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1. PROFIL SPOLOČNOSTI 
 

Obchodné meno:  UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o. 

Sídlo:  Panónska cesta 7, 850 00 Bratislava 

Právna forma:  spoločnosť s ručením obmedzeným 

Založenie spoločnosti: 17.11.1999 

Vznik spoločnosti:  24.11.1999 

IČO:  35 777 087 

 

1.1 Základné imanie a jeho štruktúra 
 

 Základné imanie spoločnosti UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o. je vo výške 7.635 EUR a je 

tvorené vkladmi dvoch spoločníkov: 

 

Názov subjektu Status Rozsah splatenia 
vkladu (v EUR) Dátum  

UNIPETROL RPA, s.r.o., 
Záluží 1 
436 70  Litvínov 
Česká republika 

Spoločník 6.639 od 1.12.2007 
(v EUR od 6.2.2009) 

UNIPETROL, a.s.,  
Na Pankráci 127 
140 00  Praha 4 
Česká republika 

Spoločník 996 od 7.3.2007 
(v EUR od 6.2.2009) 

 

Základné imanie je k 31.12.2010 splatené v plnom rozsahu. 

 

1.2 Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov a obchodných podielov 
 

Spoločnosť UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o. nenadobúdala akcie a ani iné formy 

obchodných podielov iných účtovných jednotiek. Dočasné listy neboli vydané. 
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1.3 Predmet činnosti spoločnosti, orgány spoločnosti 
 

Spoločnosť sa zaoberá nasledujúcimi predmetmi podnikania: 

 kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ 

v rozsahu voľnej živnosti 
 kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti 

/veľkoobchod/ 
 sprostredkovateľská činnosť v obchode a službách 
 sprostredkovateľská činnosť v oblasti cestnej dopravy. 

 

Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je predaj a distribúcia motorových palív,  

vykurovacích olejov, skvapalnených plynov a ostatných ropných produktov.   

 

Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia. Konatelia konajú menom spoločnosti 

a podpisujú samostatne. Konatelia konajú spoločne v prípade: 

 

a) uzatvárania zmlúv, ktorých hodnota plnenia presahuje 3319,39 EUR (100.000,- SKK), 

b) nakladania s nehnuteľným majetkom a  

c) prevzatia ručiteľských záväzkov alebo prevzatia cudzích záväzkov. 

 

Meno a priezvisko Konateľom 
od 

Adresa 

Ing. Jaroslav Filip 31.10.2005 Na barine 13, Bratislava 
Ing. Otakar Krejsa 31.1.2007 Vinohradská 2370, Praha, ČR 

 

Spoločnosť je tvorená jediným subjektom, preto nedisponuje žiadnymi organizačnými 

zložkami v Slovenskej republike, ani v zahraničí. 

 

Výkon predmetu podnikania spoločnosti nemal zásadný vplyv na zachovanie kvality 

životného prostredia. Spoločnosť si udržuje svoj stabilný kmeň zamestnancov a neplánuje 

v ďalšom účtovnom období podstatné zmeny. 
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2. PREHĽAD ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV 

2.1 Správa o podnikateľskej činnosti 
 

Spoločnosť od svojho vzniku vytvára technické a personálne predpoklady 

pre zabezpečenie svojej podnikateľskej činnosti, postupne rozširuje okruh obchodných 

partnerov aj rozsah svojej pôsobnosti.. Tieto skutočnosti umožňujú spoločnosti od začiatku 

svojej činnosti dosahovať obraty, ktoré vytvárajú potrebné ekonomické výsledky pre ďalšie 

rozvíjanie spoločnosti.   

 

Spoločnosť hradí svoje záväzky v riadnych termínoch splatnosti. Voči orgánom štátnej 

správy, dodávateľom, poisťovniam a zamestnancom nevykazuje žiadne záväzky 

po splatnosti. 

 

Cieľom spoločnosti je posilnenie pozície v hlavných oblastiach činnosti a ďalší rast 

dosahovaných ekonomických výsledkov, ktoré svedčia o jej zdravom technickom 

a ľudskom potenciáli.  

 

Celkový priebeh podnikateľskej činnosti spoločnosti v roku 2010 a smerovanie firmy 

do budúcnosti vyhodnotené z pohľadu konateľov: 

 

1. Spoločnosť UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o. v roku 2010 predala na slovenskom 

trhu 358 tis. ton palív, z toho MN  246,6  tis. ton a BA 111,4 tis. ton , čím splnila plán 

na  123,78 %.  

2. Trh Slovenskej republiky v roku 2010 predstavoval v MN objem spotreby                 

1.538 tis. ton a v BA  639  tis. ton. UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o. dosiahla 

na trhu podiel 16,1 %  v  MN a  v  BA  17,7 %. 

 

3. Dodávky  boli  zabezpečované  z  produkcie   rafinérie  Litvínov   a Kralupy. 

 

4. UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o. realizovala obrat 384.992.725,43 EUR a dosiahla 

hrubý zisk  pred zdanením 3.073.024,51EUR  
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5. UNIPETROL SLOVENSKO zabezpečoval veľkoobchodnú činnosť v SR iba formou 

priameho predaja. 

 

6. UNIPETROL SLOVENSKO realizoval predaj prostredníctvom rovnomerne 

vyváženej logistickej štruktúry piatich daňových skladov na 55 zákazníkov. 

 

7. Počas roku 2010 nevznikli nedobytné pohľadávky. Pohľadávky voči odberateľom 

po splatnosti nad 10 dní  dosiahli v priemere 1,4 % celkovej hodnoty pohľadávok 

voči odberateľom netto - bez opravných položiek. 

                                                                                                                                                       

8. Plnenie vládneho nariadenia o primiešavaní biopalív v r. 2010 vo výške  3,7  % 

UNIPETROL SLOVENSKO zabezpečil priebežne  na úrovni  3,8  %. 

 

9. Spoločnosť UNIPETROL SLOVENSKO počas r. 2010 nenadobudla hmotný 

majetok. Nakúpila drobný hmotný majetok , notebook Toshiba a hardvérové 

príslušenstvo. 

 

10. UNIPETROL SLOVENSKO svojou činnosťou v r. 2010 realizujúc stratégiu 

vyváženej diverzifikácie, logistiky a obchodnej činnosti , vytvorila všetky 

predpoklady pre dlhodobé udržanie pozície skupiny ORLEN GROUP v predaji palív 

na Slovenskom trhu a podmienky pre ďalšie zvyšovanie pridanej hodnoty pre 

skupinu ORLEN GROUP.  
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Výsledok hospodárenia spoločnosti za rok 2010 je zisk vo výške 2.487.392,38 EUR. Valné 

zhromaždenie schválilo vyplatenie podielu na zisku za rok 2010 spoločníkom podľa ich 

podielu v spoločnosti. 

 

Základné údaje k 31.12.2010 Hodnota v EUR 
Vlastné imanie 7.075.850 
Celkový majetok 45.278.034 

‐ z toho obežný 45.259.669 
‐ z toho neobežný 18.365 

Krátkodobé pohľadávky 32.622.616 
Záväzky 38.202.184 
Priemerný  počet 
zamestnancov 7 

 

2.2 Finančná analýza vybraných ukazovateľov 
 

Finančná analýza vybraných ukazovateľov sa sústreďuje na ich komparáciu s všeobecne 

za optimálne považovanými hodnotami. Ide o nasledovné analýzy: 

‐ analýza likvidity, 

‐ analýza obratu a viazanosti majetku, 

‐ analýza využitia obežného majetku, 

‐ analýza rentability. 

 

Tabuľka ukazovateľov, UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o. 

Text položky 2007 2008 2009 2010 
Okamžitá likvidita 
Výpočet = finančné účty / krátkodobé záväzky 0,05 0,12 0,17 0,26 

Bežná likvidita 
Výpočet = (finančné účty + pohľadávky) /  
krátkodobé záväzky 

1,01 1,04 1,12 1,12 

Celková likvidita 
Výpočet = obežný majetok / krátkodobé záväzky 1,14 1,09 1,17 1,19 

Čistý pracovný kapitál 
Výpočet = obežný majetok – krátkodobé záväzky  2.575.145,00 4.624.219,00 7.139.621,00 

Obrat celkového majetku 
Výpočet = tržby / celkový majetok 9,55 11,78 8,93 8,50 

Obrat neobežného majetku 
Výpočet = tržby / neobežný majetok 6.622,71 13.343,72 10.379,00 20.963,39 

Obrat obežného majetku 
Výpočet = tržby / obežný majetok 9,56 11,79 8,94 8,51 
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Viazanosť celkového majetku 
Výpočet = celkový majetok / tržby 0,10 0,08 0,11 0,12 

Viazanosť neobežného majetku 
Výpočet = neobežný majetok / tržby 0,00 0,00 0,00 0,00 

Viazanosť obežného majetku 
Výpočet = obežný majetok / tržby 0,10 0,08 0,11 0,12 

Podiel obežného a neobežného majetku 
Výpočet = obežný majetok / neobežný majetok 692,40 1.131,54 1.160,76 2.462,77 

Podiel obežného majetku 
Výpočet = obežný majetok / celkový majetok 1,00 1,00 1,00 1,00 

Podiel neobežného majetku 
Výpočet = neobežný majetok / celkový majetok 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opotrebovanosť dlhodobého majetku 
Výpočet = dlh. majetok v zost. cene / dlh. majetok  
v obst. cene 

1,00 0,22 0,22 0,17 

Opotrebovanosť dlhodobého hmotného majetku 
Výpočet = DHM v zost. cene / DHMv obst. cene 1,00 0,16 0,18 0,14 

Opotrebovanosť dlhodobého nehmotného majetku 
Výpočet = DNM v zost. cene / DNM v obst. cene 1,00 0,71 0,53 0,35 

Obrat pohľadávok 
Výpočet = tržby / pohľadávky 11,31 14,00 11,07 11,80 

Obrátka zásob 
Výpočet = tržby / zásoby 87,74 238,90 199,63 147,97 

Rentabilita celkového kapitálu 
Výpočet = zisk po zdanení / celkový kapitál 0,06 0,07 0,07 0,05 

Rentabilita vlastného kapitálu 
Výpočet = zisk po zdanení / vlastný kapitál 0,51 0,87 0,48 0,35 

Rentabilita tržieb 
Výpočet = zisk po zdanení / tržby 0,01 0,01 0,01 0,01 

Rentabilita nákladov 
Výpočet = zisk po zdanení / náklady 0,01 0,01 0,01 0,01 

Ukazovateľ finančnej samostatnosti 
Výpočet = vlastné imanie / celkový majetok 0,12 0,08 0,14 0,16 

Ukazovateľ finančnej stability 
Výpočet = (vlastné imanie + dlhodobé záväzky) / 
celkový majetok 

0,12 0,08 0,14 0,16 

Podiel cudzieho a vlastného kapitálu 
Výpočet = záväzky / vlastné imanie 7,51 11,91 5,93 5,40 

Podiel vlastného a cudzieho kapitálu 
Výpočet = vlastné imanie / záväzky 0,13 0,08 0,17 0,19 

Celková zadlženosť 
Výpočet = záväzky / celkový kapitál 0,88 0,92 0,86 0,84 

Koeficient zadlženosti 
Výpočet = celkový majetok / cudzie zdroje 1,13 1,08 1,17 1,19 

Ukazovateľ úverovej zadlženosti 
Výpočet = bankové úvery a výpomoci / celkový 
majetok 

0,14    

Krátkodobá intenzita zadlženia 
Výpočet = krátkodobé záväzky / cudzie zdroje 1,00 0,99 0,99 1,00 

Výkonnosť celkového kapitálu 
Výpočet = zisk po zdanení / pasíva spolu 0,06 0,07 0,07 0,05 

Výkonnosť vlastného kapitálu 
Výpočet = zisk po zdanení / vlastné imanie 0,51 0,87 0,48 0,35 

Výkonnosť cudzieho kapitálu 
Výpočet = zisk po zdanení / cudzí kapitál 0,07 0,07 0,08 0,07 

Nákladová náročnosť tržieb 
Výpočet = celkové náklady / tržby 0,99 1,00 1,00 1,00 
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Ukazovatele likvidity 

 

Ukazovatele likvidity informujú o platobnej schopnosti alebo likvidite podniku. Táto stránka 

finančnej situácie je najdôležitejšou a najsledovanejšou nielen manažmentom podniku, ale 

aj externými subjektmi, s ktorými je podnik v kontakte. 

 

Okamžitá likvidita predstavuje podiel hotových peňažných prostriedkov na celkových 

krátkodobých záväzkoch. Vo voľnej interpretácii to znamená stupeň krytia krátkodobých 

záväzkov hotovými finančnými prostriedkami. 

 

Rok 2009 vykázal zlepšenú situáciu, aká bola v roku 2008. Kým v predošlom roku bola 

úroveň krytia krátkodobých záväzkov pohotovými peňažnými prostriedkami len 12%, 

v bežnom roku to predstavovalo 17%. Následne, v roku 2010 je úroveň krytia 

krátkodobých záväzkov finančnými prostriedkami už na úrovni 26%. 

 

Bežná likvidita vyjadruje krytie krátkodobých záväzkov pohotovými peňažnými 

prostriedkami a ďalšou najlikvidnejšou formou majetku – pohľadávkami (splatnými 

do jedného roka). Úroveň bežnej likvidity bola v roku 2010 okolo hodnoty 1,12, čo 

znamená, že na úhradu 1 peňažnej jednotky krátkodobých záväzkov spoločnosti bolo 

k dispozícii približne 1,12 peňažných jednotiek súčtu finančných prostriedkov 

a pohľadávok. Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že spoločnosť disponuje vo veľkej 

miere pohľadávkami, čo je výrazom silnej obchodnej aktivity. 

 

Celková likvidita predstavuje úroveň krytia krátkodobých záväzkov celým obežným 

majetkom, teda súčtom peňažných prostriedkov, pohľadávok a zásob. Úroveň celkovej 

likvidity sa v jednotlivých rokoch výrazne nelíšia od hodnoty ukazovateľa bežnej likvidity. 

Záverom môže byť významná skutočnosť, že spoločnosť nedisponovala takmer žiadnymi 

zásobami (účtovanými spôsobom A), teda výstupy analýzy bežnej likvidity sú platné aj pre 

úroveň celkovej likvidity. 

 

Celkovo je možné konštatovať, že spoločnosť vylepšuje svoju finančnú stabilitu, a to 

najmä pozitívnym vývojom v oblasti likvidity. 
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Analýza obratu a viazanosti 

 

Na úvod analýzy obratu a viazanosti majetku v jeho členení na obežný a neobežný je 

nutné poznamenať skutočnosť, že spoločnosť nedisponuje takmer žiadnym neobežným 

majetkom. V tejto súvislosti je irelevantné analyzovať samostatne neobežný majetok, 

keďže jeho hodnota je v súvislosti so štatisticky významnou zložkou obežného majetku 

menej vypovedacia. 

 

Obratovosť vyjadruje schopnosť jednej peňažnej jednotky majetku tvoriť tržby. Pri tokovom 

porovnaní tohto ukazovateľa pri obežnom majetku za predchádzajúce tri účtovné obdobia 

je zrejmý nárast z hodnoty 9,56 na hodnotu 11,79, avšak následne opätovný pokles 

na úroveň 8,94, v roku 2010 pokles na úroveň 8,51. Viazanosť majetku predstavuje 

inverznú hodnotu k ukazovateľu obratu. Predstavuje takú hodnotu majetku, ktorú je nutné 

viazať pre dosiahnutie 1 peňažnej jednotky tržieb. 

 

Analýza využitia obežného majetku 

 

Z hľadiska predmetu činnosti spoločnosti sú najvýznamnejším faktorom obežného majetku 

okrem peňažných prostriedkov aj pohľadávky, a to najmä z obchodného styku. Obrat 

pohľadávok v tomto vyjadrení je možné charakterizovať ako počet nutných dní 

na speňaženie tržieb. V roku 2010 nastal nárast ukazovateľa z hodnoty 11,07 (v roku 

2009) na úroveň 11,80. 

 

Analýza rentability 

 

Rentabilita, ako vyplýva zo schémy jej prepočtu, keď je určovaná výška zisku, pripadajúca 

na jednotku bázickej premennej, vyjadruje práve jej ziskovosť. 

 

Schopnosť ziskovosti celkového kapitálu klesla na úroveň 5%. Negatívny vývoj je 

zaznamenaný pri rentabilite vlastného kapitálu, ktorá klesla na úroveň 35%. 
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2.3 Náklady na výskum a vývoj 
 

Vychádzajúc z predmetu činnosti spoločnosti UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o., tá 

neuskutočňovala žiadne aktivity súvisiace s výskumom a vývojom, a taktiež nevynakladala 

na tieto účely žiadne náklady. 
 

2.4 Rozdelenie výsledku hospodárenia za predchádzajúce účtovné obdobie 
 

Valné zhromaždenie rozhodlo o rozdelení výsledku hospodárenia za rok 2009 vo výške 

2.193.256,- EUR nasledovne: 

 

Štruktúra rozdelenia zisku Suma v EUR
Zisk na rozdelenie, z toho pre: 2.193.256,-
- nerozdelený zisk minulých rokov 2.193.256,-

 

2.5 Rozdelenie výsledku hospodárenia za bežné účtovné obdobie 
 

Valné zhromaždenie spoločnosti UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o. rozhodlo na svojom 

zasadnutí dňa 6.5.2011 o rozdelení výsledku hospodárenia za rok 2010 nasledovne: 

 

Štruktúra rozdelenia zisku Suma v EUR
Zisk na rozdelenie, z toho pre: 2.487.392,38
vyplatenie podielu na zisku spoločníkom    
podľa ich podielov v spoločnosti : 
UNIPETROL RPA, s.r.o. – podiel 87 % 
UNIPETROL, a.s. – podiel 13 % 
Podiel na zisku bude vyplatený v dvoch 
splátkach : 
1. splátka – najneskôr do 31.5.2011 
2. splátka – najneskôr do 31.8.2011 
 

2.487.392,38

1.487.392,38
1.000.000,00

2.6 Udalosti osobitého významu po skončení bežného účtovného obdobia 
 

Spoločnosť nezaznamenala žiadnu udalosť osobitého významu po skončení bežného 

účtovného obdobia. 
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3. Predpokladaný budúci vývoj 
 

Spoločnosť nepredpokladá žiadne významné zmeny v organizačnej štruktúre, ani 

v predmete činnosti. Cieľom spoločnosti v nasledujúcom období je udržanie podielu 

na trhu a udržanie dosiahnutého kladného hospodárskeho výsledku na predošlej úrovni. 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 12.5.2011  

 

 

 Ing. Jaroslav Filip 

         konateľ 

 

 

 

 

 Ing. Otakar Krejsa 

         konateľ 
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