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 2011 do 31. března 2011

19.5.2011

Zpráva statutárního orgánu emitenta za období od 1.1.2011 do
31.3.2011
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 25.10.2010 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, – 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 %,
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%
STZ a.s., v konkurzu, se sídlem v Ústí nad Labem, Střekov, Žukovova 100, PSČ 401 29, IČ 27294099,
- podíl Společnosti činí 31,47%,
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3. Popis podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření emitenta
Společnost v období od 1.1.2011 do 31.3.2011 dosáhla tržeb za vlastní výrobky a služby
v úrovni 1 409 mil. Kč, v loňském roce ve srovnatelném obdobím dosáhla tržeb v úrovni 927
mil.Kč. To odpovídá nárůstu o 52%.
V nosném oboru umělých pryskyřic bylo dosaženo tržeb ve výši 981 mil.Kč, což představuje
nárůst ve srovnání se stejným obdobím minulého roku o 71%. Vedle zvýšeného objemu
prodejů zejména v oblasti epoxidových pryskyřic se na tomto nárůstu podílelo významně
zvýšení prodejních cen a v neposlední řadě i převzetí výroby a prodeje některých typů alkydů
na základě dohody se společností Sun Chemical od jejího vídeňského závodu v druhém
pololetí roku 2010.
Největší růst v prodaném objemu byl zaznamenán v oblasti epoxidových pryskyřic, ve
kterých bylo prodáno objemově o 27% více než ve stejném období roku 2010.
V segmentu Anorganiky došlo k nárůstu tržeb o 27%. Bylo dosaženo tržeb ve výši 407
mil.Kč. Objemově se jedná o nárůst o cca 12%. Průměrné ceny se zvýšily o 17%.
Především výše uvedené trendy měly pozitivní vliv na hospodářský výsledek Společnosti.
Za první čtvrtletí roku 2011 bylo dosaženo zisku ve výši 115 mil.Kč. V důsledku toho došlo
ke zlepšení situace ve splácení obchodních závazků a snižování úvěrového zatížení v souladu
s uzavřenou dohodou s bankovními věřiteli.
Po popisovaném období nastoupili do společnosti tři noví manažeři, Ing. Pavel Pleva jako
ředitel nákupu, Ing. Lukáš Horáček jako finanční ředitel a Gorn Jensen jako ředitel oboru
pryskyřic – komodit.

4. Popis podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření emitentem
ovládaných osob
Společnost ovládá osoby uvedené v bodu 2. Ve společnosti SYNPO, a.s., zabývající se
především výzkumnou činností, je situace stabilní. Dosažené výsledky v EPISPOLu jsou na
přibližně stejné úrovni jako v předchozím období. Společnosti Spolpharma a Oleochem
dosáhly poměrně významného zvýšení tržeb proti předchozímu období.
Hospodaření společností INFRASPOL, s.r.o., SPOLCHEMIE a CHS Resins zůstává
z hlediska Skupiny nevýznamné.

5. Důležité události a transakce a jejich dopad na finanční situaci nebo
výsledky hospodaření emitenta
a) Výsledky hospodaření emitenta
Společnost nadále pokračuje v programu restrukturalizace a optimalizace procesů. To se, i
v souvislosti s oživením trhu, pozitivně odrazilo v dosažených výsledcích, jak v nárůstech
tržeb, tak v lepším hospodářském výsledku.
Společnost nadále pokračovala ve stabilizaci finanční situace a dosáhla mírného zlepšení ve
struktuře oběžných prostředků a nedostatku provozních zdrojů.
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b) Významné události, které mají dopad na finanční situaci nebo výsledek hospodaření
emitenta
Společnost je 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 nadále prodloužena do 30.6.2011.
Společnost pokračovala v realizaci programu RESTART, jehož cílem je redukce nákladů a
optimalizace výnosů. Tento program byl zahájen na podzim roku 2009. Realizace tohoto
programu se významně podílela na dosažených lepších výsledcích Společnosti za rok 2010 i
v prvním čtvrtletí roku 2011.
Společnost v rámci restrukturalizace svých činností a procesů realizovala přesun některých
režijních činností do samostatné společnosti CSS, a.s., ve které budou tyto činnosti
vykonávány pro celou Skupinu. Jedná se o činnosti v oblasti nákupu, administrativy,
informačních technologií a personalistiky. Obdobně má v úmyslu přesunout činnosti v oblasti
služeb dopravy, laboratoří, údržbě, správy majetku apod. do společnosti INFRASPOL, s.r.o.

c) Významné transakce ovlivňující finanční situaci emitenta
Společnost ve snaze zlepšovat svoji hospodářskou a finanční situaci, kromě jiných kroků,
realizovala v roce 2010 prodej dvou zbytných (nepříliš významných) nemovitostí. Zároveň
byla v závěru roku 2010 prodána technologie dlouhodobě problémové výrobny manganistanu
draselného. Společnost dále i v prvním čtvrletí roku 2011 jednala s několika obchodními
partnery o odprodeji dalších zbytných movitých a nemovitých věcí, k větším prodejům však
nedošlo.

d) Zhodnocení finančního vývoje emitenta
(v tis.)

1-3/2010

1-3/2011

Zisk

- 21 539

114 863

Tržby za vlastní výrobky a služby

926 779

1 409 060

Krátkodobé pohledávky

883 292

852 859

Krátkodobé závazky

1 490 590

1 221 041

Úvěry

2 284 542

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 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
Většina osob ovládaných Společností zaznamenala nárůst svých tržeb a zlepšení
hospodářského výsledku jako příznivý odraz postupného oživování trhů a realizaci
ozdravných procesů.
Všechny zmiňované osoby s výjimkou Synpa musely však také řešit tlak na finanční toky, a
to zejména z důvodu financování rostoucího objemu obchodu při absenci externích zdrojů pro
financování provozního kapitálu..

b) Významné události, které mají dopad na finanční situaci nebo výsledek hospodaření
emitentem ovládaných osob
V roce 2010 Spolpharma koupila nemovitosti ve svém výrobním areálu za cca 40 mil.Kč,
které dříve užívala jako nájemce. Dosažení přibližně stejného zisku při vyšším objemu tržeb
bylo způsobeno poklesem marží v oboru pracích prášků.
Prodeje Oleochemu ve srovnatelném období minulého roku byly poznamenány výpadkem
výrobny mastných kyselin v důsledku požáru výrobny v prosinci 2009. Společnost v roce
2010 inkasovala pojistné plnění za přerušení provozu. Zároveň v roce 2010 investovala do
pořízení nové technologie výroby mastných kyselin. Zkušební provoz v této výrobně byl
zahájen na začátku roku 2011. To se také projevilo ve vyšších tržbách v prvním čtvrtletí roku
2011 a v měsíci březnu již i kladným hospodářským výsledkem.

c) Zhodnocení finančního vývoje emitentem ovládaných osob

(v tis.)
zisk (+)/ztráta (-)

SYNPO,
akciová
společnost
1-3/2010

EPISPOL,
a,s,
1-3/2011

1-3/2010

1-3/2011

368

810

6 568

5 307

tržby

17 169

19 658

61 071

52 683

pohledávky

21 281

27 636

54 887

107 999

závazky

11 259

15 785

264 916

188 986

0

0

456 051

425 653

úvěry
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(v tis.)

Spolpharma,
s.r.o.
1-3/2010

zisk (+)/ztráta (-)

1-3/2011

Oleochem
a.s.
1-3/2010

1-3/2011

1 504

800

-18 991

-8 162

101 137

119 408

136 155

182 570

pohledávky

32 560

55 384

132 869

103 504

závazky

75 164

77 907

249 746

328 596

úvěry

37 796

98 114

0

0

tržby

*
d) 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 19.května 2011

Francois Vleugels

Ing. Jan Šrubař

předseda představenstva

místopředseda představenstva
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