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Tržby

Značný neklid na trhu způsobily cenové trendy základní suroviny – ropy, která byla jen částečně kompenzovaná posilující 

českou korunou vůči americkému dolaru. Zpracování ropy bylo řízeno a optimalizováno na základě měnící se rafinérské 

marže a dosáhlo 561,4 tisíc tun, což je o 12 % méně než v roce 2005 (635 tisíc tun). Cena ropy kulminovala v roce 2006 

dvakrát – na přelomu dubna a května a počátkem srpna. Na tuto skutečnost společnost reagovala několikanásobnou úpravou 

cen asfaltů a olejů. Jednalo se sice o riskantní, ale nutný krok pro udržení finanční stability firmy.

Převážná část výnosů společnosti k 31. 12. 2006 byla soustředěna na 10 hlavních zákazníků v prodeji asfaltářských výrobků 

a 8 hlavních zákazníků v prodeji paliv.

Vývoj tržeb za prodej výrobků, zboží a služeb (v tisících Kč)

2004 2005 2006

Tržby za prodej výrobků a zboží

Domácí 7 479 370 8 737 562 9 778 838

Zahraniční 1 119 283 1 727 888 1 996 725

Celkem 8 598 653 10 465 450 11 775 563

Tržby za služby

Domácí 32 663 25 992 39 267

Zahraniční 24 – –

Celkem 32 687 25 992 39 267

Tržby za výrobky, zboží a služby 8 631 340 10 491 442 11 814 830

Struktura tržeb za prodané vlastní výrobky a služby podle druhů činnosti 

Druh činnosti % tržeb 2004 % tržeb 2005 % tržeb 2006 

Asfalty a asfaltové výrobky 14 14 15

Oleje a maziva 22 19 22

Paliva 62 64 60

Ostatní 3 3 3
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Teritoriální struktura tržeb

Tržby 2004 2005 2006

Česká republika 7 512 033 8 759 012 9 818 105

Ostatní evropské země 846 213 1 648 355 1 851 710

Mimoevropské země 273 094 84 075 145 015

Celkem 8 631 340 10 491 442 11 814 830

Tabulka potvrzuje pokračování v roce 2006 příznivého trendu z předchozího období – posun směrem k specifickým výrobkům 

PARAMO, a.s., (asfalty a asfaltové výrobky) a výrobkům s vyšší přidanou hodnotou (oleje a maziva) a zvyšování objemu 

výrobků umístěných na cenově výhodnějším domácím trhu.

Investice 

Investiční akce v roce 2006 sledovaly zvýšení výkonnosti a efektivnosti technologií, řešení procesů s negativním vlivem na 

životní prostředí a bezpečnost provozu. Celkem bylo na realizaci záměrů vynaloženo 156,2 mil. Kč.

Nejvýznamnější investice se týkala dokončení nové jednotky oxidace asfaltů. Stavba byla zahájena v roce 2005 v souladu s platným 

rozhodnutím České inspekce životního prostředí. Další akce řešila snížení negativních vlivů na životní prostředí při skladování asfaltů 

a změnu topného média pro ohřev nádrží. Ve sledovaném období byla vybudována i malotonážní mísírna pro výrobu syntetických 

řezných kapalin a emulgačních i mazacích olejů. Finanční prostředky byly vloženy také do nákupu zařízení zamezujících pádu 

pracovníků při manipulaci s ŽC (železniční cisterny). V oblasti informačních technologií pokračovala obnova nejnutnějších SW a HW.

Investice v roce 2006

Pořizovací cena v tis. Kč Umístění Způsob financování

Stavby rozvojové 136 700 PARAMO vlastní

Stavby udržovací celkem 14 100 PARAMO vlastní

- obnovovací 9 800 PARAMO vlastní

- ekologické 3 800 PARAMO vlastní

- bezpečnostní 1 200 PARAMO vlastní

Samostatné movité věci 4 000 PARAMO vlastní

Hmotný investiční majetek neodepisovatelný 0

Nehmotný majetek 1 400 PARAMO vlastní

Finanční investice 0

Celkem 156 200
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Budoucí investice 

Plánovaná výše investic v mil. Kč Rok

Stavby rozvojové 185,0 2007–2012

Stavby ekologické obnovovací 416,7 2007–2012

Nákup samostatných movitých věcí 22,0 2007–2012

Hmotný investiční majetek neodepisovaný 0 2007–2012

Pořízení nehmotného investičního majetku 9,7 2007–2012

Rezerva 32,83 2007–2012

Celkem 666,23 2007–2012

Nemovitosti vlastněné společností

Oblast Stavby Pozemky

v tis. Kč výměra v tis. m2 ocenění v 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 913 764 465,4 354 900

Sendražice 657 347 472 10 377,8

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 1 628 061 1 035 381 024

Zatížení nemovitostí zástavním právem je uvedeno v příloze účetní závěrky.
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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.

Zaměstnanecká politika a sociální program 

V oblasti lidských zdrojů pokračoval trend započatý v minulých letech. V souladu se zvyšováním efektivnosti chodu společnosti 

se snížil, v rozhodující míře přirozenými odchody bez jejich další náhrady a přerozdělením práce, počet pracovníků z 861 v roce 

2005 na 806 v roce 2006. Průměrná mzda dosáhla 21 913 Kč. V rámci kolektivního vyjednávání došlo v roce 2006 k navýšení 

mezd v průměru o 3,5 %. V rámci sociálních benefitů byl vyplácen příspěvek na penzijní a životní připojištění a rovněž v rámci 

programu cafeterie mohli zaměstnanci čerpat z roční částky 1 200 Kč na sportovní či kulturní aktivity, zdravotní péči atd.

Společnost kladla ve sledovaném období mimořádný důraz na zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců. Celkem na jejich 

profesní a rozvojové aktivity vynaložila 2 427 120 Kč. Vedle zákonných školení v rámci legislativy, školení mistrů i středního 

managementu probíhaly jazykové kurzy a desítky odborných kurzů a seminářů. Velká pozornost byla věnována absolventům 

škol, kteří absolvovali dva vzdělávací moduly v „Junior programu“. V závěru roku byl zahájen dvouletý vzdělávací projekt 

G-profese se zaměřením na program výchovy nástupnictví a na zvýšení multiprofesnosti zaměstnanců, který je 

spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

Údaje o počtu zaměstnanců k 31. 12. 2006 

Rok 2004 2005 2006

Vedoucí pracovníci 42 40 40

Zaměstnanci 846 821 766

Celkem 888 861 806

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

Rok 2004 2005 2006

Průměrný měsíční výdělek/zam. 19 078 21 360 21 913

Produktivita práce z PH/zam. 1 044 000 461 750 599 811

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.
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Environmentální politika

Integrovaná prevence znečištění

Rok 2006 byl již čtvrtým rokem účinnosti zákona č. 76/2002 Sb. v platném znění, který pro podniky chemického průmyslu 

stanoví povinnost nejpozději do konce roku 2007 získat integrované povolení provozu na základě splnění požadavků ochrany 

životního prostředí. Společnost PARAMO schvalovacím procesem prošla a integrované povolení získala pro všechny provozované 

technologie ve střediscích Pardubice a Kolín. Každá nová investice podléhá posuzování z hlediska prevence znečišťování.

Emise, odpadní vody, likvidace odpadů

V roce 2006 proběhla první certifikace „Výroční zprávy emisí CO
2
“ s výrokem „Bez výhrad“.

Společnost má schváleny plány odpadového hospodářství pro obě svá střediska a všechny distribuční sklady a ve stejném 

rozsahu zpracovány vodohospodářské havarijní plány, které předložila ke schválení orgánům státní správy.

Ekologické investice

V letech 2004–2006 vložila společnost do investičních akcí 197,3 mil. Kč.

Název akce Rok Pořizovací náklady (mil. Kč)

Modernizace výroby oxidace asfaltů 2004–2006 188,5

Instalace biofiltru – odstranění zápachu emitovaného ČOV 2005–2006 6,3

Slopové hospodářství v tankovišti hořlavých kapalin 2006 2,8

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.

Na deponii Časy probíhá sanační čerpání podzemní vody a připravuje se dodatečný sanační průzkum.

Pro deponii Hlavečník, Zdechovice a Blato Ministerstvo financí ČR vyhodnocuje nabídky uchazečů na zpracování zadávací 

dokumentace.

V areálu hlavního závodu v Pardubicích probíhá předsanační doprůzkum a je zpracovávána dokumentace pro zadávací projekt.

Dokončení sanace ve středisku Kolín je předmětem žádosti PARAMO, a.s., o navýšení garanční částky na sanační zásah.
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Priority 

Za prioritní v roce 2007 považuje společnost přípravu na implementaci nařízení REACH do výrobní a obchodní činnosti 

společnosti. Normu, která zavádí přísnou regulaci toxických chemických látek, koncem roku 2006 schválil Evropský 

parlament. Zákon, známý pod zkratkou REACH, vstoupí v platnost od června 2007. Další prioritou je pokračování sanace 

starých ekologických zátěží v deponii Časy, ve středisku Kolín a zahájení sanace hlavního areálu a skládky Hlavečník.

Systémy řízení

Významným faktorem ochrany životního prostředí jsou systémy řízení. Společnost PARAMO zavedla a certifikuje jako záruku 

systémového přístupu k ochraně životního prostředí environmentální systémy řízení (EMS) a řízení kvality (QMS). Tyto aktivity 

doplňuje účast v mezinárodním programu chemického průmyslu „Responsible Care“ – „Odpovědné podnikání v chemii“.

Společnost PARAMO má zavedené a opakovaně úspěšně certifikované a provozované systémy environmentálního řízení podle 

normy ISO 14001 a systém řízení kvality podle normy ISO 9001. V roce 2005 byl systém řízení jakosti spolu se systémem 

ochrany životního prostředí plně integrován do integrovaného managementu systému (IMS). Při tříletém obnovovacím auditu 

společnost v roce 2006 úspěšně oba certifikáty podle norem ISO 9001 a 14001 obhájila.

 

V roce 2006 společnost zahájila přípravu na certifikaci dle OHSAS 18001. Jedná se o mezinárodně uznávanou normu pro 

certifikaci systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a certifikační společnosti podle této normy vystavují nejvíce 

certifikátů. Certifikace HSMS podle OHSAS 18001 je plánována na červen 2007.
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Finanční situace 

Ekonomická a finanční výkonnost společnosti byla proti plánu 2006 i skutečnosti 2005 výrazně lepší, a to především 

zásluhou druhého pololetí. Podle mezinárodních účetních standardů IFRS byly zaznamenány rekordní konsolidované 

tržby 11 821 mil. Kč (v roce 2005 to bylo 11 082 mil. Kč). Díky výrazně lepší vlastní obchodní a provozní výkonnosti je 

konsolidovaný hospodářský výsledek před zdaněním podle IFRS 265,1 mil. Kč (v roce 2005 byla ztráta -178 mil. Kč). Řečené 

dokládá fakt, že i bez jednorázových položek, nesouvisejících s běžnou činností společnosti (zisk z prodeje společnosti 

Paramo Trysk 118,4 mil. Kč, prodej emisních povolenek 68,7 mil. Kč a ostatní 15,7 mil. Kč), by hospodářský výsledek dosáhl 

kladné hodnoty 62,3 mil. Kč, což je zlepšení oproti roku 2005 přibližně o 257 mil. Kč.

V rámci úspor fixních nákladů pokračovalo snižování počtu pracovníků a důsledná kontrola rozhodujících položek (osobní 

náklady, údržba, nakupované služby). Z důvodu růstu cen ropy se společnost ve druhém pololetí 2006 zaměřila na snižování 

potřeb pracovního kapitálu, aby vylepšila své čisté zadlužení. Záměr se jí podařilo splnit důslednou kontrolou a snižováním 

pohledávek z obchodního styku (celkově i po lhůtě splatnosti) a důslednou optimalizací stavu zásob (surovin, poloproduktů 

i výrobků).

Financování společnosti bylo v roce 2006 vyvážené, otevřené krátkodobé úvěrové linky byly čerpány jen z části a střednědobé 

a dlouhodobé úvěry byly řádně spláceny. Čisté zadlužení společnosti podle IFRS dosáhlo k 31. 12. 2006 výše 297 mil. Kč, což 

představuje oproti stavu k 31. 12. 2005 (722 mil. Kč) výrazný pokles, konkrétně o -425 mil. Kč. V návaznosti na příznivou 

finanční situaci společnost ke konci roku 2006 vůbec nevyužívala krátkodobé bankovní linky.

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 6,2 mil. Sk 

(v roce 2005 ztráta -4,3 mil. Sk).
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Kurz akcií ve sledovaném období kopíroval vývoj hospodářského výsledku a mateřské společnosti UNIPETROL, který byl 

ovlivňován zejména cenou ropy a hodnotou rafinérské marže. Na počátku roku 2006 nejprve klesal z hodnoty 921 Kč až 

na 638 Kč za akcii v měsíci červnu. Ve druhém pololetí měl vzestupnou tendenci až na 919 Kč za akcii v závěru roku.

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 hospodářský výsledek 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).

Rok 2004 2005 2006

Zisk na akcii (Kč) 134,45 -128,21 200,65

Konsolidovaný hospodářský výsledek 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 2004 2005 2006

Zisk na akcii (Kč) 97,46 -133,85 199,49

Výše dividendy za poslední tři období

Za poslední tři účetní období (2004, 2005, 2006) nebyla dividenda vyplácena.

Změny v přijatých úvěrech

Uvedeno v účetní závěrce.

Údaje o očekávané hospodářské a fi nanční situaci do roku 2007 (tis. Kč)

IFRS 2005 2006 2007

Náklady 10 306 758 11 547 949 10 842 815

Výnosy 10 491 442 11 814 830 10 935 222

Zisk před zdaněním -184 684 266 881 92 407
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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 hospodářského výsledku 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 přesně nastavovaná u USD pokrývá mj. fixní náklady 

a náklady na energie hrazené v Kč).
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Struktura společnosti a koncernu |

Struktura koncernu 

Akciová společnost PARAMO je součástí Skupiny UNIPETROL. Tato společnost vlastnila k 31. 12. 2006 73,52% 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. 2006 Ovládací smlouva

UNIPETROL, a.s.

Klimentská 10, 110 00 PRAHA 1

IČ 61672190

73,52 ne

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

 

Struktura hlavních akcionářů společnosti PARAMO, a.s. (stav k 31. 12. 2006)

Akcionář Město  Hlasy Podíl na základním kapitálu (v %)

UNIPETROL, a.s. Praha 977 891 73,52

HET TSJECHIE EN SLOWAKIJEFONDS N.V. Lochem 151 478 11,39

MIDDENEUROPESE BELEGGINGSMAATSCHAP. Luxembourg 39 960 3,0

PKN ORLEN Plock 49 660 3,73

Celkem 91,64

Ostatní právnické a fyzické osoby se na základním kapitálu podílejí 8,36 %.

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

Změna podílu na hlasovacích právech:

(stav k 28. 2. 2006)

Podíl na hlasovacích právech v % celkem před změnou po změně

HET TSJECHIE EN SLOWAKIJE FONDS N.V.  8 %, 11,39 %

MIDDEN EUROPESE BELEGGINGSMAATSCHAP 6,5 % 3 %

Podíl na hlasovacích právech celkem 14,5 % 14,39 %



47

PARAMO, a.s.

Organizační struktura společnosti

Generálnímu řediteli jsou podřízeni odborní ředitelé, kteří řídí úseky obchodní, finanční, výrobní a personální. Dále mu jsou 

přímo podřízeny odbory řízení systému jakosti ŽP a kontroly jakosti, bezpečnosti a vnitřní správy.

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

Generální ředitel

Představenstvo Dozorčí rada

Sekretariát Právníci

Odbor ŘSJ a ŽP Tisková mluvčí

Finanční úsek

Personální úsek

Výrobní úsek

Obchodní úsek

Odbor kontroly jakosti

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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Dceřiné společnosti

Název MOGUL SLOVAKIA, s.r.o.

Sídlo U ihriska 300, Hradiště pod Vrátnom

DIČ 36 222 992

Základní fi nanční a provozní ukazatele

Celková aktiva 64 712 tis. Sk HV před zdaněním 6 245 tis. Sk

Vlastní kapitál 13 990 tis. Sk HV za účetní období 6 537 tis. Sk

Základní kapitál 11 476 tis. Sk Průměrný počet zaměstnanců 13

Cizí zdroje 50 698 tis. Sk Investice (vč. finančních investic) 0 Sk

Tržby celkem 131 380 tis. Sk

Významné události roku

• významný nárůst prodeje olejů;

• vytvořený kladný hospodářský výsledek, stabilizace hospodaření společnosti;

• změna auditora – nový auditor – MaxAudit, s.r.o., 1. mája 18, Žilina (nižší náklady, kvalitnější služby);

• změna ve složení statutárních orgánů – jednatel Mgr. Marcel Čop, dozorčí rada – předseda DR Ing. Martin Rak, 

členové – JUDr. Miroslav Mayer, Ing. Tomáš Svatoň, Ing. Lada Hájková, Vladimír Hauk. 

V prvním pololetí roku 2006 byli ve společnosti tři jednatelé – Ing. Josef Fanta, Ing. Tomáš Svatoň, Mgr. Marcel Čop. 

V dozorčí radě byli Ing. Petr Bláha, Ing. Martin Rak, JUDr. Miroslav Mayer.

Očekávaný vývoj, záměry a cíle

• pokračování v kladných výsledcích hospodaření;

• další optimalizace obchodní činnosti;

• modernizace společnosti.

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.

Majetkové účasti |
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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.–31. 12. 2006 

Společnosti ovládané společností PKN ORLEN S.A.

Společnosti s přímým podílem PKN ORLEN S.A.

 Společnosti s nepřímým podílem PKN ORLEN S.A.

Sídlo Podíly v přímo a nepřímo ovládaných 

společnostech ovládaných společnostech 

% zákl. kapitálu 

Poznámka

 1. 1. 2006 31. 12. 2006  

UNIPETROL, a.s. 

Praha 62,99 62,99

Viz samostatný seznam společností 

ovládaných společností UNIPETROL, a.s. 

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 % Rafineria Trzebinia 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 81,14 v konkursu

ORLEN Gaz Sp. z o.o. Płock 100,00 100,00  

 ORLEN Petrogaz Wrocław Sp. z o.o. Wrocław 51,61 100,00  

ORLEN KolTrans Sp. z o.o. Płock 99,85 99,85  

ORLEN Laboratorium Sp. z o.o. Płock 94,94 94,94  

 RAF -LAB Sp. z o.o. Jedlicze 100,00 0,00 31. 7. 2006 sloučení s mateřskou spol. 

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 % Rafineria Trzebinia S.A.

 Petro-Oil Pomorskie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o. Gdańsk 24,00 100,00 ovládaná od 30. 10. 2006

 Petro-Oil Lubelskie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o. Lublin 24,00 24,00 76 % ORLEN PetroProfit Sp. z o.o 

 ORLEN OIL ČESKO, s.r.o. Brno 100,00 100,00  

 Platinum Oil Mazowsze Sp. z o.o. Józefowo 99,75 100,00  

ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. Płock 100,00 100,00  

ORLEN PetroProfit Sp. z o.o. Niemce 100,00 100,00  

 Petrooktan Sp. z o.o. Świdnik 51,00 0,00 ukončení činnosti 22. 12. 2006 

 Petromont Sp. z o.o. Niemce 85,00 0,00 ovládaná do 1. 8. 2006

 Petro-Oil Lubelskie Centrum Sprzedaży Sp. z o.o. Lublin 76,00 76,00 24 % ORLEN OIL Sp. z o.o.

 PetroukrainaLTD Lwóww likwidacji Lwów 80,00 80,00 v likvidaci

ORLEN PetroTank Sp. z o.o. Widełka 90,00 90,00  

ORLEN PetroZachód Sp. z o.o. Poznań 51,83 100,00  

ORLEN Powiernik Sp. z o.o. Płock 100,00 100,00  

ORLEN Projekt S.A. Płock 51,00 51,00  
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Společnosti ovládané společností PKN ORLEN S.A.

Společnosti s přímým podílem PKN ORLEN S.A.

 Společnosti s nepřímým podílem PKN ORLEN S.A.

Sídlo Podíly v přímo a nepřímo ovládaných 

společnostech ovládaných společnostech 

% zákl. kapitálu 

Poznámka

 1. 1. 2006 31. 12. 2006  

ORLEN Transport Kędzierzyn-Koźle Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 94,29 94,29  

ORLEN Transport Kraków Sp. z o.o. Kraków 98,41 98,41  

 RAF-TRANS Sp. z o.o. Jedlicze 100,00 0,00 2. 6. 2006 sloučení s mateřskou spol. 

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 51,31  

Petrotel Sp. z o.o. Płock 80,65 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 99,65 99,65  

 „RAF-KOLTRANS” Sp. z o.o. Jedlicze 100,00 100,00  

 „RAF-Służba Ratownicza” Sp. z o.o. Jedlicze 88,19 88,19  

 „RAF-REMAT” Sp. z o.o. Jedlicze 96,12 96,12  

 „RAF-EKOLOGIA” Sp. z o.o. Jedlicze 92,74 92,74  

 Konsorcjum Olejów Przepracowanych „ORGANIZACJA 

 ODZYSKU“ S.A. Jedlicze 81,00 81,00 8 % Rafineria Trzebinia S.A.

 „RAN-PETROMEX“ Sp. z o.o. Opole 51,00 51,00  

 „RAN-WATT“ Sp. z o.o. w likwidacji Toruń 51,00 51,00  v likvidaci

Rafineria Trzebinia S.A. Trzebinia 77,15 77,15  

 Fabryka Parafin NaftoWax Sp. z o.o. - Trzebinia Trzebinia 100,00 100,00  

 Energomedia Sp. z o.o. - Trzebinia Trzebinia 100,00 100,00  

 Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. - Trzebinia Trzebinia 99,99 99,99  

 Zakładowa Straż Pożarna Sp. z o.o. - Trzebinia Trzebinia 99,98 99,98  

 EkoNaft Sp. z o.o. - Trzebinia Trzebinia 99,00 99,00  

 ORLEN OIL Sp. z o.o. - Kraków Kraków 43,84 43,84 51,69 % PKN ORLEN S.A.

 ORLEN Asfalt Sp. z o.o. - Płock Płock 17,54 17,54 82,46 % PKN ORLEN S.A.

 Konsorcjum Olejów Przepracowanych „ORGANIZACJA

 ODZYSKU“ S.A. Jedlicze 8,00 8,00 81,00 % Rafineria Nafty Jedlicze S.A.

SAMRELAKS Mąchocice Sp. z o.o. Mąchocice 

Kapitulne 100,00 0,00 ovládaná do 3. 4. 2006

Ship - Service S.A. Warszawa 60,86 60,86  

 Bor Farm Sp. z o.o. Radowo Małe 100,00 0,00  

 Ship Service Agro Sp. z o.o. Szczecin 100,00 100,00  

 Ship-Service Kłajpeda Kłajpeda , Litva 50,00 0,00  

WISŁA Płock S.A. Płock 100,00 100,00  

Zakład Budowy Aparatury S.A. Płock 96,57 0,00 ovládaná do 1. 8. 2006

ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. Opole 96,65 96,37  
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Společnosti ovládané společností PKN ORLEN S.A.

Společnosti s přímým podílem PKN ORLEN S.A.

 Společnosti s nepřímým podílem PKN ORLEN S.A.

Sídlo Podíly v přímo a nepřímo ovládaných 

společnostech ovládaných společnostech 

% zákl. kapitálu 

Poznámka

 1. 1. 2006 31. 12. 2006  

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 0,00 81,78

ovládaná od 14. 11. 2006 13,4 % PKN 

ORLEN S.A

 Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych i Projektowych

 CHEMEKO Sp. z o.o. Włocławek 55,93 55,93

 

 Przedsiębiorstwo Usług Technicznych WIRCOM Sp. z o.o. Włocławek 49,02 49,02  

 Zakład Usługowo Produkcyjny EKO - DRÓG Sp. z o.o. Włocławek 48,78 48,78  

 APEX-ELZAR Sp. z o.o. Włocławek 46,96 46,96  

 Specjalistyczna Przychodnia Przemysłowa 

 PROF-MED Sp. z o.o. Włocławek 45,86 45,86

 

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe

 ARBUD Sp. z o.o. Włocławek 45,26 45,26

 

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 0,00 100,00 založena 26. 4. 2006

ORLEN Prewencja Sp. z o.o. Płock 0,00 100,00 založena 9. 8. 2006

ORLEN Księgowość Sp. z o.o. Płock 0,00 100,00 založena 22. 8. 2006

Etylobenzen Płock Sp. z o.o. Płock 0,00 51,00 založena 16. 10. 2006

ORLEN Holding Malta Limited Sliema, Malta 0,00 99,50 ovládaná od 13. 11. 2006

 ORLEN Insurance Ltd Sliema, Malta 0,00 100,00 ovládaná od 16. 11. 2006

AB Mazeikiu Nafta Juodeikiai, Litva 0,00 84,20 ovládaná od 15. 12. 2006

SPOLANA a.s. Neratovice 13,4 13,4 63 % UNIPETROL, a.s. poté ANWIL S.A.

Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o. Płock 50,00 50,00 50 % Basell Europe Holdings B.V.

Basell ORLEN Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. Płock 100,00 100,00  

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Płock 50,00 50,00 50 % Město Plock 

 Centrum Komecjalizacji Technologii Sp. z o.o. Płock 100,00 100,00  

 Centrum Edukacji Sp. z o.o. Płock 69,43 69,43  
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PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ UNIPETROL – OVLÁDANÉ SPOLEČNOSTI

1. 1.–31. 12. 2006 

SPOLEČNOST

přímé podíly 

 nepřímé podíly 

Změny ovládání 

v průběhu roku 2006

 

Sídlo

 

 

IČ

 

 

Zákl. kapitál

zaps. v obch. 

rejstříku

 (Kč)

Majetková 

účast

(% zákl. 

kapit.)

Ostatní akcionáři 

 v rámci seskupení

 

společnost %

UNIPETROL, a.s. - ovládané společnosti        

CHEMOPETROL, a.s.  Litvínov 25003887 10 846 764 000 100,00   

KAUČUK, a.s. 

 

Kralupy nad 

Vltavou 25053272 6 236 000 000 100,00   

BENZINA a.s.  Praha 60193328 600 778 296 100,00   

UNIPETROL RAFINÉRIE a.s.  Litvínov 25025139 1 000 000 100,00   

UNIPETROL TRADE a.s.   Praha 25056433 2 172 000 100,00   

Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.  Ústí nad Labem 62243136 60 000 000 100,00   

SPOLANA a.s. ovládaná do 13. 11. 2006, 

poté ovládána společností 

ANWIL S.A. Neratovice 45147787 885 229 408 81,78   

PARAMO, a.s.  Pardubice 48173355 1 330 078 000 73,52   

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.  Litvínov 62741772 9 348 240 000 51,00   

Synthesia, a.s. 

(do 1. 4. 2006 ALIACHEM a.s.) ovládaná do 24. 1. 2006 Pardubice 60108916 4 304 599 240 38,79 AGROBOHEMIE, a.s. 55,01

CELIO a.s.  Litvínov 7 48289922 190 000 000 10,53 CHEMOPETROL, a.s. 40,53

Meliba Estates s.r.o. ovládaná od 27. 12. 2006 Praha 27608051  100,00   

Steen Estates s.r.o. ovládaná od 27. 12. 2006 Praha 27597075  100,00   

CHEMOPETROL, a.s. - ovládané společnosti       

B.U.T., s.r.o. ovládaná do 17. 7. 2006 Litvínov 25005120 287 200 000 100,00   

UNIPETROL DOPRAVA, a.s. Litvínov 64049701 806 000 000 100,00  

HC CHEMOPETROL, a.s.  Litvínov 64048098 84 000 000 70,95   

CHEMICKÁ SERVISNÍ, a.s.  Litvínov 25492110 2 000 000 100,00   

POLYMER INSTITUTE BRNO, spol. s r.o.  Brno 60711990 97 000 000 100,00   

CELIO a.s.  Litvínov 7 48289922  40,53 UNIPETROL, a.s. 10,53

KAUČUK, a.s. - ovládané společnosti        

K-PROTOS, a.s. 

 

Kralupy nad 

Vltavou 25617214 19 710 000 100,00   

BENZINA a.s. - ovládané společnosti        

BENZINA Trade a.s. v likvidaci  Praha 26135710 5 000 000 100,00   

PETROTRANS, a.s.  Praha 25123041 16 000 000 100,00   

Paramo Trysk a.s. fúze s BENZINOU a.s. 

31. 12. 2006 ovládaná od 31. 1. 2006 Pardubice 64259790  100,00   

ČS Žilina s.r.o. ovládaná do 7. 9. 2006 Bratislava 35807539 23 866 000 SKK 100,00   

ČS Smižany s.r.o. ovládaná do 7. 9. 2006 Bratislava 35808306 24 065 000 SKK 100,00   

ČS Milhosť s.r.o. ovládaná do 7. 9. 2006 Bratislava 35807547 19 844 000 SKK 100,00   

UNIPETROL RAFINÉRIE a.s. - ovládané společnosti       

UNIRAF SLOVENSKO s.r.o.  Bratislava 35777087 200 000 SKK 100,00   



53

PARAMO, a.s.

SPOLEČNOST

přímé podíly 

 nepřímé podíly 

Změny ovládání 

v průběhu roku 2006

 

Sídlo

 

 

IČ

 

 

Zákl. kapitál

zaps. v obch. 

rejstříku

 (Kč)

Majetková 

účast

(% zákl. 

kapit.)

Ostatní akcionáři 

 v rámci seskupení

 

společnost %

UNIPETROL TRADE a.s. - ovládané společnosti       

ALIACHEM VERWALTUNGS GmbH  Langen/Hessen, 

SRN  50 000 DM 100,00

  

 UNIPETROL DEUTSCHLAND GmbH  Langen/Hessen, 

SRN  2 000 000 DM 100,00

  

 ALIAPHARM GmbH FRANKFURT  Frankfurt 

/Main, SRN  300 000 DM 100,00

  

UNIPETROL CHEMICALS IBERICA S.A.  Barcelona, 

Španělsko  30 000 000 ESP 100,00

  

CHEMAPOL (SCHWEIZ) AG  Basel, 

Švýcarsko  600 000 CHF 100,00

  

UNIPETROL AUSTRIA HmbH  Wien, 

Rakousko  2 000 000 ATS 100,00

  

UNIPETROL (UK) LIMITED  Kingston upon 

Thames, V.Brit.  100 000 GBP 100,00

  

ALIACHEM BENELUX B.V. v likvidaci zánik společnosti 

15. 8. 2006

Le Amstelween, 

Nizoz. král.   1 500 000 NGL 100,00

  

UNIPETROL FRANCE S.A.  Paris, Francie  2 062 500 FRF 96,72   

UNIPETROL ITALIA S.r.l. 

(do 04/06 ALIACHEM ITALIA S.r.l.)

 

Milano, Itálie  90 000 000 ITL 90,00

  

UNIPETROL POLSKA Sp. z o.o. w likwidacji  Lodž, Polsko  66 300 PLN 100,00   

MOGUL, d.o.o.  Velenje, 

Slovinsko   100,00

  

DP MOGUL UKRAJINA  Kijev, Ukrajina   100,00   

SPOLANA a.s. - ovládané společnosti        

Cayman Pharma s.r.o.  Neratovice 26499258 200 000 100,00   

PARAMO, a.s. - ovládané společnosti        

Paramo Trysk a.s. 31. 1. 2006 převod na 

Benzinu a.s. Pardubice 64259790 133 500 000 100,00

  

MOGUL SLOVAKIA, s.r.o.  Hradište pod 

Vrátnom, SR 36222992 200 000 SKK 100,00

  

PETRA SLOVAKIA, s.r.o. „v likvidácii“ zánik společnosti 

29. 3. 2006

Ladomierská 

Vieska, SR 31600191 10 000 000 70,00

  

Synthesia, a.s. - ovládané společnosti

Fatra, a.s.  Napajedla 27465021  100,00   

 FATRA - HIF, s.r.o.   Napajedla 48584355 100 000 100,00   

 Energetika Chropyně, a.s.  Chropyně 25517074 100 000 PLN 100,00   

Výzkumný ústav organických syntéz a.s.  Pardubice 60108975 2 000 000 100,00   

SynBiol, a.s. 

(do 27. 3. 2006 „Synthesia, a.s.“)

 

Pardubice 26014343 285 839 000 100,00

  

OSTACOLOR s.r.o.  Pardubice 25937421 102 219 000 100,00   

Synthesia Polska Sp. z o.o. 

(do 30. 5. 06 „Ostacolor Polska Sp. z o.o.)

 

Lodž, Polsko   100,00



54

Výroční zpráva

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

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 2006 došlo k následujícím vztahům mezi společností a propojenými společnostmi.

51 % 100 % 100 % 100 %

 Výzkumný ústav 

anorganické chemie, a.s.

BENZINA a.s. CHEMOPETROL, a.s. KAUČUK, a.s. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

UNIPETROL, a.s.
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CELIO a.s.UNIPETROL RAFINÉRIE a.s. PARAMO, a.s. 
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v likvidaci
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100 %

100 %
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Smlouvy uzavřené mezi společností a propojenými osobami v roce 2006 a plnění (protiplnění) poskytnutá (přijatá) v roce 2006 na základě 

smluv uzavřených v předcházejícím období

1. OVLÁDAJÍCÍ OSOBY

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

Vztah ke společnosti: společnost přímo ovládající UNIPETROL, a.s. (za období od 1. 1–31. 12. 2006)

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 2 smlouvy, na základě kterých nakoupila materiál a suroviny o celkovém objemu 75 196 tis. Kč. 

Formulová cena byla odvozena od evropských cen Jednalo se zejména o Heavy Diesel Oil složku do motorové nafty. 

Společnost v daném období uzavřela smlouvu, na základě které nakoupila služby o celkovém objemu 233 tis. Kč. Cena byla stanovena 

dohodou. Jednalo se o školení a semináře.

Prodeje

Společnost v daném období, na základě jednorázové objednávky, prodala výrobky o celkovém objemu 10 111 tis. Kč. Formulová cena byla 

odvozena od evropských kotovaných cen. Jednalo se o benzín pro pyrolýzu.

UNIPETROL, a.s.

Vztah ke společnosti: přímo ovládaná PKN ORLEN S.A. (za období od 1. 1.–31. 12. 2006)

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 nakoupila dlouhodobý hmotný majetek ve výši 377 tis. Kč. Cena byla 

stanovena dle znaleckého posudku. Jednalo se o osobní automobil.

Společnost na základě 3 smluv, uzavřených v minulých letech, nakoupila služby o celkovém objemu 13 735 tis. Kč. Ceny služeb byly 

dohodnuty smluvně. Jednalo se zejména o komplexní poradenské služby.

Společnost uzavřela v daném období 2 smlouvy o rozdělení nákladů na poradenské služby, na základě kterých poskytla plnění ve výši 

578 tis. Kč. Ceny služeb byly dohodnuty smluvně. Jednalo se o poradenské služby zaměřené na snížení nákladů v údržbě a nákladů 

souvisejících se skladováním náhradních dílů.

Přijaté půjčky, úvěry a finanční výpomoci

Společnost uzavřela v daném období rámcovou úvěrovou smlouvu. Smlouva byla uzavřena za obvyklých obchodních podmínek. Úvěr nebyl čerpán.
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Ostatní smluvní vztahy

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 2 761 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 323 tis. Kč. Cena byla stanovena dohodou. 

Jednalo se o služby IT.

2. OSTATNÍ PROPOJENÉ OSOBY

ORLEN OIL Sp. z o.o.

Vztah ke společnosti: přímo ovládaná PKN ORLEN 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.

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 104 723 tis. Kč. 

Cena byla stanovena dohodou. Jednalo se zejména o základové oleje.

Společnost uzavřela v daném období smlouvu, na základě které nakoupila materiál a suroviny o celkovém objemu 9422 tis. Kč. Cena byla 

stanovena dohodou. Jednalo se o hydrogenáty.

Prodeje

Společnost v daném období, na základě dílčích objednávek, prodala výrobky o celkovém objemu 6798 tis. Kč. Cena byla stanovena dohodou. 

Jednalo se zejména o vakuový destilát.

ORLEN OIL ČESKO, s.r.o.

Vztah ke společnosti: přímo ovládaná společností ORLEN OIL Sp. z o.o.

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 dílčích objednávek, nakoupila zboží o celkovém objemu 3308 tis. Kč. Cena byla stanovena dle ceníku. 

Jednalo se zejména o mazací oleje.
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ORLEN Asfalt Sp. z o.o.

Vztah ke společnosti: přímo ovládaná PKN ORLEN S.A. (za období od 1. 1.–31. 12. 2006)

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 smlouvy z minulým let, nakoupila zboží o celkovém objemu 143 527 tis. Kč. Cena byla stanovena 

dohodou. Jednalo se zejména o asfalty. 

Prodeje

Společnost v daném období, na základě smlouvy z minulým let, prodala výrobky o celkovém objemu 5550 tis. Kč. Cena byla stanovena 

dohodou. Jednalo se zejména o stavebně izolační asfalty.

RAFINERIA NAFTY JEDLICZE S.A.

Vztah ke společnosti: přímo ovládaná PKN ORLEN S.A. (za období od 1. 1.–31. 12. 2006)

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 dílčích objednávek, prodala výrobky o celkovém objemu 3992 tis. Kč. Cena byla stanovena dohodou. 

Jednalo se zejména o vakuové destiláty.

FABRIKA PARAFIN NAFTOWAX Sp. z o.o.

Vztah ke společnosti: přímo ovládaná Rafineria Trzebinia S.A. (za období od 1. 1.–31. 12. 2006)

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 dílčích objednávek, nakoupila výrobky o celkovém objemu 2738 tis. Kč. Cena byla stanovena 

dohodou. Jednalo se zejména o gače.

UNIPETROL RAFINÉRIE a.s.

Vztah ke společnosti: společnost přímo ovládaná UNIPETROL, a.s. (za období od 1. 1.–31. 12. 2006)
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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, uzavřené v daném období a smlouvy uzavřené v minulém období, nakoupila zboží za cenu 3 180 324 tis. Kč. 

Formulová cena byla odvozena od evropských cen nebo byla cena stanovena dohodou. Jednalo se o motorovou naftu, asfalty, benzíny 

a topné oleje. Za nákup zboží společnost obdržela bonus 18 666 tis. Kč. 

zboží poskytnuté plnění

motorová nafta 1 891 687 tis. Kč

asfalty 910 134 tis. Kč

topné oleje 256 320 tis. Kč

benzíny 122 183 tis. Kč

Společnost na základě 2 smluv, uzavřených v minulém období a jedné smlouvy uzavřené v daném období, nakoupila suroviny a materiál za cenu 

6 186 188 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 5 476 671 tis. Kč

motorová nafta 29 021 tis. Kč

těžký topný olej 126 289 tis. Kč

hydrogenáty 532 983 tis. Kč

ASPOL 50/70 18 343 tis. Kč

BSD 2 881 tis. Kč

Společnost na základě smlouvy z minulých let nakoupila služby za cenu 19 433 tis. Kč. Cena byla stanovena dle ceníku. Jednalo se 

o přepravní služby. 

Prodeje

Společnost v daném období uzavřela smlouvu, na základě které prodala výrobky o celkovém objemu 260 143 tis. Kč. Cena byla stanovena 

dohodou. Jednalo se zejména o motorovou naftu.

Společnost uzavřela v daném období smlouvu, na základě které prodala služby o celkovém objemu 457 tis. Kč. Cena byla stanovena dohodou. 

Jednalo se zejména o nájemné za skladování benzínu.

BENZINA a.s.

Vztah ke společnosti: společnost přímo ovládaná UNIPETROL, a.s. (za období od 1. 1.–31. 12. 2006)

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 z minulých let, nakoupila materiál a suroviny o celkovém objemu 2721 tis. Kč. Cena byla stanovena 

dle ceníku. Jednalo se o nákup pohonných hmot. 
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Společnost na základě smlouvy o obchodním zastoupení, uzavřené v předchozím období, nakoupila služby o celkovém objemu 4284 tis. Kč. 

Cena byla stanovena smluvně. Jednalo se o provize za zprostředkování obchodu.

Prodeje

Společnost na základě smlouvy, uzavřené v minulých letech, prodala výrobky a zboží o celkovém objemu 21 505 tis. Kč. Cena byla stanovena 

dohodou. Jednalo se zejména o topný olej. 

Společnost na základě smlouvy, uzavřené v daném období, prodala výrobky a zboží o celkovém objemu 6426 tis. Kč. Cena byla stanovena 

dohodou. Jednalo se zejména o mazací oleje. 

Společnost na základě smlouvy, uzavřené v daném období, prodala akcie společnosti Paramo Trysk v celkové hodnotě 252 000 tis. Kč. Cena 

byla stanovena na základě znaleckého posudku.

Společnost na základě smlouvy o postoupení pohledávek, uzavřené v daném období, prodala pohledávky za společností Paramo Trysk 

v celkové výši 33 862 tis. Kč. Cena byla stanovena ve výši nominální hodnoty pohledávek.

PETROTRANS, a.s.

Vztah ke společnosti: společnost přímo ovládaná společností BENZINA a.s. (za období od 1. 1.–31. 12. 2006)

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 z minulých let nakoupila služby o celkovém objemu 639 tis. Kč. Cena byla stanovena dohodou. 

Jednalo se o přepravu výrobku.

POLYMER INSTITUTE BRNO, spol s r.o.

Vztah ke společnosti: společnost přímo ovládaná společností CHEMOPETROL, a.s. (za období od 1. 1.–31. 12. 2006)

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 28 tis. Kč. Cena byla 

stanovena dle ceníku. Jednalo se o Mogulsoft 100.

UNIPETROL TRADE a.s. 

Vztah ke společnosti: společnost vzestupně ovládaná UNIPETROL, a.s. (za období od 1. 1.–31. 12. 2006)

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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Nákupy

Společnost na základě smlouvy o obchodním zastoupení, uzavřené v předchozím období, nakoupila služby o celkovém objemu 178 tis. Kč. 

Cena byla stanovena smluvně. Jednalo se o provize za zprostředkování obchodu.

UNIPETROL AUSTRIA GmbH 

Vztah ke společnosti: společnost vzestupně ovládaná UNIPETROL TRADE a.s. (za období od 1. 1.–31. 12. 2006)

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 276 tis. Kč. 

Cena byla stanovena smluvně. Jednalo se především o provize za zprostředkování obchodu.

CHEMAPOL AG 

Vztah ke společnosti: společnost přímo ovládaná společností UNIPETROL TRADE a.s. (za období od 1. 1.–31. 12. 2006)

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 62 380 tis. Kč. Cena byla stanovena dohodou. Jednalo se o základové oleje.

UNIPETROL DEUTSCHLAND GmbH 

Vztah ke společnosti: společnost přímo ovládaná společností UNIPETROL TRADE a.s. (za období od 1. 1.–31. 12. 2006)

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 dvě smlouvy, na základě kterých prodala výrobky o celkovém objemu 176 261 tis. Kč. Cena byla 

stanovena dle ceníku. Jednalo se zejména o asfalty a asfaltové laky. 

MOGUL, d.o.o. Slovinsko

Vztah ke společnosti: společnost přímo ovládaná společností UNIPETROL TRADE a.s. (za období od 1. 1.–31. 12. 2006)

Vztahy v daném období probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku. Z uzavřených smluv nevznikla společnosti žádná újma. 
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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 7 273 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. 2006)

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 9523 tis. Kč. 

Cena byla stanovena dle ceníku. Jednalo se zejména o mazací oleje.

Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.

Vztah ke společnosti: společnost přímo ovládaná UNIPETROL, a.s. (za období od 1. 1.–31. 12. 2006)

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 smlouvu a dílčí objednávky, na základě kterých nakoupila služby o celkovém objemu 320 tis. Kč. Cena 

byla stanovena dohodou. Jednalo se zejména o měření emisí a analýzy vzorků.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

Vztah ke společnosti: společnost vzestupně ovládaná UNIPETROL, a.s. (za období od 1. 1.–31. 12. 2006)

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 17 tis. Kč. Cena byla 

stanovena dohodou. Jednalo se zejména o laboratorní analýzy vzorků a školení.
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Prodeje

Společnost v daném období na základě rámcové smlouvy, uzavřené v předchozích obdobích, prodala výrobky o celkovém objemu 2136 tis. Kč. 

Cena byla stanovena dohodou. Jednalo se zejména o mazací oleje.

CHEMOPETROL, a.s.

Vztah ke společnosti: společnost vzestupně ovládaná UNIPETROL, a.s. (za období od 1. 1.–31. 12. 2006)

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 minulém období smlouvu, na základě které v průběhu roku nakoupila služby o celkovém objemu 1 495 tis. Kč. Cena 

byla stanovena dohodou. Jednalo se o poradenskou činnost související s pořízením dlouhodobého investičního majetku.

Společnost uzavřela v minulém období 2 smlouvy, na základě kterých v průběhu roku nakoupila služby o celkovém objemu 926 tis. Kč. Cena 

byla stanovena dle platného ceníku. Jednalo se zejména o služby spojené s obchodní činností služby IT. 

Prodeje

Společnost na základě smlouvy, uzavřené v minulém období a dílčích objednávek, prodala výrobky o celkovém objemu 879 087 tis. Kč. 

Formulová cena byla odvozená od evropských kotovaných cen. Jednalo se o benzíny pro pyrolýzu a maziva. 

Společnost na základě výše uvedené smlouvy přijala penále ve výši 2 329 tis. Kč za neuskutečněné dodávky benzínu pro pyrolýzu.

výrobek plnění

benzín pro pyrolýzu 874 181 tis. Kč

mazací oleje 4 593 tis. Kč

ostatní materiál a výrobky 313 tis. Kč

UNIPETROL DOPRAVA, a.s.

Vztah ke společnosti: společnost vzestupně ovládaná CHEMOPETROL, a.s. (za období od 1. 1.–31. 12. 2006)

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 124 008 tis. Kč. Cena byla 

stanovena dohodou. Jednalo se zejména o přepravní služby. 
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Prodeje

Společnost v daném období na základě dílčích objednávek prodala výrobky o celkovém objemu 4152 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 3128 tis. Kč. Cena byla stanovena 

smluvně. Jednalo se zejména o pronájem nebytových prostor. 

SPOLANA a.s.

Vztah ke společnosti: v období od 1. 1.–14. 11. 2006 společnost přímo ovládaná UNIPETROL, a.s., od 14. 11.–31. 12. 2006 přímo ovládaná 

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 5 smluv, na základě kterých nakoupila materiál a suroviny o celkovém objemu 1038 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 3 593 tis. Kč. Cena byla stanovena 

dohodou. Jednalo se o těžký topný olej. 

KAUČUK, a.s.

Vztah ke společnosti: společnost vzestupně ovládaná UNIPETROL, a.s. (za období od 1. 1.–31. 12. 2006)

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 21 tis. Kč. Cena byla stanovena dohodou. Jednalo se zejména 

o čistění provozního zařízení.

Prodeje

Společnost na základě 2 smluv, uzavřených v minulých letech, prodala výrobky o celkovém objemu 87 175 tis. Kč. Cena byla stanovena 

smluvně. Jednalo se zejména o průmyslové oleje. 

K-PROTOS, a.s.

Vztah ke společnosti: společnost vzestupně ovládaná KAUČUK, a.s. (za období od 1. 1.–31. 12. 2006)
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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 uzavřela v daném období 3 smlouvy, na základě kterých nakoupila služby o celkovém objemu 7568 tis. Kč. Cena byla stanovena 

dohodou. Jednalo se zejména o opravy strojů a zařízení.

Společnost na základě smlouvy, uzavřené v minulých letech, nakoupila služby o celkovém objemu 1034 tis. Kč. Cena byla stanovena 

dohodou. Jednalo se zejména o služby IT.

Prodeje

Společnost na základě smlouvy, uzavřené v minulých letech, prodala služby o celkovém objemu 1030 tis. Kč. Cena byla stanovena dohodou. 

Jednalo se o pronájmy nebytových prostor a servisní služby.

Synthesia, a.s.

Vztah ke společnosti: společnost přímo ovládaná UNIPETROL, a.s. (za období od 1. 1.–24. 1. 2006)

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 jednorázových objednávek nakoupila materiál suroviny o celkovém objemu 3 tis. Kč. Cena byla 

stanovena dle platného ceníku. Jednalo se o barvivo.

Prodeje

Společnost v daném období na základě dílčích objednávek prodala výrobky o celkovém objemu 124 tis. Kč. Cena byla stanovena dohodou. 

Jednalo se zejména o mazací oleje.

FATRA, a.s.

Vztah ke společnosti: společnost přímo ovládaná Synthesia, a.s. (za období od 1. 1.–24. 1. 2006)

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 dílčích objednávek prodala výrobky o celkovém objemu 53 tis. Kč. Cena byla stanovena dohodou. 

Jednalo se zejména o mazací oleje.
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Zpráva auditora pro akcionáře společnosti PARAMO, a.s. |
Konsolidovaná účetní závěrka

Na základě provedeného auditu jsme dne 30. března 2007 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 2006, 

konsolidovaného výkazu zisku a ztráty, konsolidovaného přehledu změn vlastního kapitálu a konsolidovaného přehledu o peněžních tocích za 

rok 2006 a přílohy této konsolidované účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod a ostatních doplňujících údajů. 

Údaje o společnosti jsou uvedeny v bodě číslo 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. 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 konsolidované 

účetní závěrky.

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

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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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 2006 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2006 

v souladu s českými účetními předpisy a Mezinárodními standardy finančního výkaznictví ve znění přijatém EU.”

Účetní závěrka

Na základě provedeného auditu jsme dne 30. března 2007 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 2006, 

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

tocích za rok 2006 a přílohy této nekonsolidované účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod a ostatních 

doplňujících údajů. Údaje o společnosti jsou uvedeny v bodě číslo 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.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností 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 způsobené 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 2006 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2006 

v souladu s českými účetními předpisy a Mezinárodními standardy finančního výkaznictví ve znění přijatém EU.”
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Zpráva o vztazích

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

k 31. prosinci 2006. 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 v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy vztahujícími se k prověrce 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 PARAMO, a.s., k 31. prosinci 2006.

Výroční zpráva

Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je odpovědný statutární orgán 

společnosti. Naší odpovědností je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

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 uvedenou účetní závěrkou.

V Praze, dne 27. dubna 2007

 Ing. Otakar Hora, CSc.

KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Partner

Osvědčení číslo 71 Osvědčení číslo 1197
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Účetní závěrka PARAMO, a.s.  |
Rozvaha k 31. 12. 2006

(v tisících Kč)

Poznámka 31. prosince 2006 31. prosince 2006 31. prosince 2005 31. prosince 2005

AKTIVA

Dlouhodobá aktiva

Dlouhodobý hmotný majetek 11 2 056 944 2 070 872

Dlouhodobý nehmotný majetek 12 32 350 29 845

Dlouhodobý finanční majetek 13 200 684

Dlouhodobé pohledávky 14 0 0

Odložená daňová pohledávka 15 0 0

Dlouhodobá aktiva celkem 2 089 494 2 101 401

Krátkodobá aktiva

Zásoby 16 893 893 817 858

Krátkodobé pohledávky 17 929 678 980 366

Náklady přítích období a ostatní oběžná aktiva 18 24 266 26 395

Daň z příjmů 19 6 652 13 304

Peněžní prostředky a ekvivalenty 20 352 537 129 664

Aktiva držená k prodeji 21 0 133 600

Krátkodobá aktiva celkem 2 207 026 2 101 187

AKTIVA CELKEM 4 296 520 4 202 588
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Poznámka 31. prosince 2006 31. prosince 2006 31. prosince 2005 31. prosince 2005

PASIVA

Kapitál a ostatní fondy

Základní kapitál 22 1 330 078 1 330 078

Statutární fondy 23 266 016 266 016

Fondy z přecenění 1 637 -1 004

Nerozdělený zisk/ztráta 24 566 692 299 730

Kapitál a ostatní fondy celkem 2 164 423 1 894 820

Menšinové podíly 0 0

Kapitál a ostatní fondy včetně menšinových podílů 2 164 423 1 894 820

Dlouhodobé závazky

Dlouhodobé úvěry 25 464 306 352 800

Závazek z titulu odložené daně 0 0

Rezervy 26 4 808 7 776

Závazky z finančního nájmu 27 0 1 280

Ostatní dlouhodobé závazky 28 0 2 705

Dlouhodobé závazky celkem 469 114 364 561

Krátkodobé závazky

Závazky a časové rozlišení 29 1 473 209 1 473 478

Krátkodobá část dlouhodobých úvěrů 25 188 494 124 341

Krátkodobé úvěry 30 0 330 000

Krátkodobá část závazků z finančního nájmu 27 1 280 2 423

Rezervy 26 0 12 965

Daň z příjmů - splatná 0 0

Krátkodobé závazky celkem 1 662 983 1 943 207

Závazky celkem 2 132 097 2 307 768

PASIVA CELKEM 4 296 520 4 202 588
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2006

(v tisících Kč)

Poznámka 31. prosince 2006 31. prosince 2005

Výnosy 4 11 814 830 10 491 442

Náklady na výrobu a prodej 6 -11 243 150 -10 063 509

Hrubý zisk 571 680 427 933

Ostatní provozní výnosy 6 253 530 25 660

Náklady distribuce 6 -317 136 -320 867

Všeobecné a administrativní náklady 6 -168 999 -155 007

Ostatní provozní náklady 6 -37 040 -43 829

Odpis goodwillu (záporného goodwillu) 0 0

Zisk z provozní činnosti 302 035 -66 110

Finanční výnosy 7 59 574 69 880

Finanční náklady 7 -94 728 -188 454

Finanční náklady netto -35 154 -118 574

Zisk před zdaněním 266 881 -184 684

Daň z příjmů 9 0 14 149

Zisk po zdanění 266 881 -170 535

Mimořádné položky 0 0

Zisk před menšinovým podílem 266 881 -170 535

Menšinové podíly 0 0

HV po zdanění a menšinových podílech 266 881 -170 535

Zisk/ztráta na akcii 200,65 -128,21
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Výkaz o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2006

(v tisících Kč)

Základní kapitál Statutární fondy Fondy z přecenění Nerozdělené zisky 

minulých let

Celkem

Stav k 1. 1. 2005 1 330 078 264 032 -204 472 122 2 066 028

Změny v účetních pravidlech

Přepracovaný stav 1 330 078 264 032 -204 472 122 2 066 028

Přírůstek/úbytek z přecenění investic -800 -800

Změny v tržní hodnotě derivátů

Kurzové rozdíly

Příděl nerozděleného zisku 1 984 -1 984 0

Čisté zisky nebo ztráty neuvedené ve výsledovce

Čistý výsledek za období -170 535 -170 535

Vyplacené dividendy

Změny v účetních pravidlech

Ostatní 127 127

Stav k 31. 12. 2005 1 330 078 266 016 -1 004 299 730 1 894 820

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

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
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Cash fl ow k 31. 12. 2006

(v tisících Kč)

31. prosince 2006 31. prosince 2006 31. prosince 2005 31. prosince 2005

Peněžní toky z provozní činnosti

Čistý zisk / ztráta před zdaněním a mimořádnými položkami 266 881 -184 684

Úpravy o:

 Odpisy stálých aktiv 12, 13 167 295 164 989

 Odpis goodwillu / záporného goodwillu, netto 0 0

 Zisk/ztráta z prodeje DHM a DNM -3 274 -1 555

 Zisk/ztráta z prodeje finanční investice -118 070 -671

 Podíl na zisku přidružených společností 0 0

 Vyúčtované nákladové a výnosové úroky 26 968 19 835

 Změna stavu OP a rezerv -52 202 -149 927

 Ostatní 2 578 8 643

ČPT před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim. položkami 290 176 -143 370

Změna stavu pohledávek, zásob, aktiv. účtů čas. rozl. a dohadných 

účtů aktivních -42 787 -183 189

Změna stavu krát. závazků z prov. čin., pasivních účtů čas. rozl. 

a dohadných účtů pasivních 42 955 258 600

Úroky placené / přijaté -29 001 -19 835

Zaplacená daň z příjmů 6 652 -39 910

Čisté peněžní toky z provozní činnosti 267 995 -127 704

Peněžní toky z investiční činnosti

Vyplacené úroky 2 033 0

Vyplacené dividendy 0 0

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -156 166 -361 294

Výdaje spojené s nabytím finančních investic 0 -62 463

Příjmy z prodeje stálých aktiv 11 199 4 133

Příjmy z prodeje finančních investic 252 153 824

Čisté peněžní toky vztahující se k investiční činnosti 109 219 -418 800

Peněžní toky z finanční činnosti

Změna stavu dlouhodobých úvěrů 228 000 25 662

Změna stavu krátkodobých úvěrů -382 341 392 735

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky 0 125

Čisté peněžní toky vztahující se k finanční činnosti -154 341 418 522

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 222 873 -127 982

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na 

začátku účetního období 129 664 257 646

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty držené k prodeji 0 0

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci 

účetního období 352 537 129 664
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Příloha k účetní závěrce dle IFRS (individuální), k 31. 12. 2006 

(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 463 57 289, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2631.

Rozhodný den fúze byl stanoven na 1. ledna 2003.

Sídlo společnosti

PARAMO, a.s.

Přerovská 560

530 06 Pardubice

Identifikační číslo 

481 73 355

Vlastníci společnosti k 31. prosinci 2006

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. 73,52 %

PKN ORLEN S.A. 3,73 %

HET TSJECHIE EN SLOWAKIJEFONDS N.V. 11,39 %

MIDDEN EUROPESE BELEGGINGSMAATSCHAP 3,00 %

Blue Mountain, s.r.o. 0,12 %

Ostatní právnické a fyzické osoby 8,24 %

Celkem 100 %
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Členové představenstva a dozorčí rady a vedoucí zaměstnanci dle obchodního rejstříku k 31. prosinci 2006

Představenstvo předseda Ing. Ivan Ottis

 místopředseda Krystian Pater

 místopředseda Marek Mroczkowski

 člen Ing. Milan Kuncíř

 člen Ing. Jindřich Bartoníček

Dozorčí rada místopředseda Ing. Josef Žák

 člen Ladislav Urbánek

 člen Roman Bendák

 člen Ing. Jiří Stříteský

 člen Krzysztof Piotr Szwedowski

 člen Tomasz Jan Woloch

  

Během roku 2006 došlo k následujícím změnám členství v představenstvu:

•  dne 10. března 2006 byl odvolán Ing. Petr Bláha z funkce člena představenstva společnosti. Tato skutečnost byla zapsána do 

obchodního rejstříku dne 16. května 2006.

•  dne 10. března 2006 byl odvolán Adam Życzkowski z funkce člena představenstva společnosti. Tato skutečnost byla zapsána do 

obchodního rejstříku dne 16. května 2006.

•   dne 10. března 2006 byl odvolán Ing. Stanislav Bruna z funkce člena představenstva společnosti. Tato skutečnost byla zapsána do 

obchodního rejstříku dne 16. května 2006.

•  dne 10. března 2006 byl zvolen Ing. Ivan Ottis členem představenstva a předsedou představenstva společnosti. Tyto skutečnosti 

byly zapsány do obchodního rejstříku dne 16. května 2006.

•   dne 10. března 2006 byl zvolen Ing. Milan Kuncíř členem představenstva. Tato skutečnost byla zapsána do obchodního rejstříku 

dne 16. května 2006.

•  dne 10. března 2006 byl zvolen Marek Mroczkowski místopředsedou představenstva společnosti. Tato skutečnost byla zapsána do 

obchodního rejstříku dne 16. května 2006.

•  dne 10. března 2006 byl zvolen Ing. Jindřich Bartoníček členem představenstva společnosti. Tato skutečnost byla zapsána do 

obchodního rejstříku dne 16. května 2006.

•   dne 9. listopadu 2006 rezignoval na funkci člena představenstva Marek Mroczkowski. Výkon jeho funkce skončil dne 9. listopadu 

2006. Tato skutečnost nebyla k 31. prosinci 2006 zapsána do obchodního rejstříku.

•   dne 9. listopadu 2006 byl jmenován náhradním členem představenstva Francois Vleugels a k témuž dni zvolen místopředsedou 

představenstva. Výkon jeho funkce skončil zahájením mimořádné valné hromady dne 19. prosince 2006. Na této valné hromadě 

byl zvolen členem představenstva. Tyto skutečnosti nebyly k 31. prosinci 2006 zapsány do obchodního rejstříku.

•  dne 19. prosince 2006 byl odvolán Krystian Pater z funkce člena představenstva. Tato skutečnost nebyla k 31. prosinci 2006 

zapsána do obchodního rejstříku.

•  dne 19. prosince 2006 byl zvolen Mieczysław Markiewicz členem představenstva. Tato skutečnost nebyla k 31. prosinci 2006 

zapsána do obchodního rejstříku.

Během roku 2006 došlo k následujícím změnám členství v dozorčí radě:

•  dne 9. března 2006 rezignoval Ing. Jindřich Bartoníček na funkci člena dozorčí rady. Tato skutečnost byla zapsána do obchodního 

rejstříku dne 16. května 2006.

•   dne 20. dubna 2006 byl zvolen Roman Bendák členem dozorčí rady. Tato skutečnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 

18. května 2006.

•   dne 21. června 2006 byl odvolán Czesław Adam Bugaj z funkce člena dozorčí rady. Tato skutečnost byla zapsána do obchodního 

rejstříku dne 25. července 2006.

•   dne 21. června 2006 byl zvolen Krzysztof Piotr Szwedowski členem dozorčí rady. Tato skutečnost byla zapsána do obchodního 

rejstříku dne 25. července 2006.

•  dne 13. září 2006 rezignoval Tomasz Jan Wołoch na funkci člena dozorčí rady. Tato skutečnost nebyla k 31. prosinci 2006 zapsána 

do obchodního rejstříku.
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•  dne 13. září 2006 byl jmenován Jacek Bartmiński náhradním členem dozorčí rady. Výkon jeho funkce skončil zahájením 

mimořádné valné hromady dne 5. října 2006. Tato skutečnost nebyla k 31. prosinci 2006 zapsána do obchodního rejstříku.

•  dne 14. září 2006 byl Krzysztof Piotr Szwedowski zvolen předsedou dozorčí rady. Dne 19. prosince byl z funkce člena dozorčí rady 

odvolán. Tyto skutečnosti nebyly k 31. prosinci 2006 zapsány do obchodního rejstříku.

•  dne 8. listopadu 2006 rezignoval Josef Žák na funkci člena dozorčí rady. Tato skutečnost nebyla k 31. prosinci 2006 zapsána do 

obchodního rejstříku.

•   dne 19. prosince 2006 byl zvolen Krystian Pater členem dozorčí rady. Tato skutečnost nebyla k 31. prosinci 2006 zapsána do 

obchodního rejstříku.

•  dne 19. prosince 2006 byl zvolen Edmond Seghman členem dozorčí rady. Tato skutečnost nebyla k 31. prosinci 2006 zapsána do 

obchodního rejstříku.

•  dne 19. prosince 2006 byla zvolena Aneta Ewa Pankowska členkou dozorčí rady. Tato skutečnost nebyla k 31. prosinci 2006 

zapsána do obchodního rejstříku.

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

Individuální účetní závěrka byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS”) schválenými pro aplikaci v rámci 

Evropské unie (dále jen “EU”) a dále v souladu s výkladem vydaným Radou pro mezinárodní účetní standardy (dále jen IASB). Společnost 

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

1. ledna 2006.

Níže uvedené dokumenty nebyly do data účetní závěrky schváleny Evropskou komisí a neměly by být aplikovány při sestavování individuální 

účetní závěrky podle standardů IFRS schválených pro aplikaci v rámci EU.

•  IFRS 8 Provozní segmenty - Dodatek vydaný v listopadu 2006 s účinností od 1. ledna 2009 

•  IFRIC 10 Mezitímní finanční výkaznictví a snížení hodnoty

•  IFRIC 11 Transakce s vlastními akciemi a akciemi ve skupině

•  IFRIC 12 Koncesní smlouvy o poskytování služeb
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Níže jsou uvedeny nové relevantní standardy a výklady, které však ještě nejsou účinné a nebyly uplatněny při sestavování této účetní 

závěrky:

•   IFRIC 7 Použití metody přepracování výkazů v IAS 29 Vykazování v hyperinflačních ekonomikách (platná pro účetní období 

počínající 1. březnem 2006 nebo později). Interpretace obsahuje návod, jak by účetní jednotka měla přepracovat účetní závěrku 

v souladu s IAS 29 v prvním období, ve kterém zjistí existenci hyperinflace v ekonomice její funkční měny. IFRIC 7 nebude mít na 

společnost žádný dopad, neboť společnost nepoužívá měnu hyperinflační ekonomiky jako funkční měnu.

•  IFRIC 8 Rozsah působnosti IFRS 2 (platná pro účetní období počínající 1. květnem 2006 nebo později). Interpretace upřesňuje, že 

účetní standard IFRS 2 Platby vlastními akciemi se vztahuje na situace, kdy účetní jednotka poskytuje platby akciemi za nulovou 

či neadekvátní úhradu. IFRIC 8 se na provoz společnosti nevztahuje.

•   IFRIC 9 Přehodnocení vložených derivátů (platná pro účetní období počínající 1. června 2006 nebo později). Interpretace 

požaduje, aby přehodnocení, zda by vložený derivát měl být oddělen od podpůrné hostitelské smlouvy, které je požadováno 

smlouvou, bylo prováděno pouze pokud změny smluvních podmínek významně ovlivní peněžní toky. Společnost doposud 

neprovedla analýzu dopadu nové Interpretace.

•   IFRIC 10 Mezitimní účetní výkaznictví a snížení hodnoty (platná pro účetní období počínající 1. listopadu 2006 nebo později). 

Interpretace zakazuje zrušení ztráty ze snížení hodnoty goodwillu, investic do kapitálových nástrojů nebo finančních aktiv 

oceněných pořizovací cenou, jež byla vykázána v předchozím období. Společnost neočekává, že by Interpretace měla dopad na 

účetní závěrku společnosti.

•   IFRIC 11 IFRS 2 – Platby vlastními akciemi a akciemi ve skupině (platná pro účetní období počínající 1. březnem 2007 nebo 

později). Interpretace požaduje, aby ujednání, na jehož základě účetní jednotka obdrží zboží nebo službu jako úhradu za vlastní 

kapitálové nástroje, byla v účetní závěrce vykázána jako platby akciemi vypořádané v hotovosti či vydáním akcií. IFRIC 11 se na 

činnost společnosti nevztahuje, jelikož společnost neuzavřela žádné smlouvy o platbách vlastními akciemi.

•   IFRIC 12 Koncesní smlouvy na poskytování služeb (platná od 1. ledna 2008). Interpretace poskytuje soukromým subjektům návod 

v otázkách vykazování a ocenění, které vyvstávají při účtování o koncesních smlouvách na poskytování služeb veřejnému sektoru. 

IFRIC 12 se na činnost společnosti nevztahuje, jelikož společnost neuzavřela koncesní smlouvu na poskytování služeb. 

(b) Pravidla pro sestavení účetní závěrky

Tato účetní závěrka je sestavená v českých korunách a zůstatky jsou zaokrouhleny na nejbližší tisíce. Statutární 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.

(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 odečtení opravných 

položek k pochybným pohledávkám. 

Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků a věkové 

struktury pohledávek. 
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Při stanovení opravných položek k pohledávkám za dceřinými společnostmi se vycházelo z posouzení schopnosti příslušné společnosti splácet 

své závazky na základě předběžných výsledků k 31. prosinci 2006. Opravné položky za ostatním společnostmi jsou vypočítávány na základě 

rozboru věkové struktury pohledávek následovně:

Splatné pohledávky 0 %

do 90 dní po splatnosti 0 %

90 dní až 180 dní po splatnosti 25 %

více než 181 dní po splatnosti 100 %

v konkurzním řízení a pochybné pohledávky 100 %

(e) Zásoby

Nakupované zásoby (materiál, náhradní díly a zboží) jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami. Pořizovací cena nakupovaných zásob 

zahrnuje cenu pořízení materiálu a ostatní náklady přímo související s pořízením zásob. Úbytek těchto zásob je oceňován metodou váženého 

aritmetického průměru. 

Nedokončená výroba a hotové výrobky jsou oceňovány vlastními 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.

Opravné položky jsou vytvářeny v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je přechodně vyšší než prodejní cena zásob snížená o náklady 

spojené s prodejem. Společnost dále tvoří opravné položky k zásobám na základě jejich obrátkovosti.

(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 i).

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 režijní náklady přímo související s 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 tržní ceně, 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 25−77 let

Stroje a přístroje Lineární 2−30 let

Katalyzátory a předměty z drahých kovů Lineární 1−15 let

Kancelářská vybavení a zařízení Lineární 2−17 let

Automobily Lineární 2−17 let

Opravná položka k nabytému majetku Lineární 15 let

4. Následné výdaje

Výdaje na výměnu části položek dlouhodobého hmotného majetku, které jsou vykazovány 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 

i). 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. 

(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 aktiv

K datu sestavení účetní závěrky prověřuje společnost účetní hodnoty aktiv, aby zjistila, zda neexistují signály, že mohlo dojít ke ztrátě ze 

snížení hodnoty majetku. Existují-li takové signály, je odhadnuta realizovatelná hodnota majetku. Snížení hodnoty zásob a pohledávek je 

popsáno v bodě (e) a (d).

Ztráta ze snížení hodnoty majetku je vykázána, pokud účetní hodnota aktiva nebo penězotvorné jednotky převýší její realizovatelnou 

hodnotu. Ztráty ze snížení hodnoty majetku jsou zaúčtovány do nákladů.

Realizovatelná hodnota je určena čistou prodejní cenou nebo jejich užitnou hodnotou podle toho, která je větší. Pro zjištění užitné 

hodnoty jsou odhadované budoucí toky diskontovány na jejich současnou hodnotu. U aktiva, které negeneruje nezávislé peněžní toky, se 

realizovatelná částka stanovuje pro penězotvornou jednotku, ke které dané aktivum patří.

Ztráta ze snížení hodnoty majetku se zruší, pokud lze následné zvýšení realizovatelné částky objektivně vztáhnout k události, ke které došlo 

po vykázání ztráty ze snížení hodnoty.

Ztráta ze snížení hodnoty aktiva se zruší pouze do té výše, aby účetní hodnota aktiva nebyla vyšší než hodnota, která by byla stanovena, 

očištěná o odpisy, pokud by nebyla vykázána žádná ztráta ze snížení hodnoty. Zrušení ztráty ze snížení hodnoty aktiva je bezprostředně 

zaúčtováno do výnosů. 

(j) Najatý majetek

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

(k) 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 zisků a ztráty..

(l) 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.

(m) Závazky

Krátkodobé a dlouhodobé závazky jsou vykazovány v nominální hodnotě.
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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.

(n) Výnosy

Výnosy jsou vykázány ve výkazy 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.

(o) 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). 

(p) 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. 

(q) 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. 

(r) 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.

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

(t) 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.

(u) 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.

(v) 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.

3 ZMĚNY V ÚČETNÍ POLITICE A OPRAVY PŘEDCHOZÍHO OBDOBÍ

Následující tabulka shrnuje změny v účetní politice a opravy předchozího období k 31. prosinci 2006:

Rozvaha 2005 původně uváděné Reklasifikace 2005 nově uváděné

Statutární fondy 266 070 -54 266 016

Fondy z přecenění -1 058 54 -1 004

Závazky z finančního nájmu 1 281 -1 1 280

Krátkodobá část závazků z finančního nájmu 2 422 1 2 423

268 715 -- 268 715

Výkaz zisku a ztráty 2005 původně uváděné Reklasifikace 2005 nově uváděné

Náklady na výrobu a prodej -10 315 016 251 507 -10 063 509

Náklady distribuce -111 116 -209 751 -320 867

Všeobecné a administrativní náklady -113 251 -41 756 -155 007

-10 715 809 -- -10 758 272

Výkaz změn vlastního kapitálu 2005 původně uváděné Reklasifikace 2005 nově uváděné

Statutární fondy 266 070 -54 266 016

Fondy z přecenění -1 058 54 -1 004

265 012 -- 265 012
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4. VÝNOSY

2006 2005

Tržby za prodej výrobků a zboží

Domácí 9 778 838 8 737 562

Zahraniční 1 996 725 1 727 888

Celkem 11 775 563 10 465 450

Tržby za služby

Domácí 39 267 25 992

Zahraniční -- --

Celkem 39 267 25 992

Tržby za výrobky, zboží a služby 11 814 830 10 491 442

Převážná část výnosů společnosti k 31. prosinci 2006 je soustředěna na 10 hlavních zákazníků v prodeji asfaltářských výrobků a 8 hlavních 

zákazníků v prodeji paliv.

5. SEGMENTY

Primární hledisko - oborový segment

Výkaz zisku a ztráty 2006 Paliva Oleje Asfalty Velkoobchod Ostatní Celkem

Výnosy

Externí prodeje 4 874 648 1 880 472 1 247 341 3 812 369 -- 11 814 830

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

Ostatní provozní výnosy -- -- -- -- 253 530 253 530

Čistý zisk z provozní činnosti 33 206 47 204 -55 802 84 597 192 830 302 035

Finanční náklady netto -- -- -- -- -35 154 -35 154

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

Výkaz zisku a ztráty 2005 Paliva Oleje Asfalty Velkoobchod Ostatní Celkem

Výnosy

Externí prodeje 5 009 983 1 403 685 1 067 382 3 010 392 -- 10 491 442

Výnosy z předání jiným segmentům 1 372 268 9 602 56 411 -- -- 1 438 281

Ostatní provozní výnosy -- -- -- -- 25 660 25 660

Čistý zisk z provozní činnosti 118 993 -125 217 -120 920 52 718 8 316 -66 110

Finanční náklady netto -- -- -- -- -118 574 -118 574

Zisk před zdaněním 118 993 -125 217 -120 920 52 718 -110 258 -184 684

Daň z příjmů -- -- -- -- 14 149 14 149

Čistý zisk po zdanění 118 993 -125 217 -120 920 52 718 -96 109 -170 535
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Ostatní informace 2006 Paliva Oleje Asfalty Velkoobchod Ostatní Celkem

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

Ostatní informace 2005 Paliva Oleje Asfalty Velkoobchod Ostatní Celkem

Odpisy 69 154 76 352 17 218 2 265 -- 164 989

Primární hledisko - oborový segment 

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 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 -- -- -- -- 2 132 097 2 132 097

Rozvaha 2005 Paliva Oleje Asfalty Velkoobchod Ostatní Celkem

Aktiva

Majetek 786 023 787 493 470 558 56 643 684 2 101 401

Zásoby 185 910 185 847 20 607 79 361 346 133 817 858

Pohledávky 437 626 168 104 68 718 305 918 -- 980 366

Aktiva držená k prodeji -- -- -- -- 133 600 133 600

Ostatní aktiva -- -- -- -- 169 363 169 363

Celkem 1 409 559 1 141 444 559 883 441 922 649 780 4 202 588

Závazky

Závazky segmentu -- -- -- -- 2 307 768 2 307 768

Celkem -- -- -- -- 2 307 768 2 307 768

Druhotné hledisko - územní segment

Tržby Aktiva celkem Kapitálové výdaje

2006 2005 2006 2005 2006 2005

Česká republika 9 818 105 8 759 012 4 296 520 4 202 588 156 166 361 294

Ostatní evropské země 1 851 710 1 648 355 -- -- -- --

Mimoevropské země 145 015 84 075 -- -- -- --

Celkem 11 814 830 10 491 442 4 296 520 4 202 588 156 166 361 294

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:

2006 Náklady na výrobu 

a prodej

Náklady distribuce Všeobené 

a administrativní 

náklady

Ostatní provozní 

výnosy / (náklady)

Celkem

Materiál -10 658 921 -5 510 -6 467 -- -10 670 898

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 -194 076 -60 608 -76 641 -- -331 325

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku -- -- -- -- --

– vlastněný majetek -147 847 -- -- -- -147 847

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

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku -- -- -- -- --

– 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 2 667 -- -- -- 2 667

Opravná položka k pohledávkám tvorba/rozpuštění 6 076 -- -- -- 6 076

Výdaje na výzkum a vývoj -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

Tržby z prodeje majetkové účasti -- -- -- 118 070 118 070

Ostatní náklady -- -4 952 -29 511 -11 050 -45 513

Ostatní výnosy 26 705 -- -- 63 495 90 200

Provozní náklady celkem -11 243 150 -317 136 -168 999 -37 040 -11 766 325

Provozní výnosy celkem 11 814 830 -- -- 253 530 12 068 360

Zisk z provozní činnosti 571 680 -317 136 -168 999 216 490 302 035

*)   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.
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2005 Náklady na výrobu 

a prodej

Náklady distribuce Všeobené 

a administrativní 

náklady

Ostatní provozní 

výnosy / (náklady)

Celkem

Materiál -9 559 027 -5 974 -9 669 -- -9 574 670

Energie -155 174 -- -- -- -155 174

Opravy a udržování -62 846 -9 054 -5 356 -- -77 256

Ostatní služby -23 137 -237 265* -52 722** -- -313 124

Osobní náklady -201 332 -57 609 -55 015 -- -313 956

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku -- -- -- -- --

– vlastněný majetek -148 121 -- -- -- -148 121

– pronajatý majetek (finanční pronájem) -7 631 -- -- -- -7 631

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku -- -- -- -- --

– software -7 380 -- -- -- -7 380

– ostatní dlouhodobý nehmotný majetek -1 857 -- -- -- -1 857

Opravná položka k DHM tvorba/rozpuštění 26 168 -- -- -- 26 168

Opravná položka k zásobám tvorba/rozpuštění -10 717 -- -- -- -10 717

Opravná položka k pohledávkám tvorba/rozpuštění 184 482 -- -- -- 184 482

Výdaje na výzkum a vývoj -5 962 -- -- -- -5 962

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

Ostatní operativní leasing -3 778 -- -- -- -3 778

Zisk/ztráta z prodeje dlouhodobého hmotného majetku -- -- -- 1 555 1 555

Tvorba/rozpuštění rezerv 15 365 -- -- -- 15 365

Pojištění -- -- -- -30 028 -30 028

Odpis pohledávek -183 530 -- -- -- -183 530

Tržby z prodeje povolenek -- -- -- -- --

Ostatní náklady -- -10 965 -32 245 -13 801 -57 011

Ostatní výnosy 80 968 -- -- 24 105 105 073

Provozní náklady celkem -10 063 509 -320 867 -155 007 -43 829 -10 583 212

Provozní výnosy celkem 10 491 442 -- -- 25 660 10 517 102

Zisk z provozní činnosti 427 933 -320 867 -155 007 -18 169 -66 110

*)   Největší položkou ostatních nákladů u nákladů distribuce jsou náklady na přepravné, nájem cisteren a skladování ve výši 192 734 tis. Kč. Druhou největší 

položkou jsou náklady na reklamu a propagaci ve výši 36 581 tis. Kč.

**)  Největší položkou ostatních nákladů u všeobecných a administrativních nákladů jsou náklady na poradenské služby ve výši 21 467 tis. Kč. Druhou největší 

položkou jsou náklady na finanční leasing ve výši 4 181 tis. Kč.
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7. FINANČNÍ NÁKLADY A VÝNOSY

2006 2005

Finanční výnosy

Úrokové výnosy 2 033 2 292

Dividendové výnosy -- 47

Kurzové zisky 57 529 66 493

Ostatní finanční výnosy 12 1 048

Celkem finanční výnosy 59 574 69 880

Finanční náklady

Úrokové náklady:

– úvěry a půjčky -18 678 -11 247

– úvěr PKN ORLEN (ČKA) -10 087 -10 470

– finanční pronájem -236 -410

Celkem úrokové náklady -29 001 -22 127

Kurzové ztráty -52 641 -101 709

Ostatní finanční náklady -13 086 -64 618

Celkem finanční náklady -94 728 -188 454

Finanční náklady netto -35 154 -118 574

8. OSOBNÍ NÁKLADY

Dozorčí rada Představenstvo

2006 2005 2006 2005

Peněžní plnění 1 023 1 037 1 919 1 920

Nepeněžní plnění 255 225 235 203

Celkem 1 278 1 262 2 154 2 123

Průměrný počet zaměstnanců společnosti a související osobní náklady v roce 2006 a 2005 činily:

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

2005 Počet zaměstnanců Mzdové náklady Soc. a zdravotní 

pojištění

Výdaje související 

s čerpáním benefitů

Sociální náklady

Zaměstnanci 821 191 340 66 195 3 360 9 143

Management - ředitelé 5 11 962 4 186 14 49

Management - ostatní 35 21 962 7 688 238 396

Celkem 861 225 264 78 069 3 612 9 588

*) Částka je záporná z důvodu změny použité diskontní sazby.
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9. DAŇ Z PŘÍJMŮ

2006 2005

Daň z příjmů splatná - domácí -- 14 149

Daň z příjmů splatná - zahraniční -- --

Odložená daň -- --

Daň z příjmů pohledávka / (závazek) -- 14 149

Daň z příjmů je spočítána v souladu s českými právními předpisy ve výši 24 % odhadovaného zdanitelného zisku za rok 2006 (26 % v roce 

2005).

2006 2006 2005 2005

Výsledek před zdaněním -- 266 881 -- -184 684

Daň z příjmů -- -- -- 14 149

Výsledek po zdanění -- 266 881 -- -170 535

Očekávaná daňová povinnost 24 % 64 051 26 % -48 018

Daňový efekt trvalých rozdílů 1,57 % 4 199 -29 % 53 550

Uznání daňové ztráty minulých let -14,31 % -38 193 -- --

Daňový efekt přechodných rozdílů -11,26 % -30 057 10,66 % -19 681

-- -- 7,66 % -14 149

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

2006 2005

HV po zdanění 266 881 -170 535

Počet akcií 1 330 078 1 330 078

Zisk / (ztráta) na akcii 200,65 -128,21

Výpočet ukazatele zisk na akcii k 31. prosinci 2006 vychází z čistého zisku připadajícího na jednu akcii. 



88

Výroční zpráva

11. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 

Pozemky a budovy Stroje a zařízení Ostatní stálá aktiva Nedokončený hmotný 

majetek

Celkem

Pořizovací cena

Stav k 1. 1. 05 1 905 934 2 964 083 21 413 106 892 4 998 322

Přírůstky 60 343 117 638 312 168 770 347 063

Úbytky -3 077 -20 342 -13 668 -- -37 087

Přeúčtování 24 796 75 343 -- -99 346 793

Zůstatek k 31. 12. 05 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. 06 2 009 085 3 326 974 8 116 71 018 5 415 193

Oprávky

Stav k 1. 1. 05 627 712 2 117 274 18 790 -- 2 763 776

Přírůstky oprávek (odpisy) 40 508 153 953 560 -- 195 021

Úbytky oprávek (vyřažení) -1 962 -16 885 -13 668 -- -32 515

Přeúčtování -- -- -- -- --

Zůstatek k 31. 12. 05 666 258 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 k 31. 12. 06 704 025 2 385 334 6 194 -- 3 095 553

Opravné položky

Stav k 1. 1. 05 134 464 242 909 -- -- 377 373

Přírůstky opravných položek -- -- -- 1 901 1 901

Úbytky opravných položek -18 638 -9 430 -- -- -28 068

Odpisy snížení hodnoty majetku -10 601 -28 668 -- -- -39 269

Zůstatek k 31. 12. 05 105 225 204 811 -- 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. 06 93 690 168 205 -- 801 262 696

Zůstatková hodnota k 1. 1. 05 1 143 758 603 900 2 623 106 892 1 857 173

Zůstatková hodnota k 31. 12. 05 1 216 513 677 569 2 375 174 415 2 070 872

Zůstatková hodnota k 31. 12. 06 1 211 370 773 435 1 922 70 217 2 056 944

Dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje vybavení najaté formou finančního nájmu se zůstatkovou hodnotou 33 485 tis. Kč (41 113 tis. Kč 

v roce 2005).

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 2006 činí 749 434 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. 

Společnost tento majetek pronajala třetí straně a výnosy z pronájmu kryjí odpisy tohoto majetku. Z tohoto důvodu byla část opravné položky 

rozpuštěna. 

V roce 2006 došlo ke snížení opravné položky dlouhodobého majetku o částku 8 873 tis. Kč z důvodu snížení zůstatkové hodnoty majetku.

Nedokončený majetek je tvořen především investicí do inertizace asfaltových nádrží ve výši 66 175 tis. Kč. Závazky vyplývající z uzavřených 

smluv, týkající se budoucích investičních výdajů, jsou uvedeny v tabulce číslo 36.

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 1 625 870 383 338

PKN ORLEN (ČKA) budovy, stroje, pozemky 406 774 269 462

Celkem 2 032 644 652 800
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12. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

Software Ostatní Nedokončený nehmotný 

majetek a zálohy

Celkem

Pořizovací cena

Stav k 1. 1. 05 50 201 14 039 1 176 65 416

Přírůstky 5 840 7 997 394 14 231

Úbytky -4 881 -27 -- -4 908

Přeúčtování 383 -- -1 176 -793

Zůstatek k 31. 12. 05 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. 06 53 241 21 041 650 74 932

Oprávky

Stav k 1. 1. 05 34 840 4 932 -- 39 772

Amortizace 7 380 1 857 -- 9 237

Oprávky k úbytkům -4 881 -27 -- -4 908

Opravné položky -- -- -- --

Přeúčtování -- -- -- --

Zůstatek k 31. 12. 05 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. 06 33 957 8 625 -- 42 582

Opravné položky

Stav k 1. 1. 05 -- -- -- --

Přírůstky opravných položek -- -- -- --

Úbytky opravných položek -- -- -- --

Zůstatek k 31. 12. 05 -- -- -- --

Přírůstky opravných položek -- -- -- --

Úbytky opravných položek -- -- -- --

Zůstatek k 31. 12. 06 -- -- -- --

Zůstatková hodnota k 1. 1. 05 15 361 9 107 1 176 25 644

Zůstatková hodnota k 31. 12. 05 14 204 15 247 394 29 845

Zůstatková hodnota k 31. 12. 06 19 284 12 416 650 32 350

13. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 

2006 2005

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 200 684

Celkem 200 684



91

PARAMO, a.s.

Úbytek podílových cenných papírů a vkladů v podnicích pod podstatným vlivem se týká vypořádání podílů společnosti Agroslužby Havlíčkův 

Brod, která byla zrušena bez likvidace v roce 2006.

Společnost má 100% podíl na základním kapitálu společnosti MOGUL SLOVAKIA s.r.o. Pořizovací cena 80 200 tis. Sk je přepočtená kurzem 

k 31. prosinci 2006 na hodnotu 64 046 tis. Kč. K této investici je vytvořena 100% opravná položka ve výši 64 046 tis. Kč.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly:

Pořizovací cena Opravná položka Zůstatková hodnota

TECHNOEXPORT, a.s. 200 -- 200

CHEMAPOL GROUP, a.s. 4 200 4 200 --

Celkem 4 400 4 200 200

14. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY

2006 2005

Obchodní pohledávky -- --

Zálohy -- --

Celkem -- --

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 ve výši 24 % platné pro rok 2006 (24 % pro rok 2005). 

Odložený daňový závazek K 1. lednu 2006 Změny v čistém zisku Změny ve vlastním kapitálu K 31. prosinci 2006

Rozdíl mezi daňovými a účetními zůstatkovými 

hodnotami -147 054 -11 402 -- -158 456

Leasingová platba -998 131 -- -867

Celkový součet -148 052 -11 271 -- -159 323

Odložená daňová pohledávka K 1. lednu 2006 Změny v čistém zisku Změny ve vlastním kapitálu K 31. prosinci 2006

Opravné položky pohledávek 91 479 -12 571 -- 78 908

Opravné položky materiálu 8 828 -180 -- 8 648

Opravné položky polotovarů a hotových výrobků 2 377 -460 -- 1 917

Rezervy 4 978 -4 978 -- --

Opravná položka k majetku 27 287 -2 130 -- 25 157

Opravná položka k nedokončenému majetku 456 -264 -- 192

Daňová ztráta roku 2005 56 200 -41 369 -- 14 831

Nezaplacené úroky 306 -34 -- 272

Leasingový závazek 889 -582 -- 307

Snížení hodnoty majetku 47 122 -9 424 -- 37 698

Ostatní -- -- -- --

Celkový součet 239 922 -71 992 -- 167 930
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2006 2005

Odložená daňová pohledávka 167 930 239 922

Odložený daňový závazek -159 323 -148 052

Odložená daňová pohledávka / závazek 8 607 91 870

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. 

Zbývající odložená daňová pohledávka ve výši 8 607 tis. Kč nebyla uznána v souladu s účetními postupy popsanými v bodě 2 (s). 

16. ZÁSOBY

2006 2005

Suroviny 330 880 282 856

Opravná položka k surovinám -36 034 -36 784

Výrobky a polotovary 538 160 501 907

Opravná položka k výrobkům a polotovarům -7 989 -9 905

Zboží 68 199 79 359

Opravná položka ke zboží -- --

Zálohy na zásoby 91 117 106 947

Opravná položka k zálohám na zásoby -90 440 -106 522

Celkem 893 893 817 858

17. POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍHO STYKU A OSTATNÍ POHLEDÁVKY

2006 2005

Obchodní poledávky brutto 1 288 336 1 326 482

Ostatní pohledávky brutto 231 138 253 869

Opravné položky k pohledávkám -589 796 -599 985

Celkem netto 929 678 980 366

Průměrná doba splatnosti pohledávek z prodeje zboží je 33 dní.

Krátkodobé pohledávky podle měn:

2006 2005

Měna Pohledávky celkem Z toho pohledávky za podniky 

ve skupině UNIPETROL

Pohledávky celkem Z toho pohledávky za odniky 

ve skupině UNIPETROL

Kč 834 563 139 011 850 315 198 074

EUR 76 408 18 159 65 528 3 852

USD 18 681 -- 64 460 --

Ostatní měny 26 -- 63 --

Celkem 929 678 157 170 980 366 201 926
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18. OSTATNÍ OBĚŽNÁ AKTIVA

2006 2005

Náklady příštích období 7 441 9 152

Ostatní běžná aktiva 16 825 17 243

Celkem 24 266 26 395

Největší položkou ostatních běžných aktiv je zaplacená spotřební daň při přeskladnění zásob z celního skladu ve výši 16 650 tis. Kč.

Náklady příštích období a ostatní aktiva podle měn:

2006 2005

Měna 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

Kč 24 266 -- 26 126 --

EUR -- -- -- --

USD -- -- 269 --

Ostatní měny -- -- -- --

Celkem 24 266 -- 26 395 --

19. DAŇOVÁ POHLEDÁVKA

Daňové pohledávky činí 6 652 tis. Kč (2005 – 13 304 tis. Kč) a představují pohledávky z titulu daně z příjmů. 

20. PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY A EKVIVALENTY

2006 2005

Peněžní prostředky 761 645

Účty v bankách 321 776 129 019

Krátkodobé termínované vklady -- --

Celkem 352 537 129 664

Peněžní prostředky a ekvivalenty podle měn:

Měna 2006 2005

Kč 313 696 117 875

EUR 35 854 4 969

USD 2 949 6 723

Ostatní měny 38 97

Celkem 352 537 129 664
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21. AKTIVA DRŽENÁ K PRODEJI

Emisní povolenky

Povolený limit (počet kusů) Aktiva držená k prodeji

Pořizovací cena:

Stav k 1. 1. 06 98 509 60 978

Přírůstky 270 251 163 990

Úbytky 338 151 206 394

Přeúčtování -- --

Zůstatek k 31. 12. 06 30 609 18 574

Vládní dotace (závazky) -- -18 574

Zůstatková hodnota k 31. 12. 06 30 609 --

Povolený limit (počet kusů) Aktiva držená k prodeji

Pořizovací cena:

Stav k 1. 1. 05 -- --

Přírůstky 270 251 167 288

Úbytky 171 742 106 310

Přeúčtování -- --

Zůstatek k 31. 12. 05 98 509 60 978

Vládní dotace (závazky) -- -60 978

Hodnota aktiv držených k prodeji k 31. 12. 05 98 509 --

Prodej majetkové účasti

Jako aktivum k prodeji byl v roce 2005 vykázán 100% podíl majetkové účasti Paramo Trysk a.s. ve výši 133 600 tis. Kč. Hodnota aktiv této 

finanční investice činila k 31. prosinci 2005 331 265 tis. Kč. Hodnota vlastního kapitálu této finanční investice činila k 31. prosinci 2005 

136 421 tis. Kč. 

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.

22. 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. lednu 2006 1 330 078 1 330 078

Zvýšení 2006 -- --

Snížení 2006 -- --

Zůstatek k 31. prosinci 2006 1 330 078 1 330 078
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23. STATUTÁRNÍ FONDY

Zákonný rezervní fond 2006 2005

Stav k počátku účetní závěrky 266 016 264 032

Tvorba -- 1 984

Použití -- --

Stav k datu účetní závěrky 266 016 266 016

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. 

24. NEROZDĚLENÝ ZISK / ZTRÁTA

Stav k 1. lednu 2005 472 122

Vyplacené dividendy --

Převod do rezervního fondu -1 984

Ostatní 127

Zisk / ztráta běžného roku -170 535

Zůstatek k 31. prosinci 2005 299 730

Stav k 1. lednu 2006 299 730

Vyplacené dividendy --

Ostatní 81

Zisk / ztráta běžného roku 266 881

Zůstatek k 31. prosinci 2006 566 692

25. DLOUHODOBÉ ÚVĚRY A PŮJČKY

Dlouhodobé úvěry k 31. prosinci 2006 a k 31. prosinci 2005 jsou následující:

Název banky / měna Zůstatek k 31. 12. 2006 Průměrná efektivní úroková míra k 31. 12. 2006

ČSOB, a.s. / Kč 383 338 3M PRIBOR*

PKN ORLEN (ČKA) / Kč 269 462 3M PRIBOR*

Celkem 652 800

Část jistiny dlouhodobých úvěrů splatná do 31. 12. 2007

ČSOB, a.s. / Kč -138 664 3M PRIBOR*

PKN ORLEN (ČKA) / Kč -49 830 3M PRIBOR*

Celkem -188 494

Celkem dlouhodobé úvěry a půjčky 464 306
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Název banky / měna Zůstatek k 31. 12. 2005 Průměrná efektivní úroková míra k 31. 12. 2005

ČSOB, a.s. / Kč 172 859 3M PRIBOR*

PKN ORLEN (ČKA) / Kč 304 282 3M PRIBOR*

Celkem 477 141

Část jistiny dlouhodobých úvěrů splatná do 31. 12. 2007

ČSOB, a.s. / Kč -89 521 3M PRIBOR*

PKN ORLEN (ČKA) / Kč -34 820 3M PRIBOR*

Celkem -124 341

Celkem dlouhodobé úvěry a půjčky 352 800

*) 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. 

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. 2006 188 494 142 674 237 632 72 000 12 000 -- 652 800

Stav dlouhodobých úvěrů k 31. 12. 2005 124 341 116 494 70 674 165 632 -- -- 477 141

Dlouhodobé úvěry podle měn:

Měna  Kč EUR USD CHF Celkem

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

Stav dlouhodobých úvěrů k 31. 12. 2005 352 800 -- -- -- 352 800

Část dlouhodobých úvěrů splatná do 31. 12. 2006 124 341 -- -- -- 124 341

Dlouhodobé úvěry celkem k 31. 12. 2005 477 141 -- -- -- 477 141

Zajištění dlouhodobých úvěrů:

Zajištění Nezajištěné Zástava 

majetku

Zajištěno třetí 

osobou

Směnka Celkem

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

Stav dlouhodobých úvěrů k 31. 12. 2005 -- 352 800 -- -- 352 800

Část dlouhodobých úvěrů splatná do 31. 12. 2006 -- 124 341 -- -- 124 341

Dlouhodobé úvěry celkem k 31. 12. 2005 -- 477 141 -- -- 477 141

26. REZERVY

2005 Tvorba Použití 2006

Rezerva na zaměstnanecké benefity 7 776 -- 2 968 4 808

Ostatní rezervy 12 965 -- 12 965 --

Celkem 20 741 -- 15 933 4 808
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V roce 2006 byla rozpuštěna rezerva na nevyplacené mzdy roku 2005 ve výši 6 500 tis. Kč. Od roku 2006 jsou náklady na nevyčerpanou 

dovolenou vykazovány na účtech časového rozlišení a rezerva z roku 2005 byla rozpuštěna. 

27. ZÁVAZKY Z TITULU FINANČNÍHO NÁJMU

Budoucí platby Současná hodnota leasingu

2006 2005 2006 2005

Hodnota závazků z finančního leasingu

Méně než 1 rok 1 329 2 659 1 280 2 423

Mezi 1 a 5 lety -- 1 329 -- 1 280

Více než 5 let -- -- -- --

-- 3 988 1 280 3 703

Budoucí finanční závazek -49 -285

Současná hodnota leasingu 1 280 3 703

Minus: Dlužná částka k úhradě do 12 měsíců 1 280 2 423

Dlužná částka k úhradě po 12 měsících -- 1 280

28. OSTATNÍ DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

2006 2005

T-SYSTEMS CZECH s.r.o. -- 2 705

Celkem -- 2 705

Závazek ke společnosti T-Systems Czech s.r.o. vznikl z postupného splácení licence SAP.

29. ZÁVAZKY A ČASOVÉ ROZLIŠENÍ

2006 2005

Obchodní závazky 826 444 952 850

Ostatní závazky 618 361 487 349

Časové rozlišení 2 422 5 753

Sociální náklady* 25 982 27 526

Celkem 1 473 209 1 473 478

Průměrná splatnost obchodních závazků je 30 dní.

*)  Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 8 722 tis. Kč (2005 9 312 tis. Kč), ze kterých 6 151 tis.Kč (2005 – 6 548 tis. Kč) představují 

závazky ze sociálního zabezpečení a 2 571 tis. Kč (2005 – 2 764 tis. Kč) představují závazky ze zdravotního pojištění. Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě 

splatnosti. 
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2006 2005

Měna 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

Kč 1 383 755 696 827 920 341 248 339

EUR 77 007 3 058 41 404 2 768

USD 12 107 -- 511 733 493 037

Ostatní měny 340 -- -- --

Celkem 1 473 209 699 885 1 473 478 744 144

30. KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY

Krátkodobé úvěry k 31. prosinci 2006 a k 31. prosinci 2005 jsou následující:

Název banky / měna Průměrná efektivní úroková 

míra k 31. 12. 2006

Zůstatek k 31. 12. 2006 Zůstatek k 31. 12. 2005

Raiffeisenbank a.s. / Kč PRIBOR + marže -- 330 000

Celkem  -- 330 000

Zajištění krátkodobých úvěrů:

Zajištění Nezajištěné Zástava majetku Zajištěno třetí osobou Směnka Celkem

Krátkodobé úvěry k 31. 12. 2006 -- -- -- -- --

Krátkodobé úvěry k 31. 12. 2005 -- 330 000 -- -- 330 000

Krátkodobé úvěry podle měn:

Měna  Kč EUR USD CHF Celkem

Krátkodobé úvěry k 31. 12. 2006 -- -- -- -- --

Krátkodobé úvěry k 31. 12. 2005 330 000 -- -- -- 330 000

31. OPERATIVNÍ PRONÁJEM

Společnost jako nájemnce

Mininální leasingové platby

2006 2005

Méně než 1 rok 4 775 5 273

Mezi 1 a 5 lety 5 140 9 915

Více než 5 let -- --

Celkem 9 915 15 188

2006 2005

Minimální leasingové platby zahrnuté v nákladech daného období 5 273 3 778

Společnost má v pronájmu chladicí a informační technologie.
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32. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH

V roce 2006 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 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:

2006 2005

Skupina PKN 

ORLEN

MOGUL SLOVAKIA 

s.r.o.

Skupina 

UNIPETROL

Skupina PKN 

ORLEN

MOGUL SLOVAKIA 

s.r.o.

Skupina 

UNIPETROL

Krátkodobé pohledávky -- 28 459 157 170 380 23 914 201 926

Dlouhodobé pohledávky -- -- -- -- -- --

Krátkodobé závazky 51 839 1 108 699 885 35 815 -- 744 144

Dlouhodobé závazky 219 632 -- -- 269 462 -- --

Nákupy 332 971 7 002 9 531 551 19 399 17 8 796 402

Tržby 26 451 86 637 1 615 371 16 846 35 621 1 759 099

Prodeje dlouhodobého majetku -- -- -- -- -- 38

Nákupy dlouhodobého majetku -- -- 1 872 -- -- 2 539

Úrokové náklady a výnosy -10 087 -- -- -10 470 -- --

Faktický koncern

Společnost nemá s většinovým akcionářem uzavřenu ovládací smlouvu. Zpráva o vzájemných vztazích bude součástí výroční zprávy.

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

PO.BO. Sklolamináty 5 997  Kč 2 399 Řešení pachových látek ČOV

CHEMING 188 776  Kč 1 887 Obnova OA - dodávka stavby

UNIVERSE I. 2 800  Kč 840 Slopové hospodářství

PENTO 60 842  Kč 6 800 Inertizace asfaltových nádrží

KOVOMONT 1 400  Kč 1 400 Stáčení polotovarů pro HOSD

SIEMENS 1 230  Kč 1 230 HZS panel

SIEMENS 200  Kč 200 Kamerový systém v ČS PO vody

TEPOSTOP 228  Kč 228 Hasící systém v IT

FLAMY 194  Kč 194 Kopírovací stroj

Klíma, UNIVERSE 83  Kč 83 Stáčení polotovarů pro výrobu asfaltů

HONEYWELL 596  Kč 596 Upgrade FSC - HOSD

SUMO 187  Kč 187 3PE – dokumentace ASŘT

Celkem 262 333 -- 16 044 --
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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. Žaloba je ve stadiu odvolacího řízení proti 

rozhodnutí ohledně povinnosti zaplatit soudní poplatek. Dle vyjádření právního zástupce společnosti lze předpokládat, že soud odvolání 

spolenočnosti EUROCRUX s.r.o. zamítne, neboť je odůvodněno bez uvedení konkrétních argumentů.

34. ŘÍZENÍ RIZIK

Hlavní rizika, kterým je společnost vystavena, je riziko kolísání výše úrokových sazeb, kurzových rizik a rizika řízení úvěrů.

Společnost je vystavena úrokovému riziku, jelikož značná část finančních závazků je úročena pohyblivými úrokovými sazbami, které jsou 

upravovány v závislosti na změnách tržních sazeb. Vedení společnosti je přesvědčeno, že kolísání úrokových sazeb a měnových kurzů, které 

by mohlo mít na společnost vliv, nepředstavuje riziko vyžadující specifické zajištění.

Společnost je dále vystavena obchodním a úvěrovým rizikům v souvislosti se smlouvami uzavřenými především se zákazníky z České 

republiky. Tato rizika jsou vedením společnosti pečlivě sledována. 

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 poskytnutých prostředků Využité prostředky k 31. 12. 2006 Nevyužité prostředky k 31. 12. 2006

PARAMO, a.s. 2 182 100 951 668 1 230 432

36. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K EMISNÍM POVOLENKÁM

V roce 2006 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

Odhadované/aktuální využití získaných povolenek v roce 2005 194 229 117 859

Plánované emise v roce 2006, z toho: 191 800 116 385

  Plánované emise v 1. Q 2006 50 800 30 826

  Plánované emise ve 2. Q 2006 48 000 29 127

  Plánované emise ve 3. Q 2006 43 000 26 093

  Plánované emise ve 4. Q 2006 50 000 30 340

Plánované emise v roce 2007 210 000 127 429

Tržby z prodeje emisních povolenek za rok 2006 120 000 68 691

Čistá hodnota přidělených emisních povolenek k 31. prosinci 2006 v rozvaze společnosti je nulová.

37. UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Po datu účetní závěrky nevznikly žádné významné události.
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Konsolidovaná účetní závěrka |
Konsolidovaná rozvaha

(v tisících Kč)

Poznámka Skupina Skupina Z toho rozvaha položek držených 

k prodeji

31. prosince 

2006

31. prosince 

2006

31. prosince 

2005

31. prosince 

2005

31. prosince 

2005

31. prosince 

2005

AKTIVA

Dlouhodobá aktiva

Dlouhodobý hmotný majetek 11 2 072 018 2 355 457 268 638

Douhodobý nehmotný majetek 12 32 350 29 845 0

Dlouhodobý finanční majetek 13 200 684 0

Dlouhodobé pohledávky 14 9 583 0 0

Odložená daňová pohledávka 15 502 0 0

Dlouhodobá aktiva celkem 2 114 653 2 385 986 268 638

Krátkodobá aktiva

Zásoby 16 905 446 839 024 15 852

Pohledávky z obchodního styku 

a ostatní pohledávky 17 926 450 984 038 35 357

Ostatní oběžná aktiva 18 24 313 31 020 4 552

Pohledávky z titulu daně z příjmů 19 6 652 13 754 0

Peněžní prostředky a ekvivalenty 20 355 863 138 838 6 866

Aktiva držená k prodeji 21 0 0 0

Krátkodobá aktiva celkem 2 218 724 2 006 674 62 627

AKTIVA CELKEM 4 333 377 4 392 660 331 265
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Poznámka Skupina Skupina Z toho rozvaha položek držených 

k prodeji

31. prosince 

2006

31. prosince 

2006

31. prosince 

2005

31. prosince 

2005

31. prosince 

2005

31. prosince 

2005

PASIVA

Kapitál a ostatní fondy

Základní kapitál 22 1 330 078 1 330 078 0

Statutární fondy 23 266 019 268 073 2 054

Fondy z přecenění 54 54 0

Nerozdělený zisk/ztráta 24 594 081 328 667 767

Úprava HV z důvodu přepočtu cizích 

měn 110 25 0

Kapitál a ostatní fondy celkem 2 190 342 1 926 897 2 821

Menšinové podíly 0 0 0

Kapitál a ostatní fondy včetně 

menšinových podílů 2 190 342 1 926 897 2 821

Dlouhodobé závazky

Dlouhodobé úvěry 25 464 306 365 746 12 946

Závazek z titulu odložené daně 15 48 2 469 0

Rezervy 26 4 808 7 776 2 481

Závazky z finančního nájmu 27 0 1 280 0

Ostatní dlouhodobé závazky 28 9 700 2 824 0

Dlouhodobé závazky celkem 478 862 380 095 15 427

Krátkodobé závazky

Závazky a časové rozlišení 29 1 474 065 1 574 896 138 558

Krátkodobá část dlouhodobých úvěrů 25 188 494 145 200 20 859

Krátkodobé úvěry 30 0 350 000 20 000

Krátkodobá část závazků 

z finančního nájmu 27 1 280 2 423 0

Rezervy 26 334 13 149 0

Závazek z titulu daně z příjmů 0 0 0

Krátkodobé závazky celkem 1 664 173 2 085 668 179 417

Závazky celkem 2 143 035 2 465 763 194 844

PASIVA CELKEM 4 333 377 4 392 660 197 665
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Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty

(v tisících Kč)

Poznámka Skupina Skupina Z toho výkaz zisků a ztráty 

položek držených k prodeji

 31. prosince 2006 31. prosince 2005 31. prosince 2005

Výnosy 4 11 821 326 11 081 586 915 042

Náklady na výrobu a prodej 6 -11 247 173 -10 611 547 -871 318

Hrubý zisk 574 153 470 039 43 724

Ostatní provozní výnosy 6 255 868 27 493 1 724

Náklady distribuce 6 -317 136 -320 867 0

Všeobecné a administrativní náklady 6 -178 166 -249 932 -42 463

Ostatní provozní náklady 6 -37 899 -61 453 -17 154

Zisk z provozní činnosti 296 820 -134 720 -14 169

Finanční výnosy 7 61 173 76 911 1 979

Finanční náklady 7 -92 882 -136 876 -4 083

Finanční náklady netto -31 709 -59 965 -2 104

Zisk před zdaněním 265 111 -194 685 -16 273

Daň z příjmů 9 222 16 660 2 583

Zisk po zdanění 265 333 -178 025 -13 690

Mimořádné položky 0 0 0

Zisk před menšinovým podílem 265 333 -178 025 -13 690

Menšinové podíly 0 0 0

HV po zdanění a menšinových podílech 265 333 -178 025 -13 690

Zisk / ztráta na akcii (v Kč) 199,49 -133,85 -10,29
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Konsolidovaný výkaz o změnách vlastního kapitálu

(v tisících Kč)

Základní kapitál Statutární fondy Fondy z přecenění Nerozdělené zisky 

minulých let

Přepočet cizích 

měn

Celkem

Stav k 1. 1. 2005 1 330 078 266 000 -181 508 014 626 2 104 537

Změny v účetních pravidlech

Přepracovaný stav 1 330 078 266 000 -181 508 014 626 2 104 537

Přírůstek / úbytek z přecenění investic 235 235

Změny v tržní hodnotě derivátů

Kurzové rozdíly

Příděl nerozděleného zisku 2 073 -2 073 0 0

Čisté zisky nebo ztráty neuvedené ve 

výsledovce

Čistý výsledek za období -178 025 0 -178 025

Vyplacené dividendy

Změny v účetních pravidlech

Úprava HV z důvodu přepočtu cizích měn 626 -601 25

Ostatní 125 0 125

Stav k 31. 12. 2005 1 330 078 268 073 54 328 667 25 1 926 897

Stav k 1. 1. 2006 1 330 078 268 073 54 328 667 25 1 926 897

Změny v účetních pravidlech 0 0 0 0

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

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
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Cash fl ow (konsolidovaný)

(v tisících Kč)

Skupina Skupina Z toho cash flow položek 

držených k prodeji

31. prosince 

2006

31. prosince 

2006

31. prosince 

2005

31. prosince 

2005

31. prosince 

2005

31. prosince 

2005

Peněžní toky z provozní činnosti

Čistý zisk / ztráta před zdaněním a mimořádnými položkami 265 111 -194 685 -16 273

Úpravy o:

  Odpisy stálých aktiv 169 247 185 515 19 286

  Odpis goodwillu / záporného goodwillu, netto 0 0

  Zisk / ztráta z prodeje DHM a DNM -3 274 -1 558 -3

  Zisk / ztráta z prodeje finanční investice -118 070 -671 0

  Podíl na zisku přidružených společností 0 0 0

  Vyúčtované nákladové a výnosové úroky 26 961 22 719 2 965

  Změna stavu OP a rezerv -47 379 -141 942 0

 Ostatní 6 720 -8 517 0

 Úbytek cash flow položek držených k prodeji -6 866

ČPT před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim. 

položkami 292 450 -139 139 5 975

Pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky -49 060 -243 496 2 593

Ostatní oběžná aktiva 41 099 278 716 17 698

  Úroky placené / přijaté -29 031 -22 719 -2 965

  Zaplacená daň z příjmů 6 652 -39 910 0

Čisté peněžní toky z provozní činnosti 262 110 -166 548 23 301

Peněžní toky z investiční činnosti

Vyplacené úroky 2 070 0 0

Vyplacené dividendy 0 0

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -156 166 -362 008 -140

Výdaje spojené s nabytím finančních investic 0 0

Příjmy z prodeje stálých aktiv 11 199 4 086 3

Příjmy z prodeje finančních investic 252 153 824 0

Čisté peněžní toky vztahující se k investiční činnosti 109 256 -357 098 -137

Peněžní toky z finanční činnosti

Změna stavu dlouhodobých úvěrů 228 000 391 894 0

Změna stavu krátkodobých úvěrů -382 341 3 440 -23 063

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky 125 0

Čisté peněžní toky vztahující se k finanční činnosti -154 341 395 459 -23 063

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 217 025 -128 187 101

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na 

začátku účetního období 138 838 267 025 6 765

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty držené 

k prodeji 0 0 0

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na 

konci účetního období 355 863 138 838 6 866
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Příloha ke konsolidované účetní závěrce dle mezinárodních standardů 

fi nančního výkaznictví IFRS k 31. prosinci 2006 (v tisících Kč)

PARAMO, a.s., („společnost”) je společnost se sídlem v České republice. Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2006 

zahrnuje účetní závěrky společnosti a jejích dceřiných společností (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 463 57 289, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2631.

Rozhodný den fúze byl stanoven na 1. ledna 2003.

Sídlo společnosti

PARAMO, a.s.

Přerovská 560

530 06 Pardubice

Identifikační číslo 

481 73 355

Vlastníci společnosti k 31. prosinci 2006

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. 73,52 %

PKN ORLEN S.A. 3,73 %

HET TSJECHIE EN SLOWAKIJEFONDS N.V. 11,39 %

MIDDEN EUROPESE BELEGGINGSMAATSCHAP 3,00 %

Blue Mountain, s.r.o. 0,12 %

Ostatní právnické a fyzické osoby 8,24 %

Celkem 100 %
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Členové představenstva a dozorčí rady a vedoucí zaměstnanci dle obchodního rejstříku k 31. prosinci 2006

Představenstvo předseda Ing. Ivan Ottis

 místopředseda Krystian Pater

 místopředseda Marek Mroczkowski

 člen Ing. Milan Kuncíř

 člen Ing. Jindřich Bartoníček

  

Dozorčí rada místopředseda Ing. Josef Žák

 člen Ladislav Urbánek

 člen Roman Bendák

 člen Ing. Jiří Stříteský

 člen Krzysztof Piotr Szwedowski

 člen Tomasz Jan Woloch

  

Během roku 2006 došlo k následujícím změnám členství v představenstvu:

•  dne 10. března 2006 byl odvolán Ing. Petr Bláha z funkce člena představenstva společnosti. Tato skutečnost byla zapsána do 

obchodního rejstříku dne 16. května 2006.

•  dne 10. března 2006 byl odvolán Adam Życzkowski z funkce člena představenstva společnosti. Tato skutečnost byla zapsána do 

obchodního rejstříku dne 16. května 2006.

•  dne 10. března 2006 byl odvolán Ing. Stanislav Bruna z funkce člena představenstva společnosti. Tato skutečnost byla zapsána do 

obchodního rejstříku dne 16. května 2006.

•  dne 10. března 2006 byl zvolen Ing. Ivan Ottis členem představenstva a předsedou představenstva společnosti. Tyto skutečnosti byly 

zapsány do obchodního rejstříku dne 16. května 2006.

•  dne 10. března 2006 byl zvolen Ing. Milan Kuncíř členem představenstva. Tato skutečnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 

16. května 2006.

•  dne 10. března 2006 byl zvolen Marek Mroczkowski místopředsedou představenstva společnosti. Tato skutečnost byla zapsána do 

obchodního rejstříku dne 16. května 2006.

•  dne 10. března 2006 byl zvolen Ing. Jindřich Bartoníček členem představenstva společnosti. Tato skutečnost byla zapsána do 

obchodního rejstříku dne 16. května 2006.

•  dne 9. listopadu 2006 rezignoval na funkci člena představenstva Marek Mroczkowski. Výkon jeho funkce skončil dne 9. listopadu 2006. 

Tato skutečnost nebyla k 31. prosinci 2006 zapsána do obchodního rejstříku.

•  dne 9. listopadu 2006 byl jmenován náhradním členem představenstva Francois Vleugels a k témuž dni zvolen místopředsedou 

představenstva. Výkon jeho funkce skončil zahájením mimořádné valné hromady dne 19. prosince 2006. Na této valné hromadě byl 

zvolen členem představenstva. Tyto skutečnosti nebyly k 31. prosinci 2006 zapsány do obchodního rejstříku.

•  dne 19. prosince 2006 byl odvolán Krystian Pater z funkce člena představenstva. Tato skutečnost nebyla k 31. prosinci 2006 zapsána 

do obchodního rejstříku.

•  dne 19. prosince 2006 byl zvolen Mieczysław Markiewicz členem představenstva. Tato skutečnost nebyla k 31. prosinci 2006 zapsána 

do obchodního rejstříku.

Během roku 2006 došlo k následujícím změnám členství v dozorčí radě:

•  dne 9. března 2006 rezignoval Ing. Jindřich Bartoníček na funkci člena dozorčí rady. Tato skutečnost byla zapsána do obchodního 

rejstříku dne 16. května 2006.

•  dne 20. dubna 2006 byl zvolen Roman Bendák členem dozorčí rady. Tato skutečnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 

18. května 2006.

•  dne 21. června 2006 byl odvolán Czesław Adam Bugaj z funkce člena dozorčí rady. Tato skutečnost byla zapsána do obchodního 

rejstříku dne 25. července 2006.

•  dne 21. června 2006 byl zvolen Krzysztof Piotr Szwedowski členem dozorčí rady. Tato skutečnost byla zapsána do obchodního rejstříku 

dne 25. července 2006.
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•  dne 13. září 2006 rezignoval Tomasz Jan Wołoch na funkci člena dozorčí rady. Tato skutečnost nebyla k 31. prosinci 2006 zapsána do 

obchodního rejstříku.

•  dne 13. září 2006 byl jmenován Jacek Bartmiński náhradním členem dozorčí rady. Výkon jeho funkce skončil zahájením mimořádné 

valné hromady dne 5. října 2006. Tato skutečnost nebyla k 31. prosinci 2006 zapsána do obchodního rejstříku.

•  dne 14. září 2006 byl Krzysztof Piotr Szwedowski zvolen předsedou dozorčí rady. Dne 19. prosince byl z funkce člena dozorčí rady 

odvolán. Tyto skutečnosti nebyly k 31. prosinci 2006 zapsány do obchodního rejstříku.

•  dne 8. listopadu 2006 rezignoval Josef Žák na funkci člena dozorčí rady. Tato skutečnost nebyla k 31. prosinci 2006 zapsána do 

obchodního rejstříku.

•  dne 19. prosince 2006 byl zvolen Krystian Pater členem dozorčí rady. Tato skutečnost nebyla k 31. prosinci 2006 zapsána do 

obchodního rejstříku.

•  dne 19. prosince 2006 byl zvolen Edmond Seghman členem dozorčí rady. Tato skutečnost nebyla k 31. prosinci 2006 zapsána do 

obchodního rejstříku.

•  dne 19. prosince 2006 byla zvolena Aneta Ewa Pankowska členkou dozorčí rady. Tato skutečnost nebyla k 31. prosinci 2006 zapsána do 

obchodního rejstříku.

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

Konsolidovaná účetní závěrka byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) schválenými pro aplikaci 

v rámci Evropské unie (dále jen “EU”) a dále v souladu s výkladem vydaným Radou pro mezinárodní účetní standardy (dále jen IASB). 

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

účetní období začínající 1. ledna 2006.

Níže uvedené dokumenty zatím nebyly schváleny Evropskou komisí a neměly by být aplikovány při sestavování konsolidované účetní závěrky 

podle standardů IFRS schválených pro aplikaci v rámci EU.

• IFRS 8 Provozní segmenty - Dodatek vydaný v listopadu 2006 s účinností od 1. ledna 2009 

• IFRIC 10 Mezitímní účetní výkaznictví a snížení hodnoty

• IFRIC 11 Platby vlastními akciemi a platby akciemi ve skupině

• IFRIC 12 Koncesní smlouvy na poskytování služeb

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

závěrky:

•  IFRIC 7 Použití metody přepracování výkazů v IAS 29 Vykazování v hyperinflačních ekonomikách (platná pro účetní období počínající 

1. březnem 2006 nebo později). Interpretace obsahuje návod, jak by účetní jednotka měla přepracovat účetní závěrku v souladu s IAS 

29 v prvním období, ve kterém zjistí existenci hyperinflace v ekonomice její funkční měny. IFRIC 7 nebude mít na skupinu žádný 

dopad, neboť skupina nepoužívá měnu hyperinflační ekonomiky jako funkční měnu.
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•  IFRIC 8 Rozsah působnosti IFRS 2 (platná pro účetní období počínající 1. květnem 2006 nebo později). Interpretace upřesňuje, že 

účetní standard IFRS 2 Platby vlastními akciemi se vztahuje na situace, kdy účetní jednotka poskytuje platby akciemi za nulovou či 

neadekvátní úhradu. IFRIC 8 se na provoz skupiny nevztahuje.

•  IFRIC 9 Přehodnocení vložených derivátů (platná pro účetní období počínající 1. června 2006 nebo později). Interpretace požaduje, 

aby přehodnocení, zda by vložený derivát měl být oddělen od podpůrné hostitelské smlouvy, které je požadováno smlouvou, bylo 

prováděno pouze pokud změny smluvních podmínek významně ovlivní peněžní toky. Skupina doposud neprovedla analýzu dopadu 

nové Interpretace.

•  IFRIC 10 Mezitimní účetní výkaznictví a snížení hodnoty (platná pro účetní období počínající 1. listopadu 2006 nebo později). 

Interpretace zakazuje zrušení ztráty ze snížení hodnoty goodwillu, investic do kapitálových nástrojů nebo finančních aktiv oceněných 

pořizovací cenou, jež byla vykázána v předchozím období. Skupina neočekává, že by Interpretace měla dopad na účetní závěrku 

společnosti.

•  IFRIC 11 IFRS 2 – Platby vlastními akciemi a akciemi ve skupině (platná pro účetní období počínající 1. březnem 2007 nebo později). 

Interpretace požaduje, aby ujednání, na jehož základě účetní jednotka obdrží zboží nebo službu jako úhradu za vlastní kapitálové 

nástroje, byla v účetní závěrce vykázána jako platby akciemi vypořádané v hotovosti či vydáním akcií. IFRIC 11 se na činnost skupiny 

nevztahuje, jelikož skupina neuzavřela žádné smlouvy o platbách vlastními akciemi.

•  IFRIC 12 Koncesní smlouvy na poskytování služeb (platná od 1. ledna 2008). Interpretace poskytuje soukromým subjektům návod 

v otázkách vykazování a ocenění, které vyvstávají při účtování o koncesních smlouvách na poskytování služeb veřejnému sektoru. 

IFRIC 12 se na činnost skupiny nevztahuje, jelikož skupina neuzavřela koncesní smlouvu na poskytování služeb. 

(b) Pravidla pro sestavení konsolidované účetní závěrky

Tato účetní závěrka je sestavená v českých korunách a zůstatky jsou zaokrouhleny na nejbližší tisíce. Konsolidovaná 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.

Společnosti ve skupině používají účetní postupy konzistentně.
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(c) Způsob konsolidace

Dceřiné společnosti jsou společnosti, které 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 závěrky dceřiných společností jsou do konsolidované 

účetní závěrky začleněny 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

2006 2005

Mateřská společnost

PARAMO, a.s.

Přerovská 560

530 06 Pardubice

Česká republika

Konsolidované dceřiné společnosti

Paramo Trysk a.s.

Přerovská 560

530 06 Pardubice

Česká republika

0 % 100,00 %

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.

(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 jsou oceněny pořizovací cenou sníženou o ztrátu ze snížení hodnoty (viz účetní postup m).

(h) Zásoby

Nakupované zásoby (materiál, náhradní díly a zboží) jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami. Pořizovací cena nakupovaných zásob 

zahrnuje cenu pořízení materiálu a ostatní náklady přímo související s pořízením zásob. Úbytek těchto zásob je oceňován metodou váženého 

aritmetického průměru. 
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Nedokončená výroba a hotové výrobky jsou oceňovány vlastními 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.

Opravné položky jsou vytvářeny v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je přechodně vyšší než prodejní cena zásob snížená o náklady 

spojené s prodejem. Skupina dále tvoří opravné položky k zásobám na základě jejich obrátkovosti.

(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 i).

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 režijní náklady přímo související s výrobou. 

2. Najatý majetek - finanční leasing

Najatý majetek, u kterého se na skupinu 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 tržní ceně, 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 25−77 let

Stroje a přístroje Lineární 2−30 let

Katalyzátory a předměty z drahých kovů Lineární 1−15 let

Kancelářská vybavení a zařízení Lineární 2−17 let

Automobily Lineární 2−17 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. 
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(j) 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 

i). 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 skupině 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 skupinou 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 let

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. 

(k) Aktiva a pasiva držená k prodeji

Na základě rozhodnutí představenstva ze dne 25. ledna 2006 byl schválen prodej 100% dceřiné společnosti Paramo Trysk a.s. K 31. prosinci 

2005 byla tato dceřiná společnost klasifikována jako „aktiva a pasiva držená k prodeji“. V konsolidované účetní závěrce jsou tato aktiva 

a pasiva oceněna v jejich účetní hodnotě, která byla nižší než jejich realizovatelná prodejní cena. 

(l) 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 konsolidované účetní závěrky oceněny pořizovacími cenami s případnou aplikací zásady 

opatrnosti. 
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(m) Snížení hodnoty aktiv

K datu sestavení účetní závěrky prověřuje společnost účetní hodnoty aktiv, s výjimkou odložených daňových pohledávek (viz účetní 

postup s), aby zjistila, zda neexistují signály, že mohlo dojít ke ztrátě ze snížení hodnoty majetku. Existují-li takové signály, je odhadnuta 

zpětně získatelná hodnota majetku. Ztráta ze snížení hodnoty je vykázána formou opravné položky, pokud účetní hodnota aktiva nebo 

penězotvorné jednotky převýší její zpětně získatelnou hodnotu. Ztráty ze snížení hodnoty majetku jsou zaúčtovány do nákladů.

Zpětně získatelná hodnota pohledávek odpovídá současné hodnotě očekávaných budoucích peněžních toků, diskontovaných původní 

efektivní úrokovou sazbou vlastní danému aktivu. Krátkodobé pohledávky nejsou diskontovány.

Zpětně získatelná hodnota u ostatních aktiv je určena čistou prodejní cenou nebo jejich užitnou hodnotou podle toho, která je vyšší. Pro 

zjištění užitné hodnoty jsou odhadované budoucí toky diskontovány na jejich současnou hodnotu s použitím diskontní sazby před zdaněním, 

která odráží aktuální tržní hodnocení časové hodnoty peněz a rizik specifických pro dané aktivum. U aktiva, které negeneruje nezávislé 

peněžní toky, se zpětně získatelná částka stanovuje pro penězotvornou jednotku, ke které dané aktivum patří.

Ztráta ze snížení hodnoty majetku se zruší, pokud lze následné zvýšení realizovatelné částky objektivně vztáhnout k události, ke které došlo 

po vykázání ztráty ze snížení hodnoty.

Ztráta ze snížení hodnoty aktiva se zruší pouze do té výše, aby účetní hodnota aktiva nebyla vyšší než hodnota, která by byla stanovena, 

očištěná o odpisy, pokud by nebyla vykázána žádná ztráta ze snížení hodnoty. Zrušení ztráty ze snížení hodnoty aktiva je bezprostředně 

zaúčtováno do výnosů. 

(n) Najatý majetek

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

(o) Zaměstnanecké požitky

Čistý závazek skupiny 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 zisků a ztráty.

(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.

Skupina 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 výkazy zisku a ztráty v okamžiku odeslání zboží ze skupiny, resp. převzetí zboží dopravcem nebo kupujícím ve 

skupině, protože právě v tomto okamžiku dojde k převodu významných rizik a výhod spojených s vlastnictvím zboží na kupujícího.
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(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 skupinu 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 skupiny, 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 skupina 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.

Skupina tvoří rezervu na zaměstnanecké požitky. 

Skupina netvoří rezervu na ekologické závazky vzniklé před privatizací skupiny z důvodu uzavření smlouvy o garanci s Fondem národního 

majetku.

(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

Skupina používá pro přepočet transakcí v cizí měně denní kurz ČNB. V průběhu roku účtuje skupina 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.
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(z) Sociální a penzijní pojištění

Vláda České republiky je odpovědná za poskytování základního penzijního zabezpečení zaměstnanců. Skupina 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. Skupina nemá žádné podmíněné 

závazky vyplývající z penzijního pojištění.

3. ZMĚNY V ÚČETNÍ POLITICE A OPRAVY PŘEDCHOZÍHO OBDOBÍ

Následující tabulka shrnuje změny v účetní politice a opravy předchozího období k 31. prosinci 2006:

Rozvaha 2005 původně uváděné Reklasifikace 2005 nově uváděné

Statutární fondy 268 127 -54 268 073

Fondy z přecenění -- 54 54

Závazky z finančního nájmu 1 281 -1 1 280

Krátkodobá část závazků z finančního nájmu 2 422 1 2 423

271 830 -- 271 830

Výkaz zisku a ztráty 2005 původně uváděné Reklasifikace 2005 nově uváděné

Náklady na výrobu a prodej -10 863 054 251 507 -10 611 547

Náklady distribuce -111 116 -209 751 -320 867

Všeobecné a administrativní náklady -208 176 -41 756 -249 932

-11 182 346 -- -11 182 346

Výkaz změn vlastního kapitálu 2005 původně uváděné Reklasifikace 2005 nově uváděné

Statutární fondy 268 127 -54 268 073

Fondy z přecenění -- 54 54

268 127 -- 268 127

4. VÝNOSY

2006 2005

Tržby za prodej výrobků a zboží

Domácí 9 778 838 9 301 444

Zahraniční 2 003 145 1 747 306

Celkem 11 781 983 11 048 750

Tržby za služby

Domácí 39 267 32 756

Zahraniční 76 80

Celkem 39 343 32 836

Tržby za výrobky, zboží a služby 11 821 326 11 081 586

Převážná část výnosů skupiny k 31. prosinci 2006 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 zisku a ztráty 2006 Paliva Oleje Asfalty Velkoobchod Maloobchod Ostatní Celkem

Výnosy

Externí prodeje 4 874 648 1 786 833 1 247 341 3 812 369 100 135 -- 11 821 326

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

Ostatní provozní výnosy -- -- -- -- 2 338 253 530 255 868

Čistý zisk z provozní činnosti 33 206 47 204 -55 802 84 597 3 952 183 663 296 820

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

Výkaz zisku a ztráty 2005 Paliva Oleje Asfalty Velkoobchod Maloobchod Ostatní Celkem

Výnosy

Externí prodeje 5 009 983 1 403 685 1 067 382 3 010 392 590 144 -- 11 081 586

Výnosy z předání jiným segmentům 1 372 268 9 602 56 411 -- -- -- 1 438 281

Ostatní provozní výnosy -- -- -- -- 1 833 25 660 27 493

Čistý zisk z provozní činnosti 118 993 -125 217 -120 920 52 718 -68 610 8 316 -134 720 

Finanční náklady netto -- -- -- -- 58 609 -118 574 -59 965 

Zisk před zdaněním 118 993 -125 217 -120 920 52 718 -10 001 -110 258 -194 685 

Daň z příjmů -- -- -- -- 2 511 14 149 16 660

Mimořádné položky -- -- -- -- -- -- --

Menšinové podíly -- -- -- -- -- -- --

Čistý zisk po zdanění 118 993 -125 217 -120 920 52 718 -7 490 -96 109 -178 025 

Ostatní informace 2006 Paliva Oleje Asfalty Velkoobchod Maloobchod Ostatní Celkem

Odpisy 74 309 73 088 17 643 2 256 1 560 -- 168 856

Ostatní informace 2006 Paliva Oleje Asfalty Velkoobchod Maloobchod Ostatní Celkem

Odpisy 69 154 76 352 17 218 2 265 20 526 -- 185 515
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Primární hledisko - oborový segment 

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

Rozvaha 2005 Paliva Oleje Asfalty Velkoobchod Maloobchod Ostatní Celkem

Aktiva

Majetek 786 023 787 493 470 558 56 643 284 585 684 2 385 986

Zásoby 185 910 185 847 20 607 79 361 21 166 346 133 839 024

Pohledávky 437 626 168 104 68 718 305 918 3 672 -- 984 038

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

Ostatní aktiva -- -- -- -- 14 249 169 363 183 612

Celkem 1 409 559 1 141 444 559 883 441 922 323 672 516 180 4 392 660

Závazky

Závazky segmentu -- -- -- -- 157 995 2 307 768 2 465 763

Celkem -- -- -- -- 157 995 2 307 768 2 465 763

Druhotné hledisko - územní segment

Tržby Aktiva celkem Kapitálové výdaje

2006 2005 2006 2005 2006 2005

Česká republika 9 818 105 9 336 203 4 282 808 4 351 747 156 166 362 008

Ostatní evropské země 1 858 206 1 661 308 50 569 40 913 -- --

Mimoevropské země 145 015 84 075 -- -- -- --

Celkem 11 821 326 11 081 586 4 333 377 4 392 660 156 166 362 008

Při vykazování informaci 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:

2006 Náklady na výrobu 

a prodej

Náklady distribuce Všeobené a admini- 

strativní náklady

Ostatní provozní 

výnosy / (náklady)

Celkem

Materiál -10 662 944 -5 510 -6 467 -- -10 674 921

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 *** -198 001 -60 608 -76 641 -- -335 250

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku -- -- -- -- --

– vlastněný majetek -149 407 -- -- -- -149 407

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

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku -- -- -- -- --

– 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 2 667 -- -- -- 2 667

Opravná položka k pohledávkám tvorba/rozpuštění 6 076 -- -- -- 6 076

Výdaje na výzkum a vývoj *** -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 -- -- -- 118 070 118 070

Ostatní náklady -- -4 952 -35 678 -11 909 -52 539

Ostatní výnosy 35 308 -- -- 65 833 101 141

Provozní náklady celkem -11 247 173 -317 136 -178 166 -37 899 -11 780 374

Provozní výnosy celkem 11 821 326 -- -- 255 868 12 077 194

Zisk z provozní činnosti 574 153 -317 136 -178 166 217 969 296 820

*)  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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2005 Náklady na výrobu 

a prodej

Náklady distribuce Všeobené a 

administrativní 

náklady

Ostatní provozní 

výnosy / (náklady)

Celkem

Materiál -10 095 142 -5 974 -9 669 -- -10 110 785

Energie -155 796 -- -- -- -155 796

Opravy a udržování -67 663 -9 054 -5 356 -- -82 073

Ostatní služby -23 137 -237 265* -52 722** -- -313 124

Osobní náklady *** -210 714 -57 609 -55 015 -- -323 338

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku -- -- -- -- --

– vlastněný majetek -168 647 -- -- -- -168 647

– pronajatý majetek (finanční pronájem) -7 631 -- -- -- -7 631

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku -- -- -- -- --

– software -7 380 -- -- -- -7 380

– ostatní dlouhodobý nehmotný majetek -1 857 -- -- -- -1 857

Opravná položka k DHM tvorba/rozpuštění 25 168 -- -- -- 25 168

Opravná položka k zásobám tvorba/rozpuštění -10 717 -- -- -- -10 717

Opravná položka k pohledávkám tvorba/rozpuštění 186 946 -- -- -- 186 946

Výdaje na výzkum a vývoj *** -5 962 -- -- -- -5 962

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

Ostatní operativní leasing -3 778 -- -- -- -3 778

Zisk/ztráta z prodeje dlouhodobého hmotného 

majetku -- -- -- 1 558 1 558

Tvorba/rozpuštění rezerv 15 365 -- -- -- 15 365

Pojištění -- -- -- -30 028 -30 028

Odpis pohledávek -183 530 -- -- -- -183 530

Tržby z prodeje povolenek -- -- -- -- --

Ostatní náklady -- -10 965 -127 170 -31 425 -169 560

Ostatní výnosy 102 428 -- -- 25 935 128 363

Provozní náklady celkem -10 611 547 -320 867 -249 932 -61 453 -11 243 799

Provozní výnosy celkem 11 081 586 -- -- 27 493 11 109 079

Zisk z provozní činnosti 470 039 -320 867 -249 932 -27 493 -134 720

*)  Největší položkou ostatních nákladů u nákladů distribuce jsou náklady na přepravné, nájem cisteren a skladování ve výši 192 734 tis. Kč. Druhou největší 

položkou jsou náklady na reklamu a propagaci ve výši 36 581 tis. Kč.

**)  Největší položkou ostatních nákladů u všeobecných a administrativních nákladů jsou náklady na poradenské služby ve výši 21 467 tis. Kč. Druhou největší 

položkou jsou náklady na finanční leasing ve výši 4 181 tis. Kč.

***) Celkové osobní náklady (viz bod 8.) činí k 31. prosinci 2005 329 300 tis. Kč.
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7. FINANČNÍ NÁKLADY A VÝNOSY

2006 2005

Finanční výnosy

Úrokové výnosy 2 070 2 345

Dividendové výnosy -- 47

Kurzové zisky 59 091 68 441

Ostatní finanční výnosy 12 6 078

Celkem finanční výnosy 61 173 76 911

Finanční náklady

Úrokové náklady:

- úvěry a půjčky -18 708 -13 530

- úvěr PKN ORLEN (ČKA) -10 087 -10 470

- finanční pronájem -236 -410

Celkem úrokové náklady -29 031 -24 410

Kurzové ztráty -53 382 -102 652

Ostatní finanční náklady -10 469 -9 814

Celkem finanční náklady -92 882 -136 876

Finanční náklady netto -31 709 -59 965

8. OSOBNÍ NÁKLADY

Dozorčí rada Představenstvo

2006 2005 2006 2005

Peněžní plnění 1 113 1 433 1 919 2 909

Nepeněžní plnění 255 225 235 203

Celkem 1 368 1 658 2 154 3 112

Průměrný počet zaměstnanců skupiny a související osobní náklady v roce 2006 a 2005 činily:

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

2005 Počet zaměstnanců Mzdové náklady Soc. a zdravotní 

pojištění

Výdaje související 

s erpáním benefitů

Sociální náklady

Zaměstnanci 833 194 353 67 140 3 360 9 345

Management - ředitelé 7 13 562 4 691 14 85

Management - ostatní 36 23 154 8 162 238 425

Celkem 876 231 069 79 994 3 612 9 855

*) Částka je záporná z důvodu změny použité diskontní sazby.
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9. DAŇ Z PŘÍJMŮ

2006 2005

Daň z příjmů splatná - domácí -- 11 848

Daň z příjmů splatná - zahraniční -1 --

Odložená daň 223 4 812

Daň z příjmů výnos /(náklad) 222 16 660

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

(26 % v roce 2005).

2006 2006 2005 2005

Výsledek před zdaněním -- 265 111 -- -194 685

Daň z příjmů -- 222 -- 16 660

Výsledek po zdanění -- 265 333 -- -178 025

Očekávaná daňová povinnost 24 % 63 627 26 % -50 618

Daňový efekt trvalých rozdílů 1,58 % 4 199 -27,89 % 54 296

Uznání daňové ztráty minulých let -15,22 % -42 996 -- --

Daňový efekt přechodných rozdílů -9,44 % -25 052 10,45 % -20 338

-0,08 % -222 8,56 % -16 660

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

2006 2005

HV po zdanění 265 333 -178 025

Počet akcií 1 330 078 1 330 078

Zisk / (ztráta) na akcii 199 49 -133 85

Výpočet ukazatele zisk na akcii k 31. prosinci 2006 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. 05 2 223 739 3 118 818 26 847 105 278 5 474 682

Přírůstky 60 586 118 109 312 168 770 347 777

Úbytky -3 077 -20 498 -13 668 -- -37 243

Přeúčtování 24 796 70 603 3 126 -97 732 793

Kurzový rozdíl z přepočtu cizí měny -462 -120 -20 -- -602

Zůstatek k 31. 12. 05 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. 06 2 027 064 3 331 879 8 899 71 018 5 438 860

Oprávky

Stav k 1. 1. 05 679 327 2 233 866 21 621 -- 2 934 814

Přírůstky oprávek (odpisy) 49 096 165 322 1 111 -- 215 529

Úbytky oprávek (vyřazení) -1 961 -17 041 -13 668 -- -32 670

Přeúčtování -2 -3 814 3 816 -- --

Kurzový rozdíl z přepočtu cizí měny -65 -74 -20 -- -159

Zůstatek k 31. 12. 05 726 395 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. 06 707 830 2 389 339 6 977 -- 3 104 146

Opravné položky

Stav k 1. 1. 05 134 464 242 909 -- -- 377 373

Přírůstky opravných položek 500 -- -- 1 901 2 401

Úbytky opravných položek -18 639 -9 430 -- -- -28 069

Odpisy snížení hodnoty majetku -10 601 -28 668 -- -- -39 269

Zůstatek k 31. 12. 05 105 724 204 811 -- 1 901 312 436

Přírůstky opravných položek -- -- -- 801 801

Úbytky opravných položek (PT) -500 -- -- -- -500

Úbytky opravných položek -932 -7 940 -- -1 901 -10 773

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

Zůstatek k 31. 12. 06 93 690 168 205 -- 801 262 696

Zůstatková hodnota k 1. 1. 05 1 409 948 642 043 5 226 105 278 2 162 495

Zůstatková hodnota k 31. 12. 05 1 473 463 703 842 3 737 174 415 2 355 457

Zůstatková hodnota k 31. 12. 06 1 225 544 774 335 1 922 70 217 2 072 018

Dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje vybavení najaté formou finančního nájmu se zůstatkovou hodnotou 33 485 tis. Kč (41 113 tis. Kč 

v roce 2005).
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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 2006 činí 749 434 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. 

Skupina tento majetek pronajala třetí straně a výnosy z pronájmu kryjí odpisy tohoto majetku. Z tohoto důvodu byla část opravné položky 

rozpuštěna. 

V roce 2006 došlo ke snížení opravné položky dlouhodobého majetku o částku 8 873 tis. Kč z důvodu snížení zůstatkové hodnoty majetku.

Nedokončený majetek je tvořen především investicí do 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 1 625 870 383 338

PKN ORLEN (ČKA) budovy, stroje, pozemky 406 774 269 462

Celkem 2 032 644 652 800
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12. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

Software Ostatní Nedokončený nehmotný 

majetek a zálohy

Celkem

Pořizovací cena

Stav k 1. 1. 05 50 821 14 099 1 176 66 096

Přírůstky 5 840 7 997 394 14 231

Úbytky -4 881 -27 -- -4 908

Přeúčtování 383 -- -1 176 -793

Kurzový rozdíl z přepočtu cizí měny -7 -2 -- -9

Zůstatek k 31. 12. 05 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

Zůstatek k 31. 12. 06 53 854 21 099 650 75 603

Oprávky

Stav k 1. 1. 05 35 442 4 992 -- 40 434

Amortizace 7 398 1 857 -- 9 255

Oprávky k úbytkům -4 881 -27 -- -4 908

Opravné položky -- -- -- --

Přeúčtování -- -- -- --

Kurzový rozdíl z přepočtu cizí měny -7 -2 -- -9

Zůstatek k 31. 12. 05 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 -- -- -- --

Zůstatek k 31. 12. 06 34 570 8 683 -- 43 253

Opravné položky

Stav k 1. 1. 05 -- -- -- --

Přírůstky opravných položek -- -- -- --

Úbytky opravných položek -- -- -- --

Zůstatek k 31. 12. 05 -- -- -- --

Přírůstky opravných položek -- -- -- --

Úbytky opravných položek -- -- -- --

Zůstatek k 31. 12. 06 -- -- -- --

Zůstatková hodnota k 1. 1. 05 15 379 9 107 1 176 25 662

Zůstatková hodnota k 31. 12. 05 14 204 15 247 394 29 845

Zůstatková hodnota k 31. 12. 06 19 284 12 416 650 32 350
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13. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 

2006 2005

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 200 684

Celkem 200 684

Úbytek podílových cenných papírů a vkladů v podnicích pod podstatným vlivem se týká vypořádání podílů společnosti Agroslužby Havlíčkův 

Brod, která byla zrušena bez likvidace v roce 2006.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly:

Pořizovací cena Opravná položka Zůstatková hodnota

Technoexport, a.s. 200 -- 200

Chemapol Group a.s. 4 200 4 200 --

Celkem 4 400 4 200 200

14. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY

2006 2005

Obchodní pohledávky 9 583 --

Zálohy -- --

Celkem 9 583 --

Dlouhodobou obchodní pohledávku ve výši 9 583 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 ve výši 24 % platné pro rok 2006 (24 % pro rok 2005). 

Odložené daňové pohledávky a závazky se vztahují k následujícím položkám:

Odložený daňový závazek K 1. lednu 2006 Změny v čistém zisku Změny ve vlastním 

kapitálu

K 31. prosinci 2006

Rozdíl mezi daňovými a účetními zůstatkovými 

hodnotami -154 244 -4 260 -- -158 504

Leasingová platba -998 131 -- -867

Celkový součet -155 242 -4 129 -- -159 371
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Odložená daňová pohledávka K 1. lednu 2006 Změny v čistém zisku Změny ve vlastním kapitálu K 31. prosinci 2006

Opravné položky pohledávek 96 188 -17 280 -- 78 908

Opravné položky materiálu 8 828 -180 -- 8 648

Opravné položky polotovarů a hotových výrobků 2 377 -460 -- 1 917

Rezervy 4 978 -4 978 -- --

Opravná položka k majetku 27 287 -2 130 -- 25 157

Opravná položka k nedokončenému majetku 456 -264 -- 192

Daňová ztráta předchozích let 56 200 -40 867 -- 15 333

Nezaplacené úroky 306 -34 -- 272

Leasingový závazek 889 -582 -- 307

Snížení hodnoty majetku 47 122 -9 424 -- 37 698

Ostatní -- -- -- --

Celkový součet 244 631 -76 199 -- 168 432

2006 2005

Odložená daňová pohledávka 168 432 244 631

Odložený daňový závazek -159 371 -155 242

Odložená daňová pohledávka / závazek 9 061 89 389

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. 

Společnost PARAMO, a.s., vykazuje odložený daňový závazek ve výši 159 323 tis. Kč a odloženou daňovou pohledávku ve výši 167 930 tis. Kč. 

Vzhledem k dosahovaným hospodářským výsledkům v posledních letech existuje nejistota tvorby zdanitelného zisku, proti kterému by bylo 

možné použít odčitatelné přechodné rozdíly a nevyužité daňové ztráty. Proto byla odložená daňová pohledávka uznána pouze do výše 

existujícího odloženého daňového závazku.

Vzhledem k tomu, že společnost MOGUL SLOVAKIA, s.r.o. měla v roce 2006 podmínky pro vytvoření odloženého daňového závazku, byla 

skupinou uznána odložená daňová pohledávka, resp. závazek, který je uveden v následujících tabulkách (v roce 2005 se tyto údaje týkaly jen 

společnosti Paramo Trysk a.s.):

Odložený daňový závazek K 1. lednu 2006 Změny v čistém zisku Změny ve vlastním kapitálu K 31. prosinci 2006

Rozdíl mezi daňovými a účetními zůstatkovými hodnotami -7 190 48 7 190 48

Celkový součet -7 190 48 7 190 48

Odložená daňová pohledávka K 1. lednu 2006 Změny v čistém zisku Změny ve vlastním kapitálu K 31. prosinci 2006

Daňová ztráta předchozích let 4 709 502 4 709 502

Celkový součet 4 709 502 4 709 502

2006 2005

Odložená daňová pohledávka 502 4 709

Odložený daňový závazek 48 -7 190

Konsolidační úpravy -- 12

Odložená daňová pohledávka / závazek 454 -2 469
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16. ZÁSOBY

2006 2005

Suroviny 330 880 282 857

Opravná položka k surovinám -36 034 -36 783

Výrobky a polotovary 538 160 501 907

Opravná položka k výrobkům a polotovarům -7 989 -9 905

Zboží 79 752 100 523

Opravná položka ke zboží -- --

Zálohy na zásoby 91 117 106 947

Opravná položka k zálohám na zásoby -90 440 -106 522

Celkem 905 446 839 024

17. POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍHO STYKU A OSTATNÍ POHLEDÁVKY

2006 2005

Obchodní pohledávky brutto 1 285 207 1 359 195

Ostatní pohledávky brutto 231 144 265 902

Opravné položky k pohledávkám -589 901 -641 059

Celkem netto 926 450 984 038

Průměrná doba splatnosti pohledávek z prodeje zboží je 33 dní.

Krátkodobé pohledávky podle měn:

Měna 2006 2005

Pohledávky celkem Z toho pohledávky za 

podniky ve skupině 

UNIPETROL

Pohledávky celkem Z toho pohledávky za 

podniky ve skupině 

UNIPETROL

Kč 820 851 139 011 850 315 198 074

EUR 76 408 18 159 65 528 3 852

USD 18 681 -- 64 460 --

Ostatní měny 10 510 -- 3 735 --

Celkem 926 450 157 170 984 038 201 926

18. OSTATNÍ OBĚŽNÁ AKTIVA

2006 2005

Náklady příštích období 7 532 10 511

Ostatní běžná aktiva 16 781 20 509

Celkem 24 313 31 020

Největší položkou ostatních běžných aktiv je zaplacená spotřební daň při přeskladnění zásob z celního skladu ve výši 16 650 tis. Kč.
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Náklady příštích období a ostatní aktiva podle měn:

Měna 2006 2005

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

Kč 24 266 -- 26 126 --

EUR -- -- -- --

USD -- -- 269 --

Ostatní měny 47 -- 4 625 --

Celkem 24 313 -- 31 020 --

19. DAŇOVÁ POHLEDÁVKA

Daňové pohledávky činí 6 652 tis. Kč (13 304 tis. Kč v roce 2005) a představují pohledávky z titulu daně z příjmů. 

20. PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY A EKVIVALENTY

2006 2005

Peněžní prostředky 882 768

Účty v bankách 354 981 138 070

Krátkodobé termínované vklady -- --

Celkem 355 863 138 838

Peněžní prostředky a ekvivalenty podle měn:

Měna 2006 2005

Kč 313 696 117 875

EUR 35 854 4 969

USD 2 949 6 723

Ostatní měny 3 364 9 271

Celkem 355 863 138 838

21. AKTIVA DRŽENÁ K PRODEJI

Emisní povolenky

Povolený limit (počet kusů) Aktiva držená k prodeji

Pořizovací cena:

Stav k 1. 1. 06 98 509 60 978

Přírůstky 270 251 163 990

Úbytky 338 151 206 394

Přeúčtování -- --

Zůstatek k 31. 12. 06 30 609 18 574

Vládní dotace (závazky) -- -18 574

Zůstatková hodnota k 31. 12. 06 30 609 --
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Povolený limit (počet kusů) Aktiva držená k prodeji

Pořizovací cena:

Stav k 1. 1. 05 -- --

Přírůstky 270 251 167 288

Úbytky 171 742 106 310

Přeúčtování -- --

Zůstatek k 31. 12. 05 98 509 60 978

Vládní dotace (závazky) -- -60 978

Hodnota aktiv držených k prodeji k 31. 12. 05 98 509 --

Prodej majetkové účasti

Jako aktivum k prodeji byl v roce 2005 vykázán 100% podíl majetkové účasti Paramo Trysk a.s. ve výši 133 600 tis. Kč. Hodnota aktiv této 

finanční investice činila k 31. prosinci 2005 331 265 tis. Kč. Hodnota vlastního kapitálu této finanční investice činila k 31. prosinci 2005 

136 421 tis. Kč. 

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 2006 1 330 078 1 330 078

Zvýšení 2006 -- --

Snížení 2006 -- --

Zůstatek k 31. prosinci 2006 1 330 078 1 330 078

23. STATUTÁRNÍ FONDY

Zákonný rezervní fond 2006 2005

Stav k počátku účetní závěrky 268 073 266 000

Tvorba -- 2 073

Použití -- --

Vyloučení aktiv držených k prodeji -2 054 --

Stav k datu účetní závěrky 266 019 268 073

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. 
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24. NEROZDĚLENÝ ZISK / ZTRÁTA

Stav k 1. lednu 2005 508 014

Vyplacené dividendy --

Převod do rezervního fondu -2 073 

Ostatní 751

Zisk / ztráta běžného roku -178 025 

Zůstatek k 31. prosinci 2005 328 667

 

Stav k 1. lednu 2006 328 667

Vyplacené dividendy --

Ostatní 81

Zisk/ztráta běžného roku 265 333

Zůstatek k 31. prosinci 2006 594 081

25. DLOUHODOBÉ ÚVĚRY A PŮJČKY

Dlouhodobé úvěry k 31. prosinci 2006 a k 31. prosinci 2005 jsou následující:

Název banky / měna Zůstatek k 31. 12. 2006 Průměrná efektivní úroková míra k 31. 12. 2006

ČSOB, a.s. / Kč 383 338 3M PRIBOR*

PKN ORLEN (ČKA) / Kč 269 462 3M PRIBOR*

Raiffeisenbank a.s. / Kč -- 3M PRIBOR*

Celkem 652 800

Část jistiny dlouhodobých úvěrů splatná do 31. 12. 2007

ČSOB, a.s. / Kč -138 664 3M PRIBOR*

PKN ORLEN (ČKA) / Kč -49 830 3M PRIBOR*

Raiffeisenbank a.s. / Kč -- 3M PRIBOR*

Celkem -188 494 

Celkem dlouhodobé úvěry a půjčky 464 306

Název banky / měna Zůstatek k 31. 12. 2005 Průměrná efektivní úroková míra k 31. 12. 2005

ČSOB, a.s. / Kč 172 859 3M PRIBOR*

PKN ORLEN (ČKA) / Kč 304 282 3M PRIBOR*

Raiffeisenbank a.s. / Kč 33 805 3M PRIBOR*

Celkem 510 946

Část jistiny dlouhodobých úvěrů splatná do 31. 12. 2006

ČSOB, a.s. / Kč -89 521 3M PRIBOR*

PKN ORLEN (ČKA) / Kč -34 820 3M PRIBOR*

Raiffeisenbank a.s. / Kč -20 859 3M PRIBOR*

Celkem -145 200

Celkem dlouhodobé úvěry a půjčky 365 746

*) Úrokové sazby jsou zvýšeny o dohodnuté marže. 
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Závazek za PKN ORLEN vznikl převzetím závazků skupiny vůči České konsolidační agentuře při privatizaci společnosti UNIPETROL 

k 31. květnu 2005. 

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. 2006 188 494 142 674 237 632 72 000 12 000 -- 652 800

Stav dlouhodobých úvěrů k 31. 12. 2005 145 200 129 440 70 674 165 632 -- -- 510 946

Dlouhodobé úvěry podle měn:

Měna  Kč EUR USD CHF Celkem

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

Stav dlouhodobých úvěrů k 31. 12. 2005 365 746 -- -- -- 365 746

Část dlouhodobých úvěrů splatná do 31. 12. 2006 145 200 -- -- -- 145 200

Dlouhodobé úvěry celkem k 31. 12. 2005 510 946 -- -- -- 510 946

Zajištění dlouhodobých úvěrů:

Zajištění Nezajištěné Zástava 

majetku

Zajištěno třetí 

osobou

Směnka Celkem

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

Stav dlouhodobých úvěrů k 31. 12. 2005 -- 365 746 -- -- 365 746

Část dlouhodobých úvěrů splatná do 31. 12. 2006 -- 145 200 -- -- 145 200

Dlouhodobé úvěry celkem k 31. 12. 2005 -- 510 946 -- -- 510 946

26. REZERVY

2005 Tvorba Použití 2006

Rezerva na zaměstnanecké benefity 7 776 -- 2 968 4 808

Ostatní rezervy 13 149 -- 12 815 334

Celkem 20 925 -- 15 783 5 142

V roce 2006 byla rozpuštěna rezerva na nevyplacené mzdy roku 2005 ve výši 6 500 tis. Kč. Od roku 2006 jsou náklady na nevyčerpanou 

dovolenou vykazovány na účtech časového rozlišení a rezerva z roku 2005 byla rozpuštěna. 
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27. ZÁVAZKY Z TITULU FINANČNÍHO NÁJMU

Budoucí platby Současná hodnota leasingu

2006 2005 2006 2005

Hodnota závazků z finančního leasingu

Méně než 1 rok 1 329 2 659 1 280 2 423

Mezi 1 a 5 lety -- 1 329 -- 1 280

Více než 5 let -- -- -- --

-- 3 988 1 280 3 703

Budoucí finanční závazek -49 -285

Současná hodnota leasingu 1 280 3 703

Minus: dlužná částka k úhradě do 12 měsíců 1 280 2 423

Dlužná částka k úhradě po 12 měsících -- 1 280

28. OSTATNÍ DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

2006 2005

T-system czech s.r.o. -- 2 705

 Závazky ze sociálního fondu 3 10

Ostatní závazky 9 697 109

Celkem 9 700 2 824

Závazek ke společnosti T-Systems Czech s.r.o. vznikl z postupného splácení licence SAP. Jako dlouhodobý závazek byl ukončen v roce 2005.

Z ostatních závazků největší částku tvoří 9 583 tis. Kč za společností Omega Trade s.r.o.

29. ZÁVAZKY A ČASOVÉ ROZLIŠENÍ

2006 2005

Obchodní závazky 826 444 1 049 370

Ostatní závazky 618 361 491 473

Časové rozlišení 2 441 5 753

Sociální náklady* 26 819 28 300

Celkem 1 474 065 1 574 896

Průměrná splatnost obchodních závazků je 30 dní.

*)  Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 8 847 tis. Kč (9 416 tis. Kč v roce 2005), ze kterých 6 240 tis. Kč (6 622 tis. Kč v roce 2005) 

představují závazky ze sociálního zabezpečení a 2 607 tis. Kč (2 794 tis. Kč v roce 2005) představují závazky ze zdravotního pojištění. Žádné z těchto závazků 

nejsou po lhůtě splatnosti. 
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Měna 2006 2005

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

Kč 1 383 755 696 827 920 341 248 339

EUR 77 007 3 058 41 404 2 768

USD 12 107 -- 511 733 493 037

Ostatní měny 1 196 -- 101 418 --

Celkem 1 474 065 699 885 1 574 896 744 144

30. KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY

Krátkodobé úvěry k 31. prosinci 2006 a k 31. prosinci 2005 jsou následující:

Název banky / měna Průměrná efektivní úroková 

míra k 31. 12. 2006

Zůstatek k 31. 12. 2006 Zůstatek k 31. 12. 2005

Raiffeisenbank a.s. / Kč PRIBOR + marže -- 330 000

Raiffeisenbank a.s. / Kč PRIBOR + marže -- 20 000

Celkem  -- 350 000

Zajištění krátkodobých úvěrů:

Zajištění Nezajištěné Zástava majetku Zajištěno třetí osobou Směnka Celkem

Krátkodobé úvěry k 31. 12. 2006 -- -- -- -- --

Krátkodobé úvěry k 31. 12. 2005 -- 350 000 -- -- 350 000

Krátkodobé úvěry podle měn:

Měna  Kč EUR USD CHF Celkem

Krátkodobé úvěry k 31. 12. 2006 -- -- -- -- --

Krátkodobé úvěry k 31. 12. 2005 350 000 -- -- -- 350 000

31. OPERATIVNÍ NÁJEM

Skupina jako nájemce

Mininální leasingové platby

2006 2005

Méně než 1 rok 4 775 5 273

Mezi 1 a 5 lety 5 140 9 915

Více než 5 let -- --

Celkem 9 915 15 188

2006 2005

Minimální leasingové platby zahrnuté v nákladech daného období 5 273 3 778

Skupina má v nájmu chladicí a informační technologie.
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32. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH

V roce 2006 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.

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:

2006 2005

Skupina PKN ORLEN Skupina UNIPETROL Skupina PKN ORLEN Skupina UNIPETROL

Krátkodobé pohledávky -- 157 170 380 201 926

Dlouhodobé pohledávky -- -- -- --

Krátkodobé závazky 51 839 699 885 35 815 744 144

Dlouhodobé závazky 219 632 -- 269 462 --

Nákupy 332 971 9 531 551 19 399 8 796 402

Tržby 26 451 1 615 371 16 846 1 759 099

Prodeje dlouhodobého majetku -- -- -- 38

Nákupy dlouhodobého majetku -- 1 872 -- 2 539

Úrokové náklady a výnosy -10 087 -- -10 470 --

Faktický koncern

Skupina nemá s většinovým akcionářem uzavřenu ovládací smlouvu. Zpráva o vzájemných vztazích je součástí výroční zprávy.

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

PO.BO. Sklolamináty 5 997  Kč 2 399 Řešení pachových látek ČOV

CHEMING 188 776  Kč 1 887 Obnova OA - dodávka stavby

UNIVERSE I. 2 800  Kč 840 Slopové hospodářství

PENTO 60 842  Kč 6 800 Inertizace asfaltových nádrží

KOVOMONT 1 400  Kč 1 400 Stáčení polotovarů pro HOSD

SIEMENS 1 230  Kč 1 230 HZS panel

SIEMENS 200  Kč 200 Kamerový systém v ČS PO vody

TEPOSTOP 228  Kč 228 Hasicí systém v IT

FLAMY 194  Kč 194 Kopírovací stroj

Klíma, UNIVERSE 83  Kč 83 Stáčení polotovarů pro výrobu asfaltů

HONEYWELL 596  Kč 596 Upgrade FSC - HOSD

SUMO 187  Kč 187 3PE – dokumentace ASŘT

Celkem 262 333 16 044

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. Žaloba je ve stadiu odvolacího řízení 
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proti rozhodnutí ohledně povinnosti zaplatit soudní poplatek. Dle vyjádření právního zástupce skupiny lze předpokládat, že soud odvolání 

společnosti EUROCRUX s.r.o. zamítne, neboť je odůvodněno bez uvedení konkrétních argumentů.

34. ŘÍZENÍ RIZIK

Hlavní rizika, kterým je skupina vystavena, je riziko kolísání výše úrokových sazeb, kurzových rizik a rizika řízení úvěrů.

Skupina je vystavena úrokovému riziku, jelikož značná část finančních závazků je úročena pohyblivými úrokovými sazbami, které jsou 

upravovány v závislosti na změnách tržních sazeb. Vedení skupiny je přesvědčeno, že kolísání úrokových sazeb a měnových kurzů, které by 

mohlo mít na skupinu vliv, nepředstavuje riziko vyžadující specifické zajištění.

Skupina je dále vystavena obchodním a úvěrovým rizikům v souvislosti se smlouvami uzavřenými především se zákazníky z České republiky. 

Tato rizika jsou vedením skupiny pečlivě sledována. 

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. 2006 Nevyužité prostředky k 31. 12. 2006

PARAMO, a.s. 2 182 100 951 668 1 230 432

36. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K EMISNÍM POVOLENKÁM

V roce 2006 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

Odhadované/aktuální využití získaných povolenek v roce 2005 194 229 117 859

Plánované emise v roce 2006, z toho: 191 800 116 385

 Plánované emise v 1. Q 2006 50 800 30 826

 Plánované emise ve 2. Q 2006 48 000 29 127

 Plánované emise ve 3. Q 2006 43 000 26 093

 Plánované emise ve 4. Q 2006 50 000 30 340

Plánované emise v roce 2007 210 000 127 429

Tržby z prodeje emisních povolenek za rok 2006 120 000 68 691

Čistá hodnota přidělených emisních povolenek k 31. prosinci 2006 v rozvaze skupiny je nulová.

37. UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Po datu účetní závěrky nevznikly žádné významné události.
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Důležité skutečnosti po účetní závěrce společnosti |
Po datu účetní závěrky nevznikly žádné významné události.

Další 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

V březnu 2006 uzavřela společnost s ČSOB úvěrovou smlouvu, na základě které jí banka poskytla dlouhodobý úvěr ve výši 300 mil. Kč na 

krytí kapitálových potřeb. Úroková sazba je 3 - měsíční PRIBOR, marže 0,5 % p.a, doba trvání úvěru je 5 let. Úvěr je splatný v pravidelných 

čtvrtletních splátkách, přičemž první splátka proběhla v březnu 2007 a poslední bude v březnu 2011.

Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu

Ing. Ivan Ottis  Ing. Jindřich Bartoníček

předseda představenstva člen představenstva

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

IČ: 48 17 33 55 IČ: 48 17 33 55

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Údaje uvedené ve výroční zprávy 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 27. 4. 2007

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 a reviews uhrazeno 2 023 540 Kč.

Za konsolidační celek - náklady na auditora ve výši 2 099 700 Kč.

Za rok 2005 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 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

Cenné papíry

Akcie

Vydané cenné papíry:

Akcie

A. 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 2006 byly akcie přijaty k obchodování na veřejných trzích:

• RM-Systém, a.s.

• Burza cenných papírů Praha, a.s.
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K obchodování je cenný papír přijat na BCPP a v RMS. Všechny akcie jsou vydány v zaknihované podobě zápisem v evidenci Střediska 

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

Výnosy z akcií (dividendy za rok 1998) jsou vypláceny prostřednictvím spol. s r.o. ADMINISTER Kutná Hora z účtu u Komerční banky. 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, 

která 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 2006 neinvestovala do akcií a dluhopisů jiných emitentů. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly jsou uvedeny v příloze 

účetní závěrky této výroční zprávy.

Kurz akcií společnosti v první polovině roku 2006 postupně klesal z hodnoty 922 Kč v začátku roku až na 651 Kč za akcii v červnu. 

V následujícím období stoupal až na 919 Kč za akcii v závěru roku. Vývoj kurzu kopíroval vývoj hospodářského výsledku, který byl v průběhu 

roku ovlivňován zejména cenou ropy a hodnotou rafinérské marže.

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 1000 Kč znějících 

na majitele. 

Všechny akcie jsou vydány pod ISIN CZ 0005091355.

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 1000 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 jednání 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 nebylo uhrazeno. 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. V současné době je žaloba ve stádiu odvolacího řízení proti rozhodnutí ohledně povinnosti zaplatit soudní poplatek. 

Spis se nachází u Vrchního soudu v Praze. Lze předpokládat, že odvolání Eurocruxu bude ze strany soudu zamítnuto. 

Informace o přerušeních v podnikání 

Akciová společnost PARAMO své podnikání v roce 2006 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. 2006)

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 SKK 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. 2006 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, řídících a dozorčích orgánů

Ustanovení ohledně členů správních, řídících 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 kurs 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 kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % ročně.

Jestliže upisovatel neuhradí splatnou část emisního kursu 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 kursu 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 kursu 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 
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splatné části jmenovitých hodnot jednotlivých akcií.

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. 

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 
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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 zabránit 

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 akcionáře

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.



143

PARAMO, a.s.

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. zák. 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

Společnost není činná v oblasti těžby nerostných surovin.
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Identifikační a kontaktní údaje |
Obchodní firma (název): PARAMO, a.s.

Sídlo: Přerovská 560, Pardubice

PSČ: 530 06 

IČ: 48 17 33 55

DIČ: CZ48 17 33 55

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 1889

Založena na dobu neurčitou.
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