Společnost ČEPRO vykázala rekordní zisk
PRAHA 16. února 2010 - Akciová společnost ČEPRO vloni hospodařila se ziskem
téměř 750 miliónů Kč. Rekordní neauditovaný výsledek před zdaněním
neovlivnily ani snížené tržby, které v loňském roce dosáhly 40 miliard Kč.
V loňském roce firma prostřednictvím své sítě přepravila produkty v celkovém
rekordním objemu 3 459 272 tisíc litrů.
Zisk státního distributora paliv byl v roce 2009 o více jak 30 procent větší než v
předcházejícím období. "Přestože nám díky sníženým cenám ropy vloni meziročně o
více jak čtvrtinu klesly tržby, rozběhli jsme řadu interních opatření, která měla pozitivní
dopad na celkový výsledek," naznačuje důvody Jiří Borovec, generální ředitel ČEPRO.
Za slibně se vyvíjejícími výsledky stojí řada změn, které ve společnosti v uplynulém
roce proběhly. Zavedení centrálního nákupu přineslo v jednání s dodavateli úspory
přes 40 miliónů. „Zaměřili jsme se také na plánování a řízení cash-flow, díky tomu jsme
zlepšili finanční výsledek o 53 miliónů Kč,“ upřesňuje Jiří Borovec.
Firma splnila své cíle i u dalších priorit – prošla personálním auditem, úspěšně
implementovala řídicí systém SAP a v těchto dnech přešla do režimu zadávání
zakázek dle zákona o veřejných zakázkách. V oblasti bezpečnosti práce a ochrany
zdraví při práci získala společnost osvědčení „Bezpečný podnik“.
V roce 2010 plánuje ČEPRO dále rozvíjet své obchodní aktivity, např. rozšířenou
nabídkou alternativních paliv. Největší investiční akcí bude dokončení nových
skladovacích nádrží v Loukově za 1,4 miliardy Kč.
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Státní distributor paliv ČEPRO je jedním z největších průmyslových podniků v České republice.
Jeho tržby za rok 2009 činí 40 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 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

