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 2012 do 31. března 2012

21. 5. 2012

Zpráva statutárního orgánu emitenta za období od 1.1.2012 do
31.3.2012
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.
Vzhledem ke skutečnosti, že společnost Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová
společnost (dále jen „Společnost) vydala listinné akcie na majitele, není Společnosti aktuální
akcionářská struktura známa. Dle údajů z listiny přítomných na řádné valné hromadě
Společnosti konané 6.6.2011 vyplývá, že k tomuto datu byla hlavním akcionářem Společnosti
společnost Via Chem Group, a.s. se sídlem Praha 5, Plzeňská č.p. 155/113, PSČ 150 00, IČ
26694590 s 62,62 % podílem na hlasovacích právech Společnosti.

2. Emitentem ovládané osoby
SYNPO, akciová společnost, se sídlem v Pardubicích, Zelené Předměstí, S. K. Neumanna
1316, PSČ 532 07, IČ 46504711, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové v oddíle B, vložka 627.
EPISPOL, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, Revoluční 86, čp. 1930, PSČ 400 01, IČ
25449842, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v
oddíle B, vložka 1426.
SPOLCHEMIE, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, Revoluční 86, čp. 1930, PSČ 400 32,
IČ 25006223, zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B,
vložka 899.
Spolpharma, s.r.o., se sídlem v Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 01,
IČ 27287149, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
v oddíle C, vložka 22665.
Oleochem, a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Anglická 140/20, PSČ 120 00,
IČ 28361806, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze
v oddíle B, vložka 14109.
INFRASPOL, s.r.o., se sídlem v Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32,
IČ 27918131, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
v oddíle C, vložka 26871.
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CHS Resins, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32,
IČ 28207866, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
v oddíle B, vložka 1991.
SPOLCHEMIE Electrolysis a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400
32,
IČ 29200181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
v oddíle B, vložka 2227.
Usti Infrastructure s.r.o., se sídlem v Ústí nad Labem, Žukovova 100, PSČ 400 03,
24843245, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
v oddíle C, vložka 30980.

IČ

SPOLCHEMIE N.V., se sídlem Naritaweg 165, Telestone 8, 1043 BW Amsterdam,
Nizozemí
CHS Epi, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32,
IČ 28207882, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
v oddíle B, vložka 2017.
SPOLCHEMIE (M) Sdn. Bhd., se sídlem C 15-1, level 15, Tower C, Megan Avenue II, 12
Jalan Yap Kwan Seng, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia, IČ 785686-T.
Bakelite Epoxy GmbH, se sídlem c/o Nörr Stiefenhofer Lutz, Victorplatz 2, 40477
Düsseldorf, Německo.

3. Popis podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření emitenta
Společnost v období od 1.1.2012 do 31.3.2012 dosáhla tržeb za vlastní výrobky a služby
v úrovni 1 138 mil. Kč, v loňském roce ve srovnatelném období dosáhla tržeb v úrovni
1 409 mil. Kč. Toto snížení tržeb o cca 19% odpovídá celkové situaci na trhu.
V nosném oboru umělých pryskyřic bylo dosaženo tržeb ve výši 725 mil. Kč, což představuje
pokles ve srovnání se stejným obdobím minulého roku o cca 26%. Na tomto poklesu se vedle
celkového snížení poptávky významně projevilo ukončení smlouvy o výrobě polyesterů pro
nadnárodní společnost Reichhold. Od března 2012 je tento výpadek postupně nahrazován
spoluprací s novým americkým partnerem.
V segmentu Anorganiky došlo k poklesu tržeb ve srovnání s loňským obdobím pouze o 5%.
Bylo dosaženo tržeb ve výši 401 mil. Kč. V objemovém vyjádření se jedná o ještě menší
pokles, a to necelé 2%.
Výše popsané trendy v tržbách jednotlivých segmentů, zejména pak v oboru umělých
pryskyřic, se negativně projevily na tvorbě zisku Společnosti. Za první čtvrtletí Společnost
vykázala ztrátu ve výši 37 mil. Kč. Přesto dokázala společnost v tomto období při
optimalizaci řízení peněžních toků v souladu s uzavřenou Dohodou o dočasné úpravě
právních vztahů s bankovními věřiteli snížit úvěrové zatížení o cca 40 mil. Kč.
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4. Popis podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření emitentem
ovládaných osob
Skupina podniká zejména v oblasti výroby chemických látek a přípravků a jejich prodeje, ve
výzkumu a vývoji v oblasti chemie.
Společností ovládané osoby jsou detailně popsány v bodu 2 této zprávy.
Ve společnosti SYNPO, a.s., zabývající se především výzkumnou činností, je situace stabilní.
Objem výroby v EPISPOLu, který vyrábí nízkomolekulární epoxidové pryskyřice pro
Společnost v režimu toll-fee, je v hodnoceném období téměř na stejné úrovni jako ve
srovnatelném období loňského roku, přičemž EPISPOL vykázal mírně vyšší tržby i
hospodářský výsledek.
Společnost Spolpharma, která podniká zejména v oblasti pánské kosmetiky, vykázala o cca
22 mil.Kč nižší tržby a vyšší zisk o cca 5 mil.Kč oproti srovnatelnému období loňského roku.
To je pozitivním výsledkem uzavření dlouhodobě ztrátové výroby pracích prášků v Ústí nad
Labem, ke kterému došlo v průběhu hodnoceného období.
Společnost Oleochem podniká v oblasti výroby glycerinu, mastných kyselin, stearanů a
stearinů. Po úspěšném zahájení výroby v obnoveném provozu výroby mastných kyselin
v začátku roku 2011 a nárůstu tržeb v průběhu roku 2011 zaznamenala společnost v prvním
čtvrtletí roku 2012 pokles tržeb o cca 22 mil. Kč oproti srovnatelnému období roku 2011.
Přitom vykázala téměř stejnou ztrátu (- 8 mil. Kč) jako ve srovnatelném období roku 2011.
Toto je zejména výsledek realizovaných racionalizačních opatření.
Společnost Infraspol zahájila svou činnost v závěru roku 2010. Její činnost spočívá
v poskytování infrastrukturních služeb jiným společnostem zejména ze Skupiny. Nižší
vykázané tržby a horší hospodářský výsledek oproti srovnatelnému období souvisí
s ukončením poskytování služeb dvěma klientům.
Hospodaření ostatních společností 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, poté co v roce 2011 dokončila program restrukturalizace a optimalizace procesů,
zaznamenala v druhé polovině roku 2011 pokles poptávky, který pokračoval i v hodnoceném
období roku 2012. To, ve spojení s ukončením smlouvy o výrobě polyesterů pro společnost
Reichhold, vedlo k dosažení nižších tržeb oproti srovnatelnému období minulého roku a
k dosažení horšího hospodářského výsledku ve výši - 37 mil. Kč.
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b) Významné události, které mají dopad na finanční situaci nebo výsledek hospodaření
emitenta
Společnost byla v hodnoceném období nadále vázána podmínkami Smlouvy o dočasné úpravě
právních vztahů (ve znění pozdějších dodatků), kterou uzavřela v roce 2009 s pěti
financujícími bankami. Cílem této smlouvy je konsolidace vztahů s bankami a stabilizace
finanční situace Společnosti. Platnost smlouvy byla v hodnoceném období prodloužena
dodatkem do 30.4.2012 a následně byla uzavřena smlouva nová, platná do 29.6.2012.
c) Významné transakce ovlivňující finanční situaci emitenta
V závěru roku 2011 došlo k ukončení smlouvy o výrobě polyesterů pro nadnárodní společnost
Reichhold. Tuto výrobu se v hodnoceném období podařilo nahradit pouze zčásti.

d) Zhodnocení finančního vývoje emitenta
(v tis.)

1-3/2012

Zisk

1-3/2011

-37 206

114 863

Tržby za vlastní výrobky a služby

1 138 101

1 409 060

Krátkodobé pohledávky

1 163 756

852 859

Krátkodobé závazky

1 255 021

1 221 041

Úvěry

1 855 292

2 207 468

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 v popisovaném období 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
Společnost Synpo je poměrně stabilizovaná, vykazuje stabilní tržby a také mírně pozitivní
hospodářský výsledek.
Stejně tak je stabilní společnost Epispol, která dosáhla téměř stejného objemu výroby jako ve
srovnatelném minulém období. Zároveň vykázala mírně lepší hospodářský výsledek oproti
srovnatelnému období.
Ve společnosti Spolpharma se pozitivně projevilo uzavření ztrátové výroby pracích prášků
v průběhu hodnoceného období. Společnost vykázala při nižších tržbách lepší hospodářský
výsledek o cca 5 mil. Kč.
Společnost Oleochem v roce 2011 dokončila najetí výroby v obnoveném provozu výroby
mastných kyselin. V hodnoceném období dosáhla při poklesu tržeb o 22 mil. Kč proti
srovnatelnému období minulého roku nepatrně nižší ztrátu, a to díky realizovaným úsporným
opatřením.
Společnost Infraspol vykázala v hodnoceném období nižší tržby a horší hospodářský výsledek
v důsledku ukončení smluv o poskytování služeb s dvěma klienty.
Všechny zmiňované osoby s výjimkou Synpa v posledních letech řeší vyšší nároky na
provozní financování v souvislosti s rostoucím objemem obchodu při stálém snižování
externích zdrojů.

b) Zhodnocení finančního vývoje emitentem ovládaných osob

(v tis.)
zisk (+)/ztráta (-)

SYNPO,
akciová
společnost
1-3/2012

EPISPOL,
a,s,
1-3/2011

1-3/2012

1-3/2011

1 401

810

9 574

5 307

tržby

20 664

19 658

59 446

52 683

krátkodobé pohledávky

35 454

27 636

133 935

107 999

krátkodobé závazky

33 104

15 785

160 574

188 986

0

0

372 509

425 653

úvěry

(v tis.)
zisk (+)/ztráta (-)

Spolpharma,
s.r.o.
1-3/2012

Oleochem
a.s.
1-3/2012

1-3/2011

Infraspol
s.r.o.
1-3/2012

1-3/2011

1-3/2011

5 690

800

-8 050

-8 162

-4 166

1 031

tržby

97 796

119 408

162 666

182 570

22 811

26 703

krátkodobé pohledávky

32 533

55 384

115 347

103 504

37 412

21 126

102 971

77 907

275 924

328 596

59 124

19 413

69 827

98 114

0

0

13 000

0

krátkodobé závazky
úvěry

U společností SPOLCHEMIE Electrolysis a.s., SPOLCHEMIE N.V., SPOLCHEMIE, a.s.,
CHS Resins, a.s., CHS Epi, a.s., Usti Infrastructure s.r.o., SPOLCHEMIE (M) SdnBhd a
Bakelite Epoxy GmbH nejsou data k 31.3. běžného roku zpracována vzhledem k tomu, že
tyto společnosti dosud nezahájily běžnou podnikatelskou činnost, pro kterou byly založeny.
6

c) Významné události, které mají dopad na finanční situaci nebo výsledek hospodaření
emitentem ovládaných osob
V hodnoceném období nedošlo, s výjimkou zmíněného negativního trendu trhu,
k významným událostem s dopadem na finanční situaci nebo výsledek hospodaření
ovládaných osob.
d) Popis investiční politiky emitentem ovládaných osob
Ovládané osoby v hodnoceném období neprovedly žádné operace zvyšující, či snižující jejich
základní kapitál. Neprovedly ani žádné operace, které by jakkoliv měnily jejich akcie.
Ovládané osoby v hodnoceném období neinvestovaly do získání nových majetkových účastí,
ani žádné účasti neprodaly.

V Ústí nad Labem, dne 21. května 2012

Ing. Jan Šrubař
místopředseda představenstva

PhDr. Paul Antony Yianni
předseda představenstva
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