Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
Revoluční 1930/86
400 32 Ústí nad Labem
IČ: 00011789

kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2010 do 30. dubna 2010

30.4.2010

Zpráva statutárního orgánu emitenta za období od 1.1.2010 do
30.4.2010
Zpráva statutárního orgánu emitenta je vypracována dle § 119a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání
na kapitálovém trhu.

1. Emitent
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, IČ 00011789, se sídlem v Ústí nad
Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32, Česká republika (dále jen „Společnost“), byla zapsána do
obchodního rejstříku dne 31. prosince 1990. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 47.
Aktuální vlastnická struktura není Společnosti vzhledem ke statutu jejích akcií známa. Vzhledem
k prezenci účastníků na poslední valné hromadě Společnosti a skutečnosti, že žádný z akcionářů
neoznámil Společnosti zvýšení či snížení podílu na hlasovacích právech dle § 122 zák. 256/2004 Sb., o
podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že je kontrolována společností
Via Chem Group, a.s. se sídlem Praha 5, Plzeňská č.p. 155/113, PSČ 150 00, IČ 26694590. Poslední
známá výše jejího podílu na hlasovacích právech Společnosti činila 62,62 %.

2. Emitentem ovládané osoby
SYNPO, akciová společnost, se sídlem v Pardubicích, Zelené Předměstí, S. K. Neumanna 1316,
PSČ 532 07, IČ 46504711, – podíl Společnosti činí 100%,
EPISPOL, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, Revoluční 86/1930, PSČ 400 01, IČ 25449842, – podíl
Společnosti činí 90%,
SPOLCHEMIE, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, Revoluční 86/1930, PSČ 400 32, IČ 25006223, –
podíl Společnosti činí 100%,
Spolpharma, s.r.o., se sídlem v Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 01, IČ 27287149, –
podíl Společnosti činí 100 %,
STZ a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, Střekov, Žukovova 100, PSČ 401 29, IČ 27294099, - podíl
Společnosti činí 31,47%,
Oleochem, a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Anglická 140/20, PSČ 120 00, IČ 28361806 - podíl
Společnosti činí 100%,
INFRASPOL, s.r.o., se sídlem v Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32, IČ 27918131, podíl Společnosti činí 100%
CHS Resins, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32, IČ 28207866, - podíl
Společnosti činí 100%
Bakelite Epoxy GmbH, se sídlem v Düsseldorfu, Victoriaplatz 2, 100%ně vlastněný společností CHS
Resins, a.s.
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3. Popis podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření emitenta
Společnost v období od 1.1.10 do 30.4.10 dosáhla tržeb v úrovni 1 256 mil. Kč, což je téměř
stejná hodnota v porovnání se srovnatelným obdobím roku 2009 (1 293 mil.Kč).
Nejlépe se dařilo oboru umělých pryskyřic s tržbami 805 mil.Kč, které se oproti roku 2009
zvýšily o 15%. V rámci tohoto oboru se nejlépe vedlo nosnému programu Společnosti –
epoxidovým pryskyřicím, kde meziroční nárůst dosáhl 20%. Neméně dobře se dařilo i
dalšímu oboru umělých pryskyřic – výrobě nenasycených polyesterů, kde Společnost
zaznamenala vysoký nárůst výroby pro svého klíčového zákazníka.
Nižších tržeb dosáhla Společnost u dvou dalších významných výrobních oborů – Anorganiky
a Specialit. U těchto oborů bylo dosaženo tržeb 379 mil.Kč, resp. 48 mil.Kč. U Anorganiky
byl obchodován stejný objem výrobků s tím, že důvodem snížení tržeb je pokles cen u
výrobkové skupiny louhů, kde jsou ceny závislé na ceně vstupní suroviny a tato cena poklesla
meziročně významně. V tomto případě pokles cen výrobků neznamenal snížení marží.
U Specialit je důvodem meziročního poklesu skutečnost, že Společnost v průběhu roku 2009
významně utlumila výrobu jednoho ze speciálních výrobků, pro jeho nevyhovující rentabilitu.
Hospodářský výsledek Společnosti je nutno posuzovat v průběhu roku společně
s hospodářským výsledkem společnosti Epispol, protože společně provozují nosný výrobní
obor Společnosti – epoxidové pryskyřice.

4. Popis podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření emitentem
ovládaných osob
Společnost ovládá osoby uvedené v bodu 2. U všech osob, které mají činnost výrobního či
výzkumného charakteru ( SYNPO, EPISPOL, Spolpharma, STZ a Oleochem) došlo
k poměrně významnému nárůstu tržeb v porovnání srovnatelných období let 2009 a 2010.
Tyto pozitivní trendy jsou odrazem začínajícího oživení na relevantních trzích. Hospodaření
společností SPOLCHEMIE, INFRASPOL, CHS Resins a Bakelite Epoxy je z hlediska
Skupiny nevýznamné.

5. Důležité události a transakce a jejich dopad na finanční situaci nebo
výsledky hospodaření emitenta
a) Výsledky hospodaření emitenta
Společnost v letošním roce zaznamenala a pohotově reagovala na významné signály oživení,
které se odrazily jak v meziměsíčních nárůstech tržeb, tak lepšícím se hospodářském
výsledku. Společnost však i nadále řešila finanční obtíže, které souvisely s potřebným
nárůstem oběžných prostředků a relativním nedostatkem provozních zdrojů.
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b) Významné události, které mají dopad na finanční situaci nebo výsledek hospodaření
emitenta
Společnost po celé období plnila podmínky Smlouvy o dočasné úpravě právních vztahů,
kterou uzavřela v roce 2009 s pěti financujícími bankami. Tato smlouva má platnost do
30.6.2010 a jejím cílem je konsolidace vztahů s bankami a stabilizace finanční situace
Společnosti.
Ve Společnosti probíhá program RESTART, jehož cílem je redukce nákladů a optimalizace
výnosů. Tento program byl zahájen na podzim roku 2009 a Společnost zejména v posledních
měsících (březen, duben 2010) již snímá jeho efekty.
Společnost připravuje poměrně zásadní restrukturalizaci svých činností a procesů. Prvním
krokem bylo založení společnosti CSS, a.s., kde budou vykonávány činnosti společné pro
celou Skupinu (Centrum sdílených služeb).
c) Významné transakce ovlivňující finanční situaci emitenta
Společnost ve snaze stabilizovat svoji hospodářskou a finanční situaci pracovala na prodeji
nepotřebných nemovitostí, z nichž u dvou dokončila transakční dokumentaci.
Společnost také vyvíjela intenzivní činnost prostřednictvím zástupce věřitelů na urychleném
uspokojení pohledávek za společností Exportní průmyslová, a.s. v konkurzu, které se v dubnu
2010 i uskutečnilo.
d) Zhodnocení finančního vývoje emitenta

(v tis.)

1-4/2009

zisk

1-4/2010

10 573

9 666

tržby

1 293 613

1 256 397

pohledávky

1 050 218

828 636

závazky

1 621 865

1 196 092

úvěry

2 360 895

2 287 233

e) Popis investiční politiky emitenta
Společnost v popisovaném období neprovedla žádné operace zvyšující, či snižující její
základní kapitál. Neprovedla ani žádné operace, které by jakkoliv měnily její akcie.
Společnost neinvestovala do získání nových majetkových účastí, ani žádné účasti neprodala.
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6. Důležité události a transakce a jejich dopad na finanční situaci nebo
výsledky hospodaření emitentem ovládaných osob
a) Výsledky hospodaření emitentem ovládaných osob
Osoby ovládané Společností zaznamenaly celkově nárůst svých tržeb a zlepšení
hospodářského výsledku jako příznivý odraz postupného oživování především v zemích
Eurozóny.
Všechny osoby ovšem také musely (až na výjimku ve výzkumné oblasti - SYNPO) řešit
přetrvávající problémy v řízení svých finančních toků.
b) Významné události, které mají dopad na finanční situaci nebo výsledek hospodaření
emitentem ovládaných osob
Skupina ovládaných osob byla ve svých výsledcích posílena tím, že po celé hodnocené
období provozovala nově získané výrobní obory a to výrobu detergentů ve společnosti
Spolpharma, s.r.o. a výrobu a prodej biologicky odbouratelných příměsí do paliv ve
společnosti Oleochem a.s.
c) Významné transakce ovlivňující finanční situaci emitentem ovládaných osob
V průběhu hodnoceného období došlo k významné majetkové změně, kdy užívaný výrobní
movitý majetek – lisovna a extrakce olejnatých semen a skladovací kapacity byly prodány
vně společnosti STZ a.s. a tato společnost tento majetek v současnosti využívá v nájmu.

d) Zhodnocení finančního vývoje emitentem ovládaných osob

(v tis.)
zisk (+)/ztráta (-)

SYNPO,
akciová
společnost
1-4/2009

EPISPOL,
a,s,
1-4/2010

1-4/2009

1-4/2010

5 323

598

-10 295

18 636

tržby

19 694

23 974

71 852

79 431

pohledávky

35 944

22 237

10 083

21 887

závazky

44 691

46 692

199 684

213 482

0

0

459 119

456 051

1-4/2010

Oleochem
a.s.
1-4/2009

úvěry

(v tis.)

Spolpharma,
s.r.o.
1-4/2009

STZ a.s.
1-4/2010

1-4/2009

1-4/2010

zisk (+)/ztráta (-)

-3 442

2 006

-23 240

-27 696

-93 577

78 297

tržby

68 841

134 372

128 706

153 237

234 566

251 263

pohledávky

14 766

35 172

102 947

105 875

107 853

236 868

závazky

58 184

53 362

114 176

205 368

297 667

563 190

0

39 000

0

0

0

283 598

úvěry
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e) Popis investiční politiky emitentem ovládaných osob
Ovládané osoby v hodnoceném období neprovedly žádné operace zvyšující, či snižující její
základní kapitál. Neprovedly ani žádné operace, které by jakkoliv měnily jejich akcie.
Ovládané osoby neinvestovaly do získání nových majetkových účastí, ani žádné účasti
neprodaly.

V Ústí nad Labem, dne 30. dubna 2010

Francois Vleugels

Ing. Jan Šrubař

předseda představenstva

místopředseda představenstva
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