Společnost ČEPRO vloni dosáhla druhého nejlepšího
výsledku v historii
PRAHA 16. února 2012 - Společnost ČEPRO vykázala za rok 2011 hospodářský
výsledek před zdaněním 826 miliónů Kč, tržby činily téměř 52 miliard Kč.
„Vzhledem k pokračujícímu trendu poklesu spotřeby pohonných hmot a zhoršení
ekonomické situace v ČR považujeme tento výsledek za výborný,“ říká Jiří Borovec,
generální ředitel ČEPRO. Společnosti se mimo jiné podařilo dobře zvládnout odstávku
rafinerií. „Po problémech způsobených odstávkou rafinérií před čtyřmi lety, kdy jsme
museli palivo dovážet, jsme se předzásobili a současně uskutečnili řadu dalších
preventivních opatření. K růstu tržeb pozitivně přispěl také vývoj cen na světových
trzích s ropou,“ dodává Borovec.
Neauditovaný hospodářský výsledek roku 2011 před zdaněním 826 miliónů Kč
znamená oproti roku 2010 14% pokles, přesto jde o druhý nejlepší výsledek v historii
společnosti. „Dosáhli jsme úspory v nákladových položkách, zejména v oblasti
nákupu. Postupovali jsme transparentně podle zákona o veřejných zakázkách, do
soutěže jsme přizývali oproti dřívějšku mnohem více dodavatelů a mimo jiné jsme
pořádali elektronické aukce,“ doplňuje Jiří Borovec. Společnost v průměru ročně
vyhlašuje 300 výběrových řízení.
Firma v roce 2011 úspěšně spustila provoz nových skladovacích nádrží v Loukově,
jejichž dostavba proběhla přesně podle harmonogramu a bez jakýchkoli vícenákladů.
Díky tomu je připravena na navýšení státních hmotných rezerv pohonných hmot na
období 120 dní. Projekt tvoří čtyři objekty o celkovém objemu 140 tisíc m3, jde o
největší nádrže na pohonné hmoty v České republice. Investice dosáhla téměř 1,4
miliardy Kč.
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Státní distributor paliv ČEPRO je jedním z největších průmyslových podniků v České republice.
ČEPRO provozuje síť 1133 km produktovodů o celkovém objemu 47 000 m³. K dispozici má
650 skladovacích nádrží, jejich kapacita je 1 760 tisíc m³. Společnosti náleží 192 čerpacích
stanic EuroOil po celé ČR. Síť ČS EuroOil je největší český distributor pohonných látek v České
republice. V oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci získala společnost osvědčení
„Bezpečný podnik“.
Více na: www.ceproas.cz

