
Zpráva emitenta registrovaného cenného papíru – popisná část 
 
 
1.  Za první pololetí r.2005 dosáhla společnost  rekordních tržeb jak z prodeje zboží 1 410      
mil.Kč tak i z prodeje vlastních výrobků 3 016 mil.Kč.  Hospodářský výsledek je ale ztráta ve 
výši 62,3 mil.Kč. 
 
Tvorbu hospodářského výsledku nepříznivě ovlivnila vysoká cena ropy, která byla jen  
částečně kompenzována nárůstem prodejních cen za výrobky a zboží.  
 
Dalším významným vlivem byla měsíční odstávka hlavních výrobních zařízení v Pardubicích 
v průběhu března a  havárie asfaltové nádrže dne 1.5.2005, která omezila  prodej oxidovaných 
asfaltů. 
 
 
2.  V porovnání s minulým rokem se zpracovalo o 38 tis.tun ropy méně a zhruba o stejné 
množství tun se snížil i prodej výrobků. V důsledku nárůstu prodejních cen však byly 
dosažené tržby za výrobky o 91 mil.Kč vyšší. Marže z prodaného zboží byla vyšší o 42 
mil.Kč. Náklady na nákup ropy oproti tomu  vzrostly o 536 mil.Kč a měly tak hlavní podíl na 
tvorbě záporného hospodářského výsledku. 
 
 
3. V druhém pololetí roku 2005  předpokládáme obdobný vývoj v obchodní  činnosti,  
úsporu administrativních nákladů v návaznosti na  přijatá  opatření. V důsledku 
nepředvídatelného vývoje ceny ropy a marží na komoditních produktech očekáváme ztrátu 
cca 173 mil.Kč.  
 
 
 
V Pardubicích 16.8.2005 
 
 

 
 
Ing. Josef Fanta 
Finanční ředitel  
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