Zisk Čepra přesáhl půl miliardy, firma zvládá reagovat
na klesající spotřebu paliv
Rafinérský sektor opustil filosofii krátkodobé krize, přijal skutečnost dlouhodobě
negativních výsledků a hledá cesty, jak v této situaci efektivně přežít.

PRAHA 16. května 2013 - Společnost ČEPRO hospodařila v roce 2012 se ziskem
642 mil. Kč tedy o 138 mil Kč nad plán roky 2012 (jde o výsledek před zdaněním).
Tržby činily 61 miliard Kč.
Meziroční vývoj hospodářského výsledku firmy, který je o 22 % nižší než v roce 2011,
kopíruje klesající trend efektivity společností v rafinérském průmyslu a obchodu.
Obchodníci pod tlakem
Se ztrátami se potýká celý rafinérský sektor, rozvoj obchodu nenapomáhají ani
pokračující deformace trhu vlivem kriminální činnosti v oblasti krácení daní. „Rafinérský
sektor opustil filosofii krátkodobé krize, přijal skutečnost dlouhodobě negativních
výsledků a hledá cesty, jak v této situaci efektivně přežít,“ uvažuje Duspěva a dodává,
že postupně dochází ke zvyšování konkurence při současném snižování poptávky, což
vede k dalšímu tlaku na marži.
Úspěšný rok pro ČEPRO
Navzdory tomu firma udržela vysoký objem přepravy pohonných hmot. „Na
hospodářský výsledek měly pozitivní vliv úspory v nákupu společnosti. Zlepšení o 47
mil. Kč dále přinesla optimalizace řízení a plánování cash-flow,“ komentuje Duspěva
interní kroky.
Společnost se vloni soustředila na zlepšení interních procesů a vylepšení nabídky
v maloobchodu. Začala postupně modernizovat čerpací stanice EuroOil, rozšířila zde
produktovou nabídku o biopaliva nebo tzv. „čistou naftu“, pokračovala v projektu
oslovení samostatných stanic a malých sítí „ Prémiová čerpací stanice“. V rámci
velkoobchodu začala, mimo další aktivity, exportovat do Maďarska, na domácím trhu
se podařilo rozšířit portfolio zákazníků o 227 klientů.
Firma se v roce 2012 rozhodla také investovat do vlastní autodopravy a objednala osm
nových cisteren, které byly dodány na začátku roku 2013.
Změny letos nečekejte
ČEPRO očekává, že u nás ani v následujících měsících nedojde k dramatické změně
ve spotřebě pohonných hmot. „Adekvátně tomu přizpůsobujeme odhad našeho zisku
pro letošní rok,“ představuje Duspěva výhled na letošní rok, který činí zhruba polovinu
zisku z roku 2012.
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Státní distributor paliv ČEPRO je jedním z největších průmyslových podniků v České republice.
Jeho tržby za rok 2011 činí 46 miliard Kč. 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 191 čerpacích stanic EuroOil po celé ČR (včetně tankovací lodě).
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

