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Na základě provedeného auditu jsme dne 15. února 2008 vydali ke konsolidované účetní závěrce,
která je součástí této konsolidované výroční zprávy na stranách 80 až 123, zprávu následujícího
znění:
„ Ověřili jsme přiloženou konsolidovanou účetní závěrku společnosti Spolek pro chemickou a hutní
výrobu, akciová společnost, tj. konsolidovanou rozvahu k 31. prosinci 2007, konsolidovaný výkaz
zisku a ztráty, konsolidovaný přehled o změnách vlastního kapitálu a konsolidovaný přehled o
peněžních tocích za období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007 a přílohu této konsolidované
účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje o společnosti Spolek
pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost jsou uvedeny v bodě V přílohy této
konsolidované účetní závěrky.
Za sestavení a věrné zobrazení konsolidované účetní závěrky v souladu s Mezinárodními
standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU odpovídá statutární orgán společnosti Spolek
pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost. Součástí této odpovědnosti je navrhnout,
zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním konsolidované účetní závěrky a věrným
zobrazením konsolidované účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti
způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané
situaci přiměřené účetní odhady.
Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této konsolidované účetní závěrce.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a
souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy
jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou
jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejíchž cílem je získat důkazní informace o
částkách a skutečnostech uvedených v konsolidované účetní závěrce. Výběr auditorských postupů
závisí na úsudku auditora, včetně toho, jak auditor posoudí rizika, že konsolidovaná účetní závěrka
obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik
auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení
konsolidované účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské
postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti
použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení
celkové prezentace konsolidované účetní závěrky.
Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření
našeho výroku.

Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv,
pasiv a finanční situace společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová
společnost k 31. prosinci 2007 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a
peněžních toků za rok 2007 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve
znění přijatém EU.“
Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými
osobami společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost k 31. prosinci 2007.
Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědné vedení společnosti Spolek pro chemickou
a hutní výrobu, akciová společnost. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky
stanovisko k této zprávě o vztazích.
Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním auditorskými standardy vztahujícími se
k prověrce a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy
vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o
vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování
pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření
věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy
o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.
Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve
zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu,
akciová společnost k 31. prosinci 2007.
Ověřili jsme též soulad konsolidované výroční zprávy s konsolidovanou účetní závěrkou a také
s nekonsolidovanou účetní závěrkou, které jsou obsaženy v této konsolidované výroční zprávě. Za
správnost konsolidované výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti Spolek pro
chemickou a hutní výrobu, akciová společnost. Naším úkolem je vydat na základě provedeného
ověření výrok o souladu konsolidované výroční zprávy s konsolidovanou účetní závěrkou.
Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími
aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor
naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené
v konsolidované výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení
v konsolidované účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou
konsolidovanou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený
podklad pro vyjádření výroku auditora.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené v konsolidované výroční zprávě společnosti Spolek
pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost k 31. prosinci 2007 ve všech významných
ohledech v souladu s výše uvedenou konsolidovanou účetní závěrkou.
V Praze, dne 15. února 2008
Auditorská společnost:

Auditor:

….……………………………………………..
VGD - AUDIT, s.r.o.
osvědčení č. 271
Bělehradská 18, 140 00 Praha 4

………………………………………
Ing. Dagmar Dušková
osvědčení č. 1919
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I. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu jejího
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Rok 2007 byl pro Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost (dále Společnost)
velmi úspěšným rokem. Podařilo se naplnit cíle podnikatelského plánu, když bylo dosaženo
tržeb ve výši 4,6 miliardy korun a zisku 243 mil. Kč. Celá Skupina dosáhla zisku 297 mil. Kč.
Potvrdily se tak marketingové projekce pro nově vybudované výrobní kapacity pro obor
syntetických pryskyřic.
V roce 2007 pokračovala realizace dříve započatých rozvojových a modernizačních projektů.
V únoru 2007 byl zahájen provoz nové výrobny epichlorhydrinu na glycerinové bázi. Tato
technologie založená na obnovitelném surovinovém zdroji a na vlastním unikátním patentu
potvrdila během ročního provozu své projektované parametry.
Na podzim roku 2007 pak byl zahájen zkušební provoz investice Nízkomolekulární
epoxidové pryskyřice II (Epispol II), která znamenala zdvojnásobení výrobní kapacity
základních nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic na celkových 52 tisíc tun ročně.
Společnost se tak posunula v žebříčku evropských výrobců epoxidů na třetí příčku a na
evropském trhu umělých pryskyřic se stala globálním producentem.
V segmentu anorganických výrob pokračovalo zvyšování bezpečnosti chlorového bloku.
Udržel se zvýšený podíl výroby draselného louhu nad sodným a Společnost začala realizovat
přípravné práce na konverzi z amalgámové elektrolýzy na membránovou. V létě roku 2007
byla dokončena stavba k rozšíření výroby umělých safírů, čímž se zvětšila kapacita této
speciální technologie o více než polovinu. Na podzim pak byla zahájena ekologická investice
k odsíření výroby umělých safírů, která byla dokončena počátkem roku 2008.
Posílení oboru syntetických pryskyřic výstavbou nové jednotky na výrobu
nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic (Epispol II) znamenalo, že hrubé tržby tohoto
segmentu představovaly v roce 2007 71% celkových tržeb Společnosti, anorganické produkty
se na tržbách podílely 23%.
Za rok 2007 činily investice Skupiny z vlastních i úvěrových zdrojů 1 190 milionů korun.
Udržení a posílení pozice na trhu s hlavními výrobkovými skupinami Společnosti a využití
nových výrobních kapacit měly hlavní vliv na to, že se tržby meziročně zvýšily o 263 mil. Kč.
Nejvíce se na tomto přírůstku podílely pryskyřice, zejména pak epoxidy, kde byl zaznamenán
meziroční nárůst téměř 12 procent. Z celkových prodejů představoval export 83 procent.
Společnost se dále stabilizovala a mohla realizovat a připravovat již uvedené rozvojové
projekty. Zároveň tím Společnost posílila dále svoji pozici ve městě Ústí nad Labem.
V roce 2007 pokračovala Společnost v naplňování priorit k dalšímu zlepšování bezpečnosti a
omezování dopadů na životní prostředí, těmto otázkám se pravidelně a intenzivně věnovalo
představenstvo. Na environmentálních investičních nákladech se nejvíce podílela sanace
podloží závodu a asanace bývalé skládky odpadů v Chabařovicích, které jsou hrazeny státem.
Sanace skládky v Chabařovicích byla v roce 2007 dokončena kolaudací. Další investice
ekologického charakteru byly hrazeny z prostředků společnosti, k nejvýznamnějším patřily
absorpce oxidu siřičitého z výroby umělých safírů, jednotka katalytické destrukce emisí
organických látek z provozů na výrobu pryskyřic a obnovovací investice na čistírně
odpadních vod. V roce 2007 probíhaly i akce zaměřené na havarijní prevenci, z nichž
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nejvýznamnější byly výstavba podzemních propylenových zásobníků a zvýšení bezpečnosti
provozu chlorová chemie.
Společnost v roce 2007 obhájila certifikát pro systém bezpečnosti a ochrany zdraví podle
mezinárodně uznávaného standardu OHSAS 18001:1999 (Occupational Health and Safety
Assessment Series). Vedle toho byly obhájeny i certifikáty pro oblasti systémy řízení kvality
(ISO 9001) a péče o životní prostředí (ISO 14001).
Na konci roku 2007 ve Společnosti pracovalo 983 zaměstnanců (Epispol 43 zaměstnanců).
Počet zaměstnanců je ve Společnosti v zásadě stabilizován, Společnost se věnuje dalšímu
zlepšování kvalifikační struktury a celkové podnikové kultury.
Všechna uvedená fakta umožnila představenstvu Společnosti v roce 2007 nejen řídit
stabilizovaný chod Společnosti, ale hlavně věnovat se dlouhodobému rozvoji Společnosti.
Pokračovala příprava dalších záměrů, jejichž cílem je upevnit postavení Společnosti na trhu
syntetických pryskyřic a které budou realizovány v roce 2008. Rozsáhlou modernizaci pak
Společnost završí do roku 2012 přechodem na membránový způsob výroby alkalických louhů
a chloru, což bude znamenat zcela novou koncepci bloku chlorové chemie. V roce 2008 a
následujících letech bude pokračovat odstraňování starých ekologických zátěží, zejména
čištění podzemních vod a odstraňování rtuti z podloží.
V prosinci roku 2007 představenstvo dokončilo vypracování podnikatelského plánu pro rok
2008. V tomto plánu určilo jasné priority a stanovilo cíl konsolidovaného zisku Skupiny ve
výši 305 mil.Kč při tržbách 5,8 mld. Kč a investicích do rozvoje ve výši 1,2 mld. Kč.
Představenstvo chce stejně intenzivně jako dosud připravovat uvedené rozvojové projekty,
věnovat se konkrétním novým opatřením v ekologii a bezpečnosti. Zájmem představenstva je
nadále, aby Společnost dále upevňovala své postavení v místní společenské komunitě.
Představenstvo projednalo v dubnu 2008 lokální a konsolidovanou účetní závěrku za rok
2007, které byly sestaveny dle mezinárodních účetních standardů IFRS.
Představenstvo rovněž projednalo návrh na rozdělení zisku za rok 2007, který bude předložen
akcionářům ke schválení na řádné valné hromadě. Zisk bude z převážné části použit na
úhradu ztrát minulých let.

V Ústí nad Labem dne 15. února 2008

Ing. Martin Procházka
předseda představenstva

Ing. Jan Šrubař
místopředseda představenstva
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1.

Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru

Základní údaje o emitentovi
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Datum založení:
Internetová adresa emitenta:

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32
00011789
31.12.1990
www.spolchemie.cz

Akciová společnost Spolek pro chemickou a hutní výrobu (dále „Emitent“ nebo „Společnost“)
byla založena jednorázově dle zakladatelského plánu Ministerstva průmyslu České republiky ve
smyslu zákona č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech a zákona číslo 111/1990 Sb., o
státním podniku jako akciová společnost.

Emitent je veden v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 47.
Emitent nemá zřízenou organizační složku v zahraničí.
Struktura vlastního kapitálu emitenta je popsána v příloze k ÚZ v sekci III.
Emitent není stranou žádné smlouvy, která by mohla nabýt účinnosti, změnit se nebo zaniknout
v případě změny ovládání emitenta v důsledku nabídky převzetí.
Emitent neumožňuje žádným osobám žádným způsobem zvýhodnění při nabývání akcií
Společnosti.
Emitent neuzavřel žádné smlouvy se členy představenstva nebo zaměstnanci, které by jej
zavazovaly k plnění pro případ skončení jejich funkce nebo zaměstnání v souvislosti s nabídkou
převzetí.
Emitent podléhá povinnosti ověření účetní závěrky auditorem a povinnosti sestavovat
konsolidovanou účetní závěrku. Na základě požadavků zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů vede Emitent od 1. 1. 2005 účetnictví a sestavuje účetní závěrku i
konsolidovanou účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS).

Do konsolidovaného celku (dále „Skupina“) byly zahrnuty vedle Emitenta tyto společnosti s
rozhodujícím vlivem:
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 86/1930, 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 86/1930, PSČ 400 32, IČ
25006223, zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B,
vložka 899.
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Metal-Tech Cz, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 01,
IČ 27295907, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
v oddíle B, vložka 1692.
POLYSPOL, 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.
Hlavním předmětem podnikání emitenta je:
-

-

výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako oxidující,
extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní,
mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, žíravé, dráždivé,
senzibilující a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce
toxické a toxické,
výroba základních chemických látek nepodléhajících živnostem vázaným a koncesovaným,
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví
škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující,
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako oxidující, extrémně
hořlavé, vysoce hořlavé, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro
životní prostředí
a další činnosti uvedené v článku 4 stanov společnosti.

Hlavním předmětem podnikání společnosti SYNPO, a.s. je výzkum a vývoj v oblasti chemie.
Hlavním předmětem podnikání společnosti EPISPOL, a.s. je výroba chemických látek.
Hlavním předmětem podnikání společnosti Metal-Tech Cz, a.s. je výroba chemických látek a
přípravků.
Hlavním předmětem podnikání společnosti POLYSPOL, s.r.o. je výroba a dovoz chemických
látek a přípravků.

Souhrnný popis nemovitostí vlastněných Emitentem

Emitent je vlastníkem rozsáhlého výrobního areálu v blízkosti centra města Ústí nad Labem. Na
pozemku areálu se nachází větší počet budov a staveb, které z velké většiny emitent využívá ke
své hlavní činnosti (výroba chemických látek). Menší část nemovitostí emitent pronajímá
většinou menším společnostem sídlícím v areálu, jejichž činnost je většinou spojena s činností
emitenta.
Dále emitent vlastní pozemkové parcely v katastru obce Chabařovice, na nichž se nachází bývalá
skládka. Společnost provádí v současné době sanaci této skládky i výrobního areálu. Sanaci
financuje Ministerstvo financí (jako nástupce Fondu národního majetku) .
Emitent je dále vlastníkem neužívaných pozemků bývalého výrobního podniku v katastru obce
Trmice a menších pozemků v katastrálních územích Ústí nad Labem a Klíše.
Některé nemovitosti vlastněné emitentem jsou předmětem zástavních práv. Jejich popis je
uveden v bodě 22 ÚZ.
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Souhrnný popis nemovitostí vlastněných dceřinými společnostmi

SYNPO, akciová společnot
Společnost je vlastníkem areálu v Pardubicích, který využívá zejména pro svou hlavní
podnikatelskou aktivitu, kterou je výzkum a vývoj v oblasti chemie a malovýroba některých
specialit v oboru chemie.
EPISPOL, a. s.
Společnost je vlastníkem budov a staveb umístěných ve výrobním areálu emitenta. Tyto
nemovitosti jsou komplexem sloužícím k výrobě nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic.
Pozemek má společnost pronajatý od mateřské společnosti.
Majetek společnosti je zastaven ve prospěch investičního úvěru od BAWAG Bank do výše
600 mil. Kč na výstavbu druhé výrobny nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic.
Spolchemie, a.s., POLYSPOL, s.ro., Metal-Tech Cz, a.s.
Tyto společnosti nevlastní žádný nemovitý majetek

Údaje o základním kapitálu a o cenných papírech
Společnost má základní kapitál ve výši 1 939 408 000 Kč, který je plně splacen a je rozdělen
na:
3 878 816 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 500,- Kč/ks
Akcie byly zaknihované, kótované a obchodované na RM-Systému a volném trhu Burzy Praha
(ISIN: CZ 0005092858), převoditelnost akcií nebyla omezena.
Valná hromada společnosti v roce 2007 rozhodla o přeměně zaknihovaných akcií na listinné.
Dne 3. 10. 2007 byl v obchodním rejstříku proveden zápis ohledně přeměny podoby akcií.
Dne 10. 12. 2007 SCP zrušilo registrace emise zaknihovaných akcií Spolku.
Dne 11. 12. 2007 byly akcie vyloučeny z obchodování na RMS (poslední obchodní den
10. 12. 2007).
Dne 5. 12. 2007 bylo pozastaveno obchodování s akciemi Spolku na Burze cenných papírů
Praha, a.s. a do data sestavení výroční zprávy nebylo obnoveno.
Dne 27. 12. 2007 byla uveřejněna v Obchodním věstníku a na webu společnosti výzva
akcionářům k převzetí listinných akcií ve lhůtě od 3. 1. 2008, která byla dále prodloužena do
16. 5. 2008.
Za roky 2004, 2005, 2006 a 2007 nebyly vypláceny dividendy.
Způsob zdaňování výnosů z cenných papírů je ošetřen zákonem č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, emitent je v případě výplaty dividend plátcem daně. Společnost má uzavřenu mandátní
smlouvu s Citibank a.s. o zajištění uplatňování majetkových práv majitelů akcií spojených s
těmito akciemi, zejména výplatu dividend společnosti. Nárok na výplatu dividend se promlčuje
v zákonem dané době.
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Emitent nemá vydány cenné papíry opravňující k uplatnění práva na výměnu za jiné účastnické
papíry nebo na přednostní úpis jiných účastnických cenných papírů. Emitent nebo osoba, na
které má emitent přímý či nepřímý podíl přesahující 50% základního kapitálu nebo hlasovacích
práv nemá vlastní účastnické cenné papíry nevykazované ve zvláštní položce rozvahy.
Převoditelnost akcií Společnosti není nijak omezena. Společnost neemitovala žádné akcie, se
kterými by byla spojena zvláštní práva.
V současné době jsou omezena hlasovací práva spojená s 349 124 ks akcií, což představuje
9%ní podíl na celkovém počtu akcií, která jsou v majetku Společnosti. Omezení vyplývá z
§ 66a Obchodního zákoníku.
Emitent nemá informace o smlouvách mezi akcionáři, které by mohly mít za následek ztížení
převoditelnosti akcií nebo hlasovacích práv.
Počet akcií umístěných mezi veřejností s uvedením základního kapitálu, který na ně připadá
Podle závěrečného výpisu z registru emitenta vedeného ve Středisku cenných papírů byla emise
akcií Společnosti rozdělena ke dni 10. 12. 2007 mezi akcionáře následovně:
Typ akcionáře
Počet
Právnické osoby celkem
39
z toho: Via Chem Group, a.s.
Spolek pro chemickou a hutní výrobu,
akciová společnost
MAXIMA pojišťovna, a.s
Fyzické osoby celkem
26 578
Akcionáři celkem

26 617

Počet akcií
3 091 292
2 428 842

%
79,70
62,62

349 124
172 350
787 524

9,00
4,44
20,30

3 878 816

100,00

Popis struktury koncernu, účast emitenta na podnikání jiných českých a zahraničních osob
Majoritním akcionářem Spolku pro chemickou a hutní výrobu, je akciová společnost Via Chem
Group, a.s., se sídlem Praha 5, Plzeňská č.p. 155/113, PSČ 150 00, IČ 26694590 s 62,62 %
podílu na hlasovacích právech k 31.12.2007. Bližší údaje jsou součástí Zprávy o vztazích.
Pohyb majetkových účastí emitenta v průběhu roku 2006 a 2007
V roce 2006 Společnost založila společnosti POLYSPOL, s.r.o. se základním kapitálem 1 000
tis. Kč, CAMPASPOL, a.s. a CAMPASPOL HOLDING, a.s., obě se základním kapitálem 2 000
tis.Kč. V rámci restrukturalizace skupiny byly společnosti CAMPASPOL, a.s., CAMPASPOL
HOLDING, a.s. a 30%ní podíl ve společnost ROGER – security, a.s. prodány ve 2. pololetí roku
2006.
V roce 2007 koupila společnost v dražbě 5 256 ks akcií Synpa, a.s., čímž vzrostl její podíl v této
společnosti na 62,87 %.
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V závěru roku 2007 složila společnost zálohu na nákup 25 % akcií německé společnosti
CAMPA AG ve výši 87 616 tis. Kč.
Ostatní informace včetně přehledu jednotlivých majetkových účastí emitenta jsou uvedeny dále v
bodu 3 sekce VIII ÚZ. Podrobnější údaje jsou součástí Zprávy o vztazích.
Následné události
Jsou popsány v bodu 23 sekce VIII ÚZ a v bodu 24 sekce VIII KÚZ.
Práva a povinnosti akcionářů
Práva a povinnosti akcionářů jsou upravena v článku 6 stanov společnosti plně v souladu
s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
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2.

Údaje o činnosti

Ve výrobním programu emitenta bylo v roce 2007 přes 300 výrobků z oborů základní a speciální
anorganické a organické chemie a syntetických pryskyřic. Tyto výrobky nacházejí uplatnění
prakticky ve všech oborech průmyslové činnosti, jako je stavebnictví, strojírenství,
elektrotechnika, energetika včetně úpravy vody, potravinářství, farmacie, sklářství, papírenství a
zpracování celulosy a mnoho dalších.

Sortiment podle sektorů
Základní anorganické chemikálie:
- hydroxid (louh) sodný a draselný,
- chlornan sodný, kyselina chlorovodíková,
- epichlorhydrin, perchlorethylen
Speciální anorganické chemikálie:
- kyselina fluorovodíková a fluorid sodný, bezvodý síran vápenatý,
- bílý safír,
- manganistan draselný,
- speciální organické deriváty.
Pryskyřice a produkty organické chemie:
- základní a modifikované nízko-, středně- a vysokomolekulární epoxidové pryskyřice
a nenasycené polyestery,
- alkydové pryskyřice, kalafunové lakařské pryskyřice,
- systémy pro stavebnictví (podlahoviny, nátěrové systémy, penetrace, adheziva),
- kompozice z pryskyřic pro použití v elektrotechnice a ve spotřebním průmyslu,
- Bisfenol-A.
Výzkum a vývoj
v oblasti syntetických pryskyřic
v oblasti nátěrových hmot
Organizační složky
Emitent nemá organizační složku, která se alespoň 10 % podílí na celkovém obratu nebo výrobě
či službách poskytovaných emitentem, se sídlem mimo sídlo emitenta.
Údaje o soudních sporech
Proti Skupině není veden žádný spor, z kterého by hrozil významný závazek. Běžné závazky ze
soudních sporů jsou vykázány v rozvaze.
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Provedené investice Skupiny
Investice jsou podrobněji popsány v bodě 2 sekce VIII ÚZ a v bodě 1 sekce VIII KÚZ.

Údaje o hlavních budoucích investicích s výjimkou finančních investic
Nadále bude pokračovat sanace podloží závodu, která byla zahájena v roce 2005.
V roce 2007 Skupina dokončila výstavbu druhé jednotky na výrobu nízkomolekulárních
epoxidových pryskyřic podle japonské technologie (NMEP II). Zkušební provoz byl zahájen
v říjnu a do konce roku bylo v nové kapacitě vyrobeno 4 017 tun pryskyřic.
Společnost v roce 2007 pokračovala v přípravě na výstavbu nové membránové elektrolýzy a
souvisejících úpravách všech navazujících technologií.
Název akce
Roky realizace
Výrobna nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic II 2006 – 2007
Sanace podloží závodu (financováno MF ČR)
2004 – 2015
Nová membránová elektrolýza a související akce
2007 – 2012

mil. Kč
710
1675
2300

Informace o politice výzkumu a vývoji nových výrobků nebo postupů
Skupina realizuje každoročně výzkumnou a vývojovou činnost (vynaložené prostředky viz bod
20 sekce VIII ÚZ a bod 20 sekce VIII KÚZ). Výzkum a vývoj ve společnosti byl v uplynulém
období zaměřen hlavně do oboru syntetických pryskyřic, které považuje za hlavní obor svého
podnikání.
Emitent není závislý na patentech a licencích, které by měly zásadní význam pro jeho činnost a
ziskovost.

Údaje o tržbách
Jsou uvedeny v bodu 13 sekce VIII ÚZ a v bodu 12 sekce VIII KÚZ.

Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí
Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí jsou uvedeny ve Zprávě
představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, která je součástí této zprávy
a dále v bodu 12 sekce VIII ÚZ a v bodu 11 sekce VIII KÚZ.
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Údaje o zaměstnancích a pracovně právních vztazích

Společnost si je vědoma, že lidské zdroje jsou jedním z nejdůležitějších faktorů, kterým
disponuje. Z tohoto důvodu se společnost neustále snaží zlepšovat motivační systém, který by
zaměstnance stimuloval ke stále lepším výkonům.
V druhé polovině roku 2006 se Společnost rozhodla vstoupit do projektu Investors in People.
Standard Investors in People je mezinárodně uznávaným standardem v oblasti řízení a rozvoje
lidských zdrojů.
Společnost dbá také o zdraví svých zaměstnanců, o jejich vzdělávání a osobní rozvoj a o
uspokojování sociálních potřeb vyplývající z kolektivní smlouvy.
Společnost poskytuje svým zaměstnancům některé zaměstnanecké výhody, např. týden dovolené
na zotavenou nad rámec základní výměry podle zákoníku práce, příspěvek na penzijní
připojištění, závodní stravování či odměnu při odchodu do důchodu.
Společnost umožňuje svým zaměstnancům trénink dovedností prostřednictvím odborných
školících a výcvikových programů, jazykových kurzů nebo např. speciálních odborných školení
pracovníků obchodních úseků aj.
V roce 2007 proběhly dva nové vzdělávací programy. „Otevřená akademie“ nabízí školení tzv.
„lehkých dovedností“ pro všechny zaměstnance Společnosti a „Klíčový pracovník“ je určený pro
vybrané zaměstnance na dělnických pozicích.
Pro rok 2007 činila celková výše finančních nákladů vynaložených na vzdělávání 2 309 tis. Kč,
z toho náklady na vzdělávací akce činily 1 075 tis. Kč, na jazykovou výuku 297 tis. Kč a na
odborná školení bylo čerpáno 937 tis. Kč.
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Počty a struktura zaměstnanců emitenta

Evidenční počet zaměstnanců k 31. 12.
Průměrný evidenční počet zaměstnanců
Z toho - ženy
- muži
Z toho - dělníci
- technici

2007
983
992
203
780
635
348

2006
1006
1012
214
798
657
349

2005
1 016
1 039
217
799
665
351

2007
116
352
431
84

2006
114
363
443
86

2005
110
369
449
88

2006
245
113
209
84
355

2005
240
118
181
119
358

Kvalifikační struktura
VŠ vzdělání
Střední vzdělání s maturitou a VOŠ
Vyučení
Základní vzdělání

Struktura zaměstnanců emitenta podle výrobních úseků
2007
250
144
219
1
369

Anorganika
Speciality
Pryskyřice
Barviva
Ostatní

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ostatních společností ve skupině
2007
43
136
0
0
5

EPISPOL, a.s.
Synpo, a.s.
POLYSPOL, s.r.o.
Spolchemie, a.s.
Metal-Tech Cz, a.s.
*

Společnost byla založena až v roce 2006.
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2006
28
137
0
0
3

2005
22
139
*
0
*
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3.

Údaje o majetku a finanční situaci

Podnikání ve společnosti emitenta nebylo během posledních čtyřech let přerušeno. V roce 2007
byla uvedena do provozu nová výrobní jednotka na výrobu nízkomolekulárních epoxidových
pryskyřic, čímž se zdvojnásobila dosavadní výrobní kapacitu tohoto produktu.

Očekávaná hospodářská a finanční situace v roce 2008 a ve víceletém výhledu
Hospodaření Společnosti v roce 2008:
- tržby na úrovni 5 778 mil. Kč, tj. 25,6 % ní nárůst oproti roku 2007
- zisk na úrovni 238 mil. Kč,
- odpisy ve výši 215 mil. Kč,
- investiční výdaje ve výši 1 210 mil. Kč, z toho 250 mil. Kč z vlastních zdrojů
Hospodaření konsolidovaného celku v roce 2008:
- tržby na úrovni 5 755 mil. Kč,
- zisk na úrovni 305 mil. Kč,
- odpisy ve výši 326 mil. Kč.
Strategie rozvoje:
- příprava zásadní modernizace provozů anorganické chemie,
- příprava výstavby membránové elektrolýzy,
- výstavba nové výrobny alkydů a polyesterů na bázi PET.
Obchod:
- rozšíření portfolia zákazníků v oblasti epoxidových pryskyřic mimo Evropu
Zlepšování ekologických a bezpečnostních parametrů:
- uvedení do provozu zásobníků na propylen umístěných v zemi,
- snižování míry rizik průmyslových havárií,
- naplňování principů programu „Bezpečný podnik“,
- snižování emisí do ovzduší,
- obnova a zlepšení stáčecích míst nebezpečných látek,
- sanace podloží závodu,
- rozvoj výrob z obnovitelných zdrojů.
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Přehled změn ve vlastním kapitálu
Je uveden v sekci III ÚZ a v sekci III KÚZ.
Přehled změn v přijatých úvěrech
Viz bod 11 sekce VIII ÚZ a bod 10 sekce VIII KÚZ.

Hlavní rizikové faktory ve finančním řízení společnosti
Společnost vyváží 83% produkce, proto velkým rizikovým faktorem ve finančním řízení
společnosti je kurzové riziko. Společnost využívá přirozené možnosti zajištění kurzového rizika
formou postupného zvyšování podílu devizových výdajů a některých standardních zajišťovacích
bankovních produktů. Popis finančních rizik je dále uveden v sekci VII ÚZ.
Údaje o osobách, ve kterých má emitent přímou nebo nepřímou účast, jež činí nejméně 10 %
vlastního kapitálu emitenta nebo 10 % čistého ročního zisku nebo ztráty emitenta
EPISPOL, a.s.
se sídlem v Ústí nad Labem, Revoluční 86, č.p. 1930, IČ 25449842, s hlavním oborem podnikání
výroba a dovoz chemických látek a přípravků. Základní kapitál činí 300 000 tis. Kč, výše podílu
emitenta činí 90 %. Za rok 2007 vykázala tato společnost zisk ve výši 58 746 tis. Kč (v roce
2006: 30 408 tis. Kč). K 31. 12. 2007 činí hodnota vlastního kapitálu této společnosti 384 555
tis. Kč (k 31.12.2006: 325 809 tis. Kč).
SYNPO, a.s.
se sídlem Pardubice, S.K. Neumanna 1316, IČ 46504711, s hlavním předmětem podnikání
výzkum, vývoj a konstrukce v oboru chemie a chemické technologie, chemická výroba mimo
jedy, žíraviny, mýdla a kosmetické přípravky a analytické rozbory a hodnocení chemických
látek. Základní kapitál činí 51 071 tis. Kč, výše podílu emitenta k 31.12.2007 činila 62,87%
(k 31.12.2006: 52,58 %). Za rok 2007 vykázala tato společnost zisk ve výši 1 974 tis. Kč (za
rok 2006: 5 435 tis. Kč). K 31. 12. 2007 činí vlastní kapitál této společnosti 90 309 tis. Kč
(k 31.12.2006: 88 562 tis. Kč).
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Hospodářský výsledek (zisk, ztráta) po zdanění z běžné činnosti emitenta připadající na jednu
akcii a výše dividendy na akcii (v Kč)
Hospodářský výsledek po zdanění z běžné činnosti na 1 akcii
Výše dividendy na 1 akcii
Konsolidovaný hosp. výsledek po zdanění z běžné činnosti na 1 akcii

2007
68,80
0
84,0

2006
21,09
0
28,8

Odměny uhrazené během účetního období auditorům (v tis. Kč)
Účetní audit

Emitent
SYNPO, a.s.
EPISPOL, a.s.
SPOLCHEMIE, a.s.
POLYSPOL, s.r.o.
Metal-Tech Cz, a.s.
Celkem

2007
1 390
190
71
0
0
0
1 651

Daňové poradenství

2006
1 680
190
46
0
0
0
1 916

2007
726
0
31
0
0
19
776

15

2006
926
0
8
0
0
0
934

Audit integrovaného
systému řízení
ISO 9001, 14001 a 18001
2007
494
181
0
0
0
0
675

2006
522
42
0
0
0
0
564
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4.

Údaje o statutárních a dozorčích orgánech emitenta

Představenstvo
Ing. Martin Procházka
Ing. Jan Šrubař
Ing. Přemek Hlavnička
Ing. Josef Zbořil
Mgr. Jan Kubata
Prof. Ing. Bohuslav Doležal, CSc.

- předseda
- místopředseda
- člen
- člen
- člen
- člen

Podle stanov Společnosti jsou členové představenstva voleni dozorčí radou Společnosti.
Podle stanov Společnosti je představenstvo oprávněno rozhodovat na základě usnesení valné
hromady za podmínek podle § 210 Obchodního zákoníku o zvýšení základního kapitálu
Společnosti upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů Společnosti s výjimkou nerozděleného
zisku, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná
hromada pověřila představenstvo zvýšením základního kapitálu.
Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 4.6.2007 je představenstvo oprávněno k nabytí
vlastních akcií (podle § 161a Obchodního zákoníku) Společnosti až do výše 387 881 ks. Toto
oprávnění bylo využito v roce 2007, kdy došlo k nákupu 349 124 ks akcií.
Změny v představenstvu v průběhu roku 2007
Viz sekce V ÚZ.

Údaje o členech představenstva
Ing. Martin Procházka, nar. 26.1.1968
je absolventem Českého vysokého učení technického, elektrotechnické fakulty v Praze. Do
Společnosti nastoupil po ukončení studia v roce 1991, prošel řadou pozic ve finančním úseku
(referent-ekonom, asistent finančního ředitele, vedoucí oddělení, vedoucí odboru, manažer,
odborný ředitel). Od 1.7.2002 byl jmenován generálním ředitelem.
Ing. Jan Šrubař, nar. 5.2.1949
Vystudoval VŠ zemědělskou, fakultu provozně-ekonomickou v Praze. Je členem statutárních
orgánů několika finančních a investičních společností. V současnosti působí také jako
místopředseda představenstva akciové společnosti Via Chem Group a je majitelem a jednatelem
společnosti Prague Building Investments s.r.o.
Ing. Přemek Hlavnička, nar. 14.11.1934
Je absolventem ČVUT v Praze. Prošel manažerskými pozicemi v chemickém průmyslu. Na
Ministerstvu průmyslu ČR vykonával postupně funkci ředitele odboru a vrchního ředitele
odvětví chemie a farmacie. Působil jako poradce generálního ředitele Chemapolu, Praha a dále
jako generální ředitel v akciové společnosti Spolana Neratovice.
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Ing. Josef Zbořil, nar. 7.11.1943
Vystudoval VŠCHT Technologie makromolekulárních látek. Pracoval 28 let v papírenském
průmyslu. Je viceprezidentem Svazu průmyslu papíru a celulózy a členem představenstva Svazu
průmyslu a dopravy ČR. Od roku 2004 je členem Evropského hospodářského a sociálního
výboru Evropské unie v Bruselu za Českou republiku.
Mgr. Jan Kubata, nar. 2.5.1967
Vystudoval Pedagogickou fakultu na UJEP v Ústí nad Labem. Pracoval postupně jako obchodní
zástupce a obchodní ředitel několika společností, v roce 2006 byl zvolen primátorem města Ústí
nad Labem.
Prof. Ing. Bohuslav Doležal, CSc., nar. 28. 4. 1952
Je absolventem VŠCHT, specializace analytická a fyzikální chemie. Několik let působil ve
funkci ředitele v oblasti farmaceutického průmyslu. V současné době je předsedou dozorčí rady
akciové společnosti Via Chem Group, kde současně zastává funkci koordinátora výzkumu a
vývoje. Ve Společnosti pracuje jako vedoucí oddělení Inovačního centra.
Peněžní příjmy představenstva činily v roce 2007 celkem 2 496 tis. Kč. Členům představenstva
nebyly poskytnuty žádné naturální požitky.
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Dozorčí rada
Ing. Milan Točina
Ing. Miroslav Babej-Kmec
Ladislav Holub

- předseda
- místopředseda
- člen

Změny v dozorčí radě v průběhu roku 2007
Dne 17.8.2007 zaniklo členství v dozorčí radě Ing. Pavla Jirouška, Ing. Jana Ečera, Ing. Milana
Vokála, Ing. Ladislava Hrušky, Ing. Petra Barcala a Ladislava Lehra.
Údaje o členech dozorčí rady
Ing. Milan Točina, nar. 21.8.1957
Vystudoval VŠZ v Praze, fakultu provozně-ekonomickou. Prošel řadou manažerských pozic
v bankovním sektoru a v pojišťovnictví. Od roku 2001 vykonává funkci předsedy představenstva
ve společnosti MAXIMA pojišťovna, a.s.
Ing. Miroslav Babej-Kmec, nar. 17.11.1967
Vystudoval ČVUT- FEL, Ekonomika a řízení (1991), Sacred Heart University (Connecticut
/USA) - MBA Finance - vybrané kurzy. Pracuje 14 let v investičním bankovnictví. Ve
Společnosti pracuje jako ředitel pro strategické záležitosti.
Ladislav Holub, nar. 30.4.1947
se vyučil provozním chemikem. Ve Společnosti jako chemik pracoval v letech 1962 až 2002. Od
roku 2003 vykonává funkci předsedy podnikového výboru Základní organizace OS ECHO ČR.
Peněžní příjmy dozorčí rady činily v roce 2007 celkem 1 740 tis. Kč. Členům dozorčí rady
nebyly poskytnuty žádné naturální požitky.
Údaje o členech vedení
Vedení společnosti
Ing. Martin Procházka
- Generální ředitel
Ing. Petr Hetto
- Pověřen zastupovánímGŘ
Ing. Miroslav Babej-Kmec
- Ředitel pro strategické záležitosti
Ing. Erik Mahnert
- Ředitel Administrativy
Ing. Jaroslav Pácha
- Ředitel Nákupu
Ing. Jan Dlouhý, CSc.
- Ředitel Infrastruktury
Ing. Luboš Knechtl
- Ředitel Investic
Michael Walter Grosske
- Ředitel pro Anorganiku
Prof. Ing. Otakar Söhnel, DrSc. - Ředitel pro Speciality
PhDr. Paul Yianni
- Ředitel pro Pryskyřice
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Ing. Martin Procházka, viz Údaje o členech představenstva
Ing. Miroslav Babej-Kmec viz Údaje o členech dozorčí rady
Ing. Petr Hetto, nar. 5.4.1960
vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Do Společnosti nastoupil po ukončení studia
v roce 1983 do funkce samostatného referenta odbytu. Dále pracoval jako referent investiční
výstavby, zastával řadu funkcí ve finančním úseku (vedoucí odborný ekonom, vedoucí oddělení
plánu výroby, vedoucí odboru plánování, vedoucí odboru ekonomických informací, vedoucí
odboru účetnictví, zástupce ředitele, finanční ředitel). Od 1.7.2002 vykonával funkci ředitele
úseku Administrativa. Od 1.3.2007 zastává funkci vedoucího finančního oddělení a zároveň byl
pověřen zastupováním generálního ředitele. Řídí operativní chod společnosti.
Ing. Erik Mahnert, nar. 13.6.1963
Je absolventen fakulty elektrotechnické ČVUT. Do Společnosti nastoupil v roce 1992 do funkce
technického pracovníka výpočetní techniky. Dále vykonával funci vedoucího odboru
informatiky, ředitele pro informační systémy, manažera informatiky a vedoucího oddělení
informatiky. Od 1.3.2007 byl jmenován do funkce ředitele úseku Administrativa.
Ing. Jaroslav Pácha, nar. 21.1.1950
je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Od roku 1977 pracoval ve
Společnosti postupně jako samostatný technolog a vedoucí provozu. Od roku 1990 vykonával
řadu řídících funkcí (vedoucí oddělení technologie a ekonomiky výrobní skupiny, výrobní
náměstek, zástupce generálního ředitele, ředitel divize pryskyřic, manažer nákupu, vedoucí
oddělení nákupu). Od 1.7.2002 byl jmenován ředitelem Nákupu.
Ing. Jan Dlouhý, CSc., nar. 17.3.1965
je absolventem Českého vysokého učení technického v Praze. V roce 1994 mu byl udělen
akademický titul kandidát technických věd. Po absolvování vysoké školy pracoval jako technik
ve firmě Pozemní stavby Ústí nad Labem. Od roku 1989 do roku 1992 vykonával funkci
interního aspiranta na ČVUT v Praze. Do Společnosti nastoupil v roce 1993. Pracoval v řadě
řídících funkcí (vedoucí odboru logistiky, zástupce ředitele, obchodní ředitel) v útvaru logistiky
a obchodním útvaru. Od 1.7.2002 byl jmenován ředitelem Infrastruktury.
Ing. Luboš Knechtl, nar. 2.2.1957
je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Po ukončení studia v roce 1981
zůstal na VŠCHT jako interní vědecký aspirant. V roce 1982 nastoupil do Společnosti. Zde
prošel funkcemi technolog, vedoucí výrobny, vedoucí provozu a specialista-manažer projektu.
V roce 1998 byl jmenován ředitelem úseku Technologie. Od roku 2002 vykonával funkci
ředitele Projektu Epoxidy. V roce 2005 byl jmenován ředitelem úseku Investice.
Michael Walter Grosske, nar. 5.12.1968
je absolventem Hessenské akademie pro výchovu k povolání, Frankfurt, kde získal diplom
podnikového hospodáře. Před nástupem do Společnosti působil v několika firmách západní
Evropy ve funkcích obchodního, výrobního a generálního ředitele. Od 24.6.2003 pracuje ve
Společnosti jako ředitel pro Anorganiku.
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Prof. Ing. Otakar Söhnel, DrSc., nar. 14.5.1941
vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích. V roce 1968 mu byla
udělena hodnost kandidáta chemických věd, profesorem byl jmenován v roce 1993. Působil na
VŠCHT v Pardubicích jako asistent a později docent. Ve Výzkumném ústavu anorganické
chemie v Ústí nad Labem pracoval jako vědecký pracovník. Do Společnosti nastoupil v roce
1994. Zde prošel řadou funkcí v technickém úseku (vedoucí oddělení, zástupce ředitele, asistent
ředitele). Od 1.7.2002 byl jmenován ředitelem úseku pro Speciality.
PhDr. Paul Yianni, nar. 16.1.1959
je absolventem University of Reading. Na téže univerzitě úspěšně složil závěrečnou zkoušku
z chemie a geologie. Před nástupem do Společnosti byl zaměstnán u firmy Shell Chemicals ve
Velké Británii, Belgii, Hongkongu a Nizozemí, kde pracoval jako vedoucí pracovník ve
výzkumu, rozvoji, v úseku prodeje pryskyřic, v marketingu a jako obchodní ředitel. Od
25.10.2004 byl jmenován ředitelem pro Pryskyřice.

Peněžní příjmy vedení společnosti činily v roce 2007 celkem 40 466 tis. Kč.
Naturální příjmy vedení společnosti činily v roce 2007 celkem 0 tis. Kč.
Emitent je zavázán k plnění pro případ skončení pracovního poměru výše uvedených členů
vedení Společnosti a dalších dvou zaměstnanců manažerskými nebo pracovními smlouvami, a to
ve výši 6 násobku jejich měsíční mzdy. Tyto závazky vyplývají ze sjednané konkurenční
doložky.
Základní principy odměňování členů orgánů a vedení
Na řádné valné hromadě dne 29. dubna 2005 byla schválena měsíční pevná složka odměn členů
dozorčí rady a představenstva Společnosti a zároveň pohyblivá složka odměn členů
představenstva v závislosti na výsledcích hospodaření Společnosti. Pohyblivá složka je
nenárokovou částí odměn představenstva.
Ukazatelem je provozní výsledek hospodaření Společnosti:
nesplnění ………………………. 0 % plánované odměny
splnění ……………………….. 50 % plánované odměny
překročení o 20 % …………... 100 % plánované odměny
Pro konkrétní hospodářský rok sleduje představenstvo plnění cílů jednotlivých útvarů, které jsou
kvantifikovány ročním plánem. Na základě splnění těchto cílů a po schválení roční účetní
závěrky auditorem schvaluje představenstvo konečnou částku roční odměny pro konkrétní členy
vedení společnosti. Cílem, který je stanoven členům vedení společnosti je hodnota zisku
příslušného útvaru či akciové společnosti.
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Údaje o počtu akcií emitenta souhrnně za každý orgán
Členové statutárního ani dozoročího orgánu nevlastní akcie Společnosti.

Půjčky, úvěry, nabývání akcií ve vztahu k členům orgánů
Členům statutárních a dozorčích orgánů ani jiným vedoucím pracovníkům společnosti nebyla
poskytnuta žádná půjčka ani úvěr.
V souladu s § 158 Obchodního zákoníku stanovy emitenta neurčují, že zaměstnanci mohou
nabývat akcie společnosti za zvýhodněných podmínek.

Jiné společnosti, v nichž byli účastni členové statutárních, dozorčích orgánů a vedení
v posledních 5 letech
Ing. Martin Procházka

Ústí nad Labem, Novoveská 82

Název subjektu:
CAMPASPOL a.s.

Spisová značka:
IČ:
Angažmá:
27294099 Statutární orgán - Předseda
B 1686 vedená u
představenstva
rejstříkového soudu v Ústí nad
Labem

CAMPASPOL HOLDING a.s.

B 1687 vedená u
27293980 Statutární orgán - Místopředseda
rejstříkového soudu v Ústí nad
představenstva - neplatná osoba
Labem

EPISPOL, a.s.

25449842 Statutární orgán - Předseda
B 1426 vedená u
rejstříkového soudu v Ústí nad
představenstva
Labem

EPISPOL, a.s.

25449842 Statutární orgán - Člen
B 1426 vedená u
rejstříkového soudu v Ústí nad
představenstva - neplatná osoba
Labem

Oleofin, a.s.

B 9453 vedená u
rejstříkového soudu v Praze
B 47 vedená u rejstříkového
soudu v Ústí nad Labem
B 47 vedená u rejstříkového
soudu v Ústí nad Labem

27167658 Statutární orgán - předseda
představenstva
11789
Statutární orgán - Předseda
představenstva
11789
Statutární orgán - Místopředseda
představenstva - neplatná osoba

B 899 vedená u rejstříkového
soudu v Ústí nad Labem
B 627 vedená u rejstříkového
soudu v Hradci Králové

25006223 Statutární orgán - Předseda
představenstva
46504711 Statutární orgán - člen
představenstva

Spolek pro chemickou a hutní
výrobu, akciová společnost
Spolek pro chemickou a hutní
výrobu, akciová společnost
SPOLCHEMIE, a.s.
SYNPO, akciová společnost
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Ing. Jan Šrubař

Praha 5, Plzeňská 113/155

Název subjektu:
B-Efekt a.s.

Spisová značka:
B 9960 vedená u
rejstříkového soudu v Praze
BYDLENÍ SENOHRABY, a.s. B 11963 vedená u
rejstříkového soudu v Praze
CAMPASPOL a.s.
B 1686 vedená u
rejstříkového soudu v Ústí nad
Labem

IČ:
Angažmá:
27245888 Statutární orgán - jediný člen
představenstva
27909468 Statutární orgán - předseda
představenstva
27294099 Dozorčí rada - Člen dozorčí
rady - neplatná osoba

CAMPASPOL HOLDING a.s.

27293980 Statutární orgán - Člen
B 1687 vedená u
rejstříkového soudu v Ústí nad
představenstva - neplatná osoba
Labem

ČESKÝ OLEJ, a.s.

B 5697 vedená u
rejstříkového soudu v Praze
B 12180 vedená u
rejstříkového soudu v Praze
B 12573 vedená u
rejstříkového soudu v Praze

DEUTERIUM, a.s.
EGIDA, a.s.

25720546 Statutární orgán - místopředseda
představenstva
27933539 Statutární orgán - člen
představenstva
64259625 Statutární orgán - předseda
představenstva - neplatná osoba

ENERGO SOURCE
ALLIANCE a.s.

26256509 Dozorčí rada - člen
B 1348 vedená u
rejstříkového soudu v Českých
Budějovicích

EURO CAPITAL ALLIANCE
a.s.
Prague Building Investments
s.r.o.
Prague Building Investments
s.r.o.
Q - Efekt a.s.

B 7374 vedená u
rejstříkového soudu v Praze
C 89353 vedená u
rejstříkového soudu v Praze
C 89353 vedená u
rejstříkového soudu v Praze
B 3017 vedená u
rejstříkového soudu v Praze
B 47 vedená u rejstříkového
soudu v Ústí nad Labem
B 47 vedená u rejstříkového
soudu v Ústí nad Labem

63078040 Statutární orgán - předseda
představenstva
11789
Statutární orgán - Místopředseda
představenstva
11789
Statutární orgán - Člen
představenstva - neplatná osoba

B 563 vedená u rejstříkového
soudu v Ústí nad Labem
B 7643 vedená u
rejstříkového soudu v Praze

60281073 Statutární orgán - Předseda
představenstva
26694590 Statutární orgán - Místopředseda
představenstva - neplatná osoba

B 7643 vedená u
rejstříkového soudu v Praze

26694590 Statutární orgán - člen
představenstva

Spolek pro chemickou a hutní
výrobu, akciová společnost
Spolek pro chemickou a hutní
výrobu, akciová společnost
UT INVEST a.s.
Via Chem Group, a.s.

Via Chem Group, a.s.
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Ing. Přemek Hlavnička

Praha 4, Štichova 642/28

Název subjektu:

Spisová značka:

IČ:

Angažmá:

Spolek pro chemickou a hutní
výrobu, akciová společnost

B 47 vedená u rejstříkového
soudu v Ústí nad Labem

11789

Statutární orgán - Člen
představenstva

Mgr. Jan Kubata

Ústí nad Labem, Ondříčkova 1960/2

Název subjektu:

Spisová značka:

IČ:

Angažmá:

Collegium Bohemicum, o.p.s.

Dr 647 vedená u rejstříkového
Statutární orgán - Člen
soudu v Ústí nad Labem
25468715 představenstva - neplatná osoba
O 210 vedená u rejstříkového
soudu v Ústí nad Labem
27309231 Statutární orgán - Předseda

Dopravní podnik města Ústí
nad Labem a.s.

B 945 vedená u rejstříkového
soudu v Ústí nad Labem

Statutární orgán - Člen
25013891 představenstva - neplatná osoba

HC SLOVAN ÚSTÍ a.s.

B 993 vedená u rejstříkového
soudu v Ústí nad Labem

Statutární orgán - Předseda
25019058 představenstva - neplatná osoba

Max-Moser, spol. s r.o.

C 17894 vedená u
Statutární orgán - Jednatel rejstříkového soudu v Ústí nad
Labem
25428136 neplatná osoba

Max-Moser, spol. s r.o.

C 17894 vedená u
rejstříkového soudu v Ústí nad
Labem
25428136 Společník

Metropolnet, a.s.

B 1383 vedená u
rejstříkového soudu v Ústí nad
Statutární orgán - Místopředseda
Labem
25439022 představenstva - neplatná osoba

Severočeská vodárenská
společnost a.s.
Severočeská vodárenská
společnost a.s.
Spolek pro chemickou a hutní
výrobu, akciová společnost

B 466 vedená u rejstříkového
soudu v Ústí nad Labem
B 466 vedená u rejstříkového
soudu v Ústí nad Labem
B 47 vedená u rejstříkového
soudu v Ústí nad Labem

Spolek pro chemickou a hutní
výrobu, akciová společnost
Středočeské vodárny, a.s.

B 47 vedená u rejstříkového
soudu v Ústí nad Labem
B 6699 vedená u
rejstříkového soudu v Praze

Tepelné hospodářství města
Ústí nad Labem s.r.o.

C 5778 vedená u
rejstříkového soudu v Ústí nad
Dozorčí rada - Člen - neplatná
Labem
49101684 osoba

Bytové družstvo BUKOV

Statutární orgán - člen
49099469 představenstva - neplatná osoba
Statutární orgán - místopředseda
49099469 představenstva
Statutární orgán - Člen
11789
představenstva
Statutární orgán - Místopředseda
představenstva - neplatná osoba
Statutární orgán - místopředseda
26196620 představenstva

11789

C 9648 vedená u
VKS-Brdská parketárna spol. s rejstříkového soudu v Ústí nad
Statutární orgán - Jednatel r.o.
Labem
60490250 neplatná osoba
C 9648 vedená u
VKS-Brdská parketárna spol. s rejstříkového soudu v Ústí nad
r.o.
Labem
60490250 Společník - neplatná osoba
WKS - hračky, s.r.o. v
likvidaci

C 15667 vedená u
rejstříkového soudu v Ústí nad
Společník - neplatná osoba Labem
25405152 likvidace 29.11.2006
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Ing. Josef Zbořil

Český Krumlov, 5.května 275

Název subjektu:

Spisová značka:

Spolek pro chemickou a hutní
výrobu, akciová společnost

B 47 vedená u rejstříkového
soudu v Ústí nad Labem
O 54 vedená u rejstříkového
soudu v Praze

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.

IČ:

Angažmá:

11789

Statutární orgán - Člen
představenstva

25690183 Statutární orgán - předseda

WANEMI CZ a.s.

N 27 vedená u rejstříkového
Statutární orgán - člen správní
soudu v Českých Budějovicích 60084081 rady
Statutární orgán - člen
B 3179 vedená u
rejstříkového soudu v Ostravě 26867281 představenstva

Nadace barokního divadla
zámku Český Krumlov

Ing. Milan Točina

Libochovice, Fugnerova 674

Název subjektu:

Spisová značka:

CAMPASPOL a.s.

B 1686 vedená u
Dozorčí rada - Předseda dozorčí
rejstříkového soudu v Ústí nad
Labem
27294099 rady - neplatná osoba

IČ:

Angažmá:

Golden Investment Trust, a.s.

B 1687 vedená u
Dozorčí rada - Předseda dozorčí
rejstříkového soudu v Ústí nad
Labem
27293980 rady - neplatná osoba
B 12573 vedená u
Statutární orgán - předseda
rejstříkového soudu v Praze
64259625 představenstva
B 5772 vedená u
Dozorčí rada - člen - neplatná
rejstříkového soudu v Praze
25734873 osoba

Lázeňská akciová společnost
Teplice nad Bečvou, a.s.

B 2313 vedená u
rejstříkového soudu v Hradci
Králové

Dozorčí rada - člen - neplatná
25817388 osoba

MAXIMA pojišťovna, a.s.

B 3314 vedená u
rejstříkového soudu v Praze

Statutární orgán - člen
61328464 představenstva - neplatná osoba
Statutární orgán - předseda
61328464 představenstva - neplatná osoba
Dozorčí rada - Předseda dozorčí
11789
rady

TOKUS spol. s r.o.

B 3314 vedená u
rejstříkového soudu v Praze
B 47 vedená u rejstříkového
soudu v Ústí nad Labem
C 83809 vedená u
rejstříkového soudu v Praze
C 83809 vedená u
rejstříkového soudu v Praze

Žernosecké vinařství s.r.o.

C 8813 vedená u
rejstříkového soudu v Ústí nad
Labem
62741861 Statutární orgán - Jednatel

CAMPASPOL HOLDING a.s.
EGIDA, a.s.

MAXIMA pojišťovna, a.s.
Spolek pro chemickou a hutní
výrobu, akciová společnost
TOKUS spol. s r.o.
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26461501 Statutární orgán - jednatel
26461501 Společník
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Prof. Ing. Bohuslav Doležal CSc. Praha 4, Kropáčkova 563/14
Název subjektu:

Spisová značka:

IČ:

Statutární orgán - Jednatel 63996189 neplatná osoba

Via Chem Group, a.s.
Spolek pro chemickou a hutní
výrobu, akciová společnost

C 39533 vedená u
rejstříkového soudu v Praze
C 39533 vedená u
rejstříkového soudu v Praze
B 7643 vedená u
rejstříkového soudu v Praze
B 47 vedená u rejstříkového
soudu v Ústí nad Labem

CAMPASPOL a.s.

B 1686 vedená u
rejstříkového soudu v Ústí nad
Statutární orgán - Člen
Labem
27294099 představenstva - neplatná osoba

RE-play CZ, a.s.

B 2634 vedená u
rejstříkového soudu v Hradci
Králové

KUGAST s.r.o.
KUGAST s.r.o.

Ing. Miroslav Babej-Kmec
Název subjektu:
IB Standard s.r.o.
IB Standard s.r.o.

Angažmá:

63996189 Společník - neplatná osoba
Dozorčí rada - Předseda dozorčí
26694590 rady
Statutární orgán - Člen
11789
představenstva

Statutární orgán - předseda
27523349 představenstva

Praha 6, Gotthardská 8/28

Spisová značka:
C 95538 vedená u
rejstříkového soudu v Praze
C 95538 vedená u
rejstříkového soudu v Praze

IČ:

Angažmá:
Statutární orgán - jednatel 27090621 neplatná osoba
27090621 Společník - neplatná osoba

SPOLCHEMIE, a.s.

B 1373 vedená u
rejstříkového soudu v Českých
Dozorčí rada - člen dozorčí
26074141 rady - neplatná osoba
Budějovicích
Dozorčí rada - Předseda dozorčí
B 899 vedená u rejstříkového
soudu v Ústí nad Labem
25006223 rady - neplatná osoba

CAMPASPOL HOLDING a.s.

B 1687 vedená u
Statutární orgán - Předseda
rejstříkového soudu v Ústí nad
Labem
27293980 představenstva - neplatná osoba

LUMEN INTERNATIONAL
a.s.

Oleofin, a.s.

B 1686 vedená u
rejstříkového soudu v Ústí nad
Dozorčí rada - místopředseda
Labem
27294099 dozorčí rady - neplatná osoba
B 9453 vedená u
rejstříkového soudu v Praze
27167658 Dozorčí rada - člen dozorčí rady

CAMPASPOL a.s.

Ladislav Holub

Ústí nad Labem, Anežky České 633/11

Název subjektu:

Spisová značka:

Společenství A.České 9 a 11,
Ústí nad Labem
Spolek pro chemickou a hutní
výrobu, akciová společnost

S 1796 vedená u rejstříkového
soudu v Ústí nad Labem
25463217 Statutární orgán - Člen
B 47 vedená u rejstříkového
soudu v Ústí nad Labem
11789
Dozorčí rada - Člen dozorčí rady

IČ:
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Ing. Petr Hetto

Ústí nad Labem, Bělehradská 1958/30

Název subjektu:

Spisová značka:

EPISPOL, a.s.

B 1426 vedená u
rejstříkového soudu v Ústí nad
Dozorčí rada - Předseda dozorčí
Labem
25449842 rady - neplatná osoba

EPISPOL, a.s.
Soukromá mateřská škola,
obecně prospěšná společnost

B 1426 vedená u
rejstříkového soudu v Ústí nad
Labem
25449842 Dozorčí rada - Člen dozorčí rady
Dozorčí rada - Předseda dozorčí
O 12 vedená u rejstříkového
soudu v Ústí nad Labem
25028278 rady

POLYSPOL, s.r.o.

C 22665 vedená u
rejstříkového soudu v Ústí nad
Statutární orgán - Jednatel Labem
27287149 neplatná osoba

CAMPASPOL HOLDING a.s.

B 1687 vedená u
Dozorčí rada - Místopředseda
rejstříkového soudu v Ústí nad
Labem
27293980 dozorčí rady - neplatná osoba

IČ:

Angažmá:

SYNPO, akciová společnost

B 1686 vedená u
rejstříkového soudu v Ústí nad
Dozorčí rada - Místopředseda
Labem
27294099 dozorčí rady - neplatná osoba
B 627 vedená u rejstříkového
soudu v Hradci Králové
46504711 Dozorčí rada - Člen dozorčí rady

CAMPASPOL a.s.

Ing. Erik Mahnert

Ústí nad Labem, Ondříčkova 1962/6

Název subjektu:

Spisová značka:

IČ:

Soukromá mateřská škola,
obecně prospěšná společnost

O 12 vedená u rejstříkového
soudu v Ústí nad Labem

Statutární orgán - Předseda
25028278 správní rady

CAMPASPOL a.s.

B 1686 vedená u
rejstříkového soudu v Ústí nad
Statutární orgán - Člen
Labem
27294099 představenstva - neplatná osoba

CAMPASPOL a.s.

B 1686 vedená u
Statutární orgán - Místopředseda
rejstříkového soudu v Ústí nad
Labem
27294099 představenstva - neplatná osoba

Ing. Jaroslav Pácha

Ústí nad Labem, Jizerská 2941/57

Název subjektu:
Větruše - záchrana dominant
Ústí n.L., o.p.s. v likvidaci

Spisová značka:

IČ:

O 29 vedená u rejstříkového
soudu v Ústí nad Labem

Dozorčí rada - Člen dozorčí
25043501 rady - neplatná osoba

SYNPO, akciová společnost

B 627 vedená u rejstříkového
soudu v Hradci Králové

Statutární orgán - Člen
46504711 představenstva - neplatná osoba
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Ing. Jan Dlouhý CSc.

Prackovice nad Labem 14

Název subjektu:

Spisová značka:

CAMPASPOL a.s.

B 1686 vedená u
rejstříkového soudu v Ústí nad
Statutární orgán - Místopředseda
Labem
27294099 představenstva - neplatná osoba

CAMPASPOL a.s.

B 1686 vedená u
rejstříkového soudu v Ústí nad
Statutární orgán - Předseda
Labem
27294099 představenstva - neplatná osoba

ROGER - security, a.s.

B 1505 vedená u
rejstříkového soudu v Ústí nad
Labem
25473476 Dozorčí rada - Člen dozorčí rady

Ing. Luboš Knechtl

Ústí nad Labem, Ondříčkova 1962/6

Název subjektu:

Spisová značka:

CAMPASPOL a.s.

B 1686 vedená u
rejstříkového soudu v Ústí nad
Dozorčí rada - Předseda dozorčí
Labem
27294099 rady

EPISPOL, a.s.

B 1426 vedená u
rejstříkového soudu v Ústí nad
Statutární orgán - Člen
Labem
25449842 představenstva

IČ:

IČ:

Angažmá:

Angažmá:

A 4108 vedená u
Okresní hospodářská komora v rejstříkového soudu v Ústí nad
Statutární orgán - Člen
Ústí nad Labem
Labem
48289205 představenstva

SPOLCHEMIE, a.s.

B 899 vedená u rejstříkového
soudu v Ústí nad Labem
B 899 vedená u rejstříkového
soudu v Ústí nad Labem

Statutární orgán - Předseda
25006223 představenstva - neplatná osoba
Statutární orgán - Člen
25006223 představenstva

SYNPO, akciová společnost

B 627 vedená u rejstříkového
soudu v Hradci Králové

Statutární orgán - Předseda
46504711 představenstva - neplatná osoba

SPOLCHEMIE, a.s.

Prof.Ing. Otakar Söhnel DrSc.

Ústí nad Labem, Vinařská 743/22

Název subjektu:

Spisová značka:

IČ:

SYNPO, akciová společnost

B 627 vedená u rejstříkového
soudu v Hradci Králové

Statutární orgán - Člen
46504711 představenstva - neplatná osoba

Metal-Tech Cz, a.s.

B 1692 vedená u
rejstříkového soudu v Ústí nad
Statutární orgán - Člen
Labem
27295907 představenstva
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Prohlášení emitenta
Emitent prohlašuje, že mu není známo, že by některý z členů představenstva, dozorčí rady a
vedení společnosti
- byl v posledních pěti letech odsouzen za podvodné trestné činy;
- byl v posledních pěti letech veřejně obviněn nebo mu byla uložena sankce ze strany
statutárních nebo regulatorních orgánů, nebo že byl soudně zbaven způsobilosti k výkonu
funkce člena správních, řídících nebo dozorčích orgánů kteréhokoli emitenta nebo funkce
ve vedení nebo provádění činnosti kteréhokoli emitenta;
- jednal v kterékoli z funkcí správního, řídícího či dozorčího orgánu společnosti, na kterou
byl v posledních pěti letech prohlášen konkurs či bylo rozhodnuto o likvidaci společnosti.
Emitent dále prohlašuje, že mu není známo, že by existoval střet zájmů mezi povinnostmi
některého z členů představenstva, dozorčí rady a vedení společnosti k emitentovi a jejich
soukromými zájmy nebo jinými povinnostmi.
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5.

Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu

Ing. Martin Procházka, generální ředitel
Prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné
okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta cenných papírů, nebyly
vynechány.

_______________________________________
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Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře
společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu,
akciová společnost
Název společnosti:
Sídlo společnosti:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Předmět podnikání:

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem
000 11 789
akciová společnost
viz bod V přílohy k účetní závěrce

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost,
tj. rozvahu k 31. prosinci 2007, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o
peněžních tocích za období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007 a přílohu této účetní závěrky, včetně
popisu použitých významných účetních metod. Údaje o společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu,
akciová společnost jsou uvedeny v bodě V přílohy této účetní závěrky.
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve
znění přijatém EU odpovídá statutární orgán společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová
společnost. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním účetní
závěrky a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní
odhady.
Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli
v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními
doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy
a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné
nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejíchž cílem je získat důkazní informace o částkách a
skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně
toho, jak auditor posoudí rizika, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem
nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro
sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské
postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých
účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní
závěrky.
Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace
společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost k 31. prosinci 2007 a nákladů,
výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2007 v souladu s Mezinárodními
standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU.
V Praze, dne 15. února 2008
Auditorská společnost:

Auditor:

….……………………………………………..
VGD - AUDIT, s.r.o.
osvědčení č. 271
Bělehradská 18, 140 00 Praha 4

…………………………………………
Ing. Dagmar Dušková
osvědčení č. 1919

III. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PŘIPRAVENÁ PODLE
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I

ROZVAHA

Odkaz
(Sekce VIII)

31. prosince 2007
tis. Kč

31. prosince 2006
tis. Kč

2
1
3,4
6

2 775 845
11 634
494 255
744 500

2 558 114
4 780
344 045
262 000

12

575 832

714 625

4 602 066

3 883 564

5

621 772

443 434

6
6

600 889
428 994

574 227
298 655

12
7

129 223
106 828

198 439
150 557

1 887 706

1 665 312

6 489 772

5 548 876

AKTIVA
Dlouhodobá aktiva
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky - náhrady z titulu odstraňování
ekologických zátěží

Oběžná aktiva
Zásoby
Pohledávky z obchodního styku
a náklady příštích období
Ostatní krátkodobé pohledávky
Pohledávky - náhrady z titulu odstraňování
ekologických zátěží
Peněžní prostředky a vklady

Aktiva celkem

32

III. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PŘIPRAVENÁ PODLE
MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. PROSINCI 2007

Odkaz
(Sekce VIII)

31. prosince 2007
tis. Kč

31. prosince 2006
tis. Kč

sekce III

1 939 408
- 89 027
28 285

1 939 408
0
24 196

sekce III
sekce III

124 269
111 035

-114 492
55 292

2 113 970

1 904 404

2 349
400 323
575 832

4 322
422 459
714 625

978 504

1 141 406

1 237 801
68 543
300 149
1 661 582
129 223

1 034 710
25 114
0
1 244 803
198 439

3 397 298

2 503 066

Závazky celkem

4 375 802

3 644 472

Vlastní kapitál a závazky celkem

6 489 772

5 548 876

VLASTNÍ KAPITÁL
Základní kapitál
Vlastní akcie
Zákonný rezervní fond
Neuhrazené / nerozdělené hospodářské
výsledky
Ostatní fondy

8

ZÁVAZKY
Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé závazky z obchodního styku
Dlouhodobé bankovní úvěry
Rezervy z titulu ekologických zátěží

9
11
12

Krátkodobé závazky
Obchodní a ostatní závazky
Závazky z jiných půjček
Jiné krátkodobé závazky
Krátkodobé bankovní úvěry
Rezervy z titulu ekologických zátěží

10
10
10
11
12
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II

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Odkaz
(Sekce VIII)

Rok končící
31. prosince 2007
tis. Kč

Rok končící
31. prosince 2006
tis. Kč

Tržby

13

4 599 882

4 337 046

Ostatní provozní výnosy
Změna stavu zásob hotových výrobků
a nedokončené výroby
Aktivace vlastních výkonů
Výrobní spotřeba
Osobní náklady
Odpisy dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku
Ostatní provozní náklady

15

298 643

42 608

14

163 522
10 644
- 2 990 377
- 411 806

7 045
8 840
- 2 887 267
- 385 663

1,2
15

- 240 375
- 1 131 822

- 164 223
- 838 063

298 311

120 323

- 55 461

- 38 537

242 850

81 786

0

0

242 850

81 786

68,80

21,09

Zisk / Ztráta z provozní činnosti
Finanční náklady, netto

16

Zisk / Ztráta před zdaněním
Daň z příjmů

17

Zisk / Ztráta z běžné činnosti po
zdanění
Zisk / Ztráta na akcii (v Kč)

19
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III

MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ

VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU

Zůstatek k 1. lednu 2006 - IFRS
Přesun do výsledku minulých let
Příděl do rezervního fondu
Oceňovací rozdíly z přecenění
Výsledek hospodaření za účetní období
Zůstatek k 31. prosinci 2006 - IFRS
Vlastní akcie
Přesun do výsledku minulých let
Příděl do rezervního fondu
Oceňovací rozdíly z přecenění
Výsledek hospodaření za účetní období
Zůstatek k 31. prosinci 2007 - IFRS

Vlastní akcie
tis. Kč

Kapitálové
fondy
tis. Kč

Zákonný
rezervní fond
tis. Kč

Ostatní
fondy
tis. Kč

Hosp. výsl.
min. let
tis. Kč

Hosp. výsl.
běžného období
tis.Kč

Celkem
tis. Kč

1 939 408

0

11 440

21 918

0

- 235 946

41 946

1 778 766

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
43 852
0

0
2 278
0
0

0
0
0
0

39 668
0
0
0

- 39 668
- 2 278
0
81 786

0
0
43 852
81 786

1 939 408

0

55 292

24 196

0

- 196 278

81 786

1 904 404

0
0
0
0
0

-89 027
0
0
0
0

0
0
0
55 743
0

0
0
4 089
0
0

0
0
0
0
0

0
77 697
0
0
0

0
-77 697
-4 089
0
242 850

-89 027
0
0
55 743
242 850

1 939 408

-89 027

111 035

28 285

0

-118 581

242 850

2 113 970

Základní
kapitál
tis. Kč
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IV

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

2007
tis. Kč

2006
tis. Kč

Účetní zisk ztráta z běžné činnosti před zdaněním

242 850

81 786

A.1
A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.1.4

Úpravy o nepeněžní operace:
Odpisy stálých aktiv
Změna stavu opravných položek a rezerv
Ztráta z prodeje stálých aktiv
Vyúčtované nákladové a výnosové úroky

214 484
240 375
- 92 339
-3 492
69 940

209 008
164 223
8 187
-1 872
38 470

A.*

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,
změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami

457 334

290 794

A.2
A.2.1
A.2.2
A.2.3

Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu:
Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv
Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv
Změna stavu zásob

-76 805
-376 587
487 162
-187 380

126 455
304 445
-137 248
-40 742

A.**

Čistý peněžní tok z provozní činnosti
před zdaněním a mimořádnými položkami

380 529

417 249

-101 499
31 559
0

-68 400
29 930
0

0

0

310 589

378 779

Peněžní toky z provozní činnosti

A.3
A.4
A.5
A.6

A ***

Úroky vyplacené
Úroky přijaté
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost
Mimořádné příjmy a výdaje a uhrazená splatná daň z příjmu
z mimořádné činnosti
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
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2007
tis. Kč

2006
tis. Kč

Peněžní toky z investiční činnosti
B.1
B.2

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
Příjmy z prodeje stálých aktiv

-527 110
7 942

-604 060
4 209

B***

Čistý peněžní tok z investiční činnosti

-519 168

- 599 851

Peněžní toky z finanční činnosti
C.1
C.2
C.3

Změna stavu dlouhodobých závazků a úvěrů
Přímé platby ve prospěch fondů
Změna v oblasti vlastního kapitálu – vlastní akcie

253 877
0
-89 027

309 230
0
0

C***

Čisté peněžní toky z finanční činnosti

164 850

309 230

Čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků
a peněžních ekvivalentů

-43 729

88 158

Stav peněžních prostředků a peněžních
ekvivalentů na počátku roku

150 557

62 399

Stav peněžních prostředků a peněžních
ekvivalentů na konci roku

106 828

150 557
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V

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost (dále jen „Společnost“) byla
zapsána do obchodního rejstříku dne 31. prosince 1990 a její sídlo je v Ústí nad Labem,
Revoluční 1930/86, IČO 00011789. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B vložka 47.
Rozhodujícím předmětem činnosti Společnosti je výzkum, vývoj, výroba a zpracování
chemických látek a chemických přípravků.
Složení představenstva k 31. prosinci 2007 bylo následující:
Jméno
Ing. Martin Procházka
Ing. Jan Šrubař
Ing. Přemek Hlavnička
Ing. Josef Zbořil
Mgr. Jan Kubata
Prof. Ing. Bohuslav Doležal, CSc.

Funkce
předseda
místopředseda
člen
člen
člen
člen

Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2007 bylo následující:
Jméno
Ing. Milan Točina
Ing. Miroslav Babej-Kmec
Ladislav Holub

Funkce
předseda
místopředseda
člen

Změny v představenstvu v průběhu roku 2007
V průběhu roku 2007 nedošlo v představenstvu k žádným změnám.
Změny v dozorčí radě v průběhu roku 2007
V rámci změny stanov společnosti došlo ke snížení počtu členů dozorčí rady z devíti na tři.
Dozorčí rada dne 17.8.2007 projednala odstoupení z funkce členů dozorčí rady pana Ing.
Pavla Jirouška, Ing. Ladislava Hrušku, pana Ladislava Lehra, Ing. Petra Barcala, Ing. Milana
Vokála a Ing. Jana Ečera.
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Významné události během účetního období
Společnost v roce 2007 dostavěla a zahájila provoz v nové výrobně Kombinovaného
způsobu výroby epichlorhydrinu. Jedná se o unikátní technologii, se kterou Společnost přišla
jako první na světě a tuto technologii chrání patentem v mnoha zemích.
Epichlorhydrin je významným polotovarem při výrobě epoxidových pryskyřic (tyto jsou
vyráběny v dceřiné společnosti EPISPOL, a.s. v objemu 52 000 t/ročně) a výroba
epichlorhydrinu z glycerinu dává společnosti významnou nákladovou výhodu před ostatními
výrobci epoxidových pryskyřic. V neposlední řadě také tato technologie eliminuje
bezpečnostní rizika, která jsou popsána ve starším, tzv. propylenovém způsobu výroby.
V této souvisloti musela také Společnost podniknout řadu strategických kroků, které
spočívaly v částečném dlouhodobém zajištěním dodávek glycerinu za pevně dohodnutou
cenu od tří dodavatelů, a také v získání kontroly nad regionálně blízkými výrobci této
strategické suroviny. Z tohoto důvodu uzavřela společnost v roce 2007 smlouvy o
postoupení pohledávek (dále jsou uvedeny v dlouhodobých a v ostatních krátkodobých
pohledávkách a v jiných krátkodobých závazcích) a smlouvu o kapitálovém vstupu. Všechny
tyto smlouvy souvisely přímo i nepřímo se společnostmi SETUZA a.s. a CAMPA AG.
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Organizační struktura Společnosti

Valná hromada
Představenstvo

Dozorčí rada

Generální ředitel
Zástupce GŘ
Úsek pro strategické záležitosti
Úsek Administrativa
Úsek Nákup
Úsek Infrastruktura
Úsek Invest ic
Úsek Anorganika
Úsek Speciality
Úsek Pryskyřice
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VI

ÚČETNÍ POSTUPY

Základní účetní postupy použité při přípravě roční účetní závěrky společnosti jsou popsány
níže. Tyto účetní postupy byly aplikovány na všechny vykazované roky, pokud není
uvedeno jinak.

(a)

Základní zásady zpracování účetní závěrky

Roční účetní závěrka byla připravena na základě a ve shodě s Mezinárodními standardy
účetního výkaznictví (International Financial Reporting Standards, dále jen „IFRS“), které
byly přijaty Evropskou unií.
Výkazy jsou připraveny na principu historických pořizovacích cen, finanční aktiva a finanční
pasiva (včetně derivátů) jsou přeceňována na reálnou hodnotu.
Částky uvedené v této účetní závěrce jsou vykázány v českých korunách (v tisících, pokud
není uvedeno jinak).
Pro zajištění porovnatelnosti s běžným obdobím byly upraveny některé údaje srovnávacího
období.
Účetní závěrka je sestavena na základě principu nepřetržitého trvání podniku.

(b)

Vykazování podle segmentů

Obchodní segment je skupina aktiv a operací zabývajících se poskytováním produktů nebo
služeb, které podléhají rizikům a výnosům odlišným od aktiv a služeb v jiných segmentech.
Zeměpisný segment představuje poskytování produktů nebo služeb v určitém ekonomickém
prostředí, které podléhá rizikům a výnosům a liší se od těch, které operují v jiných
ekonomických prostředích.

(c)

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek je veden v pořizovací ceně. Dlouhodobý nehmotný majetek
vytvořený vlastní činností je oceněn přímými náklady a výrobní režií nebo reprodukční
pořizovací cenou, je-li nižší. Dlouhodobý nehmotný majetek je odepisován rovnoměrně po
odhadovanou dobu životnosti, obvykle nejdéle pět let.
Odepisování začíná tehdy, kdy lze dlouhodobý nehmotný majetek začít používat.
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(d)

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek je prvotně zaznamenán v pořizovací ceně a následně je veden
v pořizovací ceně snížené o oprávky a případné opravné položky na snížení hodnoty.
Pořizovací cena hmotných aktiv zahrnuje veškeré náklady, které přímo souvisejí s uvedením
jednotlivých položek hmotných aktiv do stavu umožňujícího předpokládané použití. Vlastní
aktivované výkony jsou oceněny vlastními výrobními náklady.
Hmotná aktiva, která se již nepoužívají nebo jsou z jiných důvodů vyřazena, se z rozvahy
vyřadí spolu s oprávkami vztahujícími se k tomuto majetku. Veškeré výnosy či ztráty
vzniklé v souvislosti s vyřazením jsou účtovány do hospodářského výsledku z běžné činnosti.
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku byly vypočítány od okamžiku použitelnosti
metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané životnosti.
Uplatňovány jsou tyto roční odpisové sazby:
Budovy a stavby
Stroje a zařízení
Inventář
Dopravní prostředky
Nedokončené investice

1,3 - 10 %
5 - 25 %
4 - 25 %
4 - 25 %
nula

Pozemky nejsou odepisovány, protože se předpokládá jejich neomezená životnost.
Výdaje na opravy a údržbu hmotných aktiv jsou účtovány do nákladů v době jejich vzniku.
Úroky placené z úvěrů na financování pořízení majetku jsou účtovány přímo do nákladů
v době jejich vzniku.

(e)

Opravná položka na snížení hodnoty majetku

Kdykoli dojde k událostem či změnám, které naznačují či mohou způsobit, že účetní
zůstatková hodnota může převýšit zpětně získatelnou hodnotu aktiva, je prověřováno, zda
nedošlo ke snížení hodnoty dlouhodobého hmotného majetku a ostatních aktiv. Ztráta
v důsledku snížení hodnoty je vykázána ve výši rozdílu, o který zůstatková hodnota aktiva
převyšuje jeho zpětně získatelnou hodnotu. Zpětně získatelná hodnota je vyšší z čisté
prodejní ceny aktiva a jeho hodnoty z užívání.
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(f)

Leasing

Leasing, u nějž významnou část rizik a výhod vyplývajících z vlastnictví nese pronajímatel,
je klasifikován jako operativní leasing. Platby provedené v rámci operativního leasingu se
účtují do výkazu zisku a ztráty rovnoměrně po celou dobu trvání leasingu.
Dojde-li k předčasnému ukončení operativního leasingu, jsou veškeré penalizační platby
požadované pronajímatelem za předčasné ukončení zúčtovány k tíži nákladů v období, ve
kterém k ukončení operativního leasingu došlo.
Leasing dlouhodobého hmotného majetku, při němž Společnost nese v podstatě všechna
rizika a výhody vyplývající z vlastnictví, je klasifikován jako finanční leasing. Finanční
leasing se aktivuje v reálné hodnotě najatého majetku na počátku doby leasingu nebo, je-li
nižší, v současné hodnotě minimálních leasingových plateb. Každá platba leasingu je
alokována mezi závazky a finanční náklady tak, aby byly v konstantním poměru.
Odpovídající závazky z nájmu se po odečtení finančních nákladů zahrnují do ostatních
dlouhodobých závazků (v závislosti na splatnosti). Úrokový prvek finančních nákladů se
účtuje k tíži výkazu zisku a ztráty po celou dobu leasingu tak, aby bylo dosaženo konstantní
úrokové míry ze zbývajícího zůstatku závazku. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený
prostřednictvím finančního leasingu je odepisován po dobu životnosti, nebo po dobu
leasingu, je-li kratší.

(g)

Majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím a podstatným vlivem

Společnost s rozhodujícím vlivem (dceřiná společnost) je podnik ovládaný Společností, jehož
finanční a provozní procesy Společnost může ovládat s cílem získávat přínosy z jeho
činnosti.
Ve společnosti s podstatným vlivem (přidružená společnost) Společnost vykonává podstatný
vliv svým podílem na finančním a provozním rozhodování, ale nemá možnost tuto společnost
ovládat.
Majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím a podstatným vlivem jsou oceněny
aktuální hodnotou podílu na majetku těchto společností.

(h)

Ostatní cenné papíry a podíly

Společnost rozděluje cenné papíry a podíly, které nejsou majetkovou účastí, do následujících
kategorií: cenné papíry k obchodování, realizovatelné cenné papíry a cenné papíry držené do
splatnosti. Tyto jsou oceněny buď aktuální tržní hodnotou nebo aktuální hodnotou podílu
na majetku těchto společností.
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(i)

Zásoby

Zásoby jsou oceněny v pořizovacích cenách nebo čisté realizovatelné hodnotě, je-li nižší.
Náklady se stanovují metodou první do skladu – první ze skladu. Do pořizovací ceny
materiálu a zboží jsou zahrnovány náklady spojené s pořízením - přepravní náklady, clo,
pojistné apod., které vznikly při uvedení zásob do současného stavu a místa. Náklady na
hotové výrobky a nedokončenou výrobu zahrnují přímý materiál, přímé mzdy, ostatní přímé
výrobní náklady a související režijní náklady. Čistá realizovatelná hodnota je odhadem
obvyklé prodejní ceny, snížené o náklady na dokončení a prodejní náklady.

(j)

Pohledávky

Pohledávky z obchodního styku se vykazují v nominální hodnotě snížené o opravnou
položku zohledňující snížení hodnoty pohledávek. Opravná položka je tvořena tehdy,
jestliže pohledávka není uhrazena po lhůtě splatnosti v určitém termínu v souladu
s ustanoveními vnitřního předpisu Společnosti. Výše opravné položky vyjadřuje rozdíl mezi
účetní hodnotou a zpětně získatelnou hodnotou. Výše opravné položky je zohledněna ve
výkazu zisku a ztráty.

(k)

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty jsou vykázány v rozvaze v cenách pořízení.
Pro účely přehledu o peněžních tocích se peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty skládají
z hotovosti, vkladů u bank a investic do instrumentů peněžního trhu s původní splatností
kratší než 3 měsíce.

(l)

Přepočet cizích měn

Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány na základě devizového
kurzu platného v den transakce. Zisky a ztráty vznikající z vyrovnání takových transakcí
a z transakcí peněžních aktiv a pasiv provedených v cizích měnách jsou zaúčtovány do
výkazu zisku a ztráty. Zůstatky v cizích měnách na konci roku se přepočítávají v kurzu
České národní banky platném 31. prosince 2007.

(m)

Finanční nástroje

Finanční nástroje zahrnuté v rozvaze představují peníze a účty v bankách, pohledávky,
závazky z obchodního styku a úvěry. Používané metody účtování jsou uvedeny
v jednotlivých účetních postupech příslušných k dané položce.
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(n)

Půjčky

Úvěry jsou vykazovány k datu pořízení v přijaté protihodnotě bez transakčních nákladů.
Úvěry jsou klasifikovány jako krátkodobé závazky, pokud jsou splatné v následujících
12 měsících.

(o)

Dlouhodobé závazky

Dlouhodobé závazky jsou vykázány v amortizované hodnotě za použití metody efektivní
úrokové míry; tedy v jejich reálné hodnotě.

(p)

Odložená daň

Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu,
tj. vychází ze všech přechodných rozdílů mezi daňovou hodnotou aktiv a pasiv a jejich
účetní hodnotou. Čistá odložená daňová pohledávka nebyla k 31. prosinci 2007 ani
k 31. prosinci 2006 zaúčtována, protože není pravděpodobné její daňové uplatnění v
následujícím účetním období.
Odložená daň je vypočtena s použitím schválených daňových sazeb a právních ustanovení,
která budou účinná v době, kdy dojde k realizaci aktiva nebo vyrovnání závazku.
Hlavní dočasné rozdíly vyplývají z rozdílů mezi daňovou a účetní zůstatkovou hodnotou
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, daňově neuznatelné opravné položky
k pohledávkám a zásobám a nečerpané daňové ztráty minulých let.
Odložená daňová pohledávka se uznává pouze v rozsahu, v jakém je pravděpodobné, že
zdanitelný zisk, proti kterému bude moci využít odčitatelný přechodný rozdíl, bude dosažen.

(q)

Tržby

Tržby jsou vykázány v reálné hodnotě k datu převzetí zboží zákazníkem nebo k datu
uskutečnění služby, beze slev a daně z přidané hodnoty.
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(r)

Rezervy, potenciální aktiva a závazky

Rezervy
Rezervy na závazky z titulu odstranění ekologických zátěží a právně vymáhaných nároků se
tvoří v okamžiku, kdy Společnost má právní či konstruktivní závazek jako výsledek události
v minulosti a je pravděpodobné, že ke splnění závazku bude zapotřebí použít zdroje
přinášející Společnosti ekonomický užitek. Zároveň musí existovat přiměřeně spolehlivý
odhad částky, které může závazek dosáhnout.
Rezerva na soudní spory je tvořena v případě, kdy existuje přiměřeně spolehlivý odhad
částky, které může závazek ze soudního sporu dosáhnout.
Pokud Společnost očekává náhradu části nebo všech nákladů na tvorbu rezervy od jiného
subjektu, vykazuje se taková náhrada jako samostatné aktivum, avšak pouze v případě,
a jenom tehdy, když realizace náhrady je prakticky jistá, pokud Společnost splní svůj
závazek. Částka náhrady nepřekročí částku rezervy. Ve výkazu zisku a ztráty je náklad na
rezervu vykázán společně s výnosy z náhrad.
Pokud je vliv časové hodnoty peněz významný, částka rezervy je vykazována v současné
hodnotě předpokládané výše nákladů na splnění závazku.
Potenciální aktiva
Potenciální aktiva jsou zahrnuta v rozvaze a s nimi spojené výnosy jsou zachyceny
ve výkazu zisku a ztráty v případě, že obdržení této částky je prakticky jisté a spolehlivě
odhadnutelné, při zohlednění událostí do data schválení účetních výkazů.

Potenciální závazky
Potenciální závazky nejsou zahrnuty v rozvaze v případě, že tyto závazky nepředstavují
možnost odlivu ekonomických zdrojů. Potenciální závazky jsou vykázány v příloze
k účetním výkazům. V případě, že možnost odlivu ekonomických zdrojů je velmi
nepravděpodobná, vykázání těchto potenciálních závazků v příloze není povinné.

(s)

Penzijní náklady

Vláda České republiky je odpovědná za poskytování důchodů. K financování státního
důchodového plánu hradí Společnost pravidelné odvody do státního rozpočtu.
Dodatečné příspěvky, které Společnost poskytuje svým zaměstnancům v rámci plánu
definovaných příspěvků, jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty v období, ke kterému se
vztahují.
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(t)

Dotace

Dotace na pořízení majetku jsou zohledněny v rozvaze odečtením hodnoty dotace
při stanovení pořizovací ceny majetku. Dotace je tak ve výkazu zisku a ztráty zohledněna
jako výnos po dobu odepisování aktiva v podobě snížení každoročního odpisu.
Dotace vztahující se k výnosům jsou vykázány jako kladný zůstatek ve výkazu zisku a ztráty
jako Ostatní provozní výnosy.

(u)

Výdaje na výzkum a vývoj

Výdaje na výzkum a vývoj jsou účtovány na vrub nákladů s výjimkou výdajů na vývojové
projekty účtované jako dlouhodobý nehmotný majetek v případech, kdy se očekávají jejich
budoucí měřitelné přínosy. Výdaje na vývoj účtované původně na vrub nákladů nejsou
považovány za dlouhodobý majetek ani v následujícím období.
Výdaje na vývoj, které jsou účtovány jako dlouhodobý nehmotný majetek, jsou odepisovány
od počátku výroby produktu, k jehož vývoji se vztahují, metodou rovnoměrného odpisování
po dobu dle odhadu doby využití tohoto nehmotného majetku, maximálně 5 let.

(v)

Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem podpisu účetních výkazů
je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytují doplňující důkazy
o podmínkách, které existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem podpisu účetních výkazů došlo k významným
událostem zohledňujícím podmínky, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto
událostí popsány v příloze, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

(w)

Změna účetních metod a postupů

V průběhu běžného účetního období nedošlo ke změnám metod.
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VII

ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK

1

Faktory finančních rizik

Z činnosti Společnosti vyplývají určitá finanční rizika, zejména vliv změn směnných kurzů
cizích měn a úrokových sazeb. Celková strategie řízení rizik Společnosti se snaží
minimalizovat potenciální negativní dopady na finanční výsledky Společnosti.
Zjišťování, hodnocení a řízení finančních rizik provádí finanční oddělení Společnosti v úzké
spolupráci s vedením Společnosti.

(a)

Tržní riziko
(i)

Měnové riziko

Společnost vyváží a dováží významnou část své produkce a materiálu a je proto značně
vystavena měnovému riziku vztahujícímu se zejména k měně Euro.
Od roku 2003 Společnost využívá přirozeného krytí kurzových rizik, a to dojednáním
určitých transakcí s domácími dodavateli v měně Euro a uzavřením úvěrových smluv v měně
Euro.
Na určitou část měnového rizika byly v roce 2007 uzavřeny obchody pro zajištění kurzu
EUR/CZK, a to s kladným dopadem do zisku Společnosti.

(ii)

Cenové riziko

Společnost je vystavena tržnímu riziku vyplývajícímu ze změn cen surovin a energií.
Některá smluvní ujednání se zákazníky Společnosti umožňují Společnosti přizpůsobit
prodejní cenu, pokud se pořizovací cena zvýší v předem stanoveném rozmezí. Riziko je
takto do jisté míry omezeno.

(b)

Riziko úrokové sazby

Příjmy z provozní činnosti a peněžní toky z provozní činnosti Společnosti jsou do značné
míry nezávislé na změnách tržních úrokových sazeb. K 31. prosinci 2007 ani 2006 neměl
žádný úvěr Společnosti pevnou úrokovou sazbu, takže čistý finanční výnos a peněžní toky
jsou ovlivněny pohybem úrokové sazby. Společnost má u všech úvěrových smluv možnost
volit mezi pohyblivou a pevnou úrokovou sazbou. Společnost nemá žádná významná aktiva s
pohyblivou sazbou.
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(c)

Úvěrové riziko

Společnost nemá žádné významné koncentrace úvěrového rizika. Společnost má
definovanou strategii, pomocí které zajišťuje, aby byly výrobky a služby prodávány
odběratelům s odpovídající kladnou úvěrovou historií.

(d)

Riziko likvidity

Obezřetné řízení rizika likvidity předpokládá udržování dostatečné úrovně hotovosti
a hotovostních ekvivalentů a dostupnost financování z přiměřeného objemu úvěrových
produktů určených k tomuto účelu. Vzhledem k dynamičnosti příslušné činnosti je cílem
úseku administrativy. Společnosti udržet pružnost financování prostřednictvím stálé
dostupnosti úvěrových produktů určených k tomuto účelu.
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VIII

KOMENTÁŘ K ÚČETNÍM VÝKAZŮM

1 Dlouhodobý nehmotný majetek
Pořizovací cena
Aktivované
náklady na
výzkum

Licence a
patenty

28 200

156 666

Stav 1.ledna 2007

Software

Nedokončené
investice

Celkem

32 214

2 265

219 345

0

0

0

7 937

7 937

-21 200

-22 508

-3 342

0

-47 050

7 000

134 158

28 872

10 202

180 232

Aktivované
náklady na
výzkum

Licence a
patenty

Software

Nedokončené
investice

Celkem

-28 200

-156 666

-29 699

0

-214 565

Přírůstky
Úbytky

0
21 200

0
22 508

-1 082
3 341

0
0

-1 082
47 049

Stav k 31.prosinci 2007

-7 000

-134 158

-27 440

0

-168 598

0

0
0

2 515
1 432

2 265
10 202

4 780
11 634

Přírůstky
Úbytky
Stav k 31.prosinci 2007

Oprávky / opravné položky

Stav 1.ledna 2007

Netto hodnota
K 1.lednu 2007
K 31.prosinci 2007

0
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Pořizovací cena
Aktivované
náklady na
výzkum

Licence a
patenty

Software

Nedokončené
investice

Celkem

28 200

163 481

31 968

0

223 649

0
0

0
-6 815

486
-240

2 265
0

2 751
-7 055

28 200

156 666

32 214

2 265

219 345

Aktivované
náklady na
výzkum

Licence a
patenty

Software

Nedokončené
investice

Celkem

-26 944

-163 335

-28 965

0

-219 244

-1 256
0

-146
6 815

-974
240

0
0

-2 376
7 055

-28 200

-156 666

-29 699

0

-214 565

1 256
0

146
0

3 003
2 515

0
2 265

4 405
4 780

Stav 1.ledna 2006
Přírůstky
Úbytky
Stav k 31.prosinci 2006

Oprávky / opravné položky

Stav 1.ledna 2006
Přírůstky
Úbytky
Stav k 31.prosinci 2006

Netto hodnota
K 1.lednu 2006
K 31.prosinci 2006
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2 Dlouhodobý hmotný majetek
Pořizovací cena

Stav 1.ledna 2007
Přírůstky
Úbytky
Přeúčtování
K 31.prosinci 2007

Pozemky,
budovy a
stavby

Stroje, zařízení,
dopravní
prostředky

Jiný
hmotný
majetek *

Poskytnuté
zálohy

Nedokončené
investice

Celkem

2 488 554

2 732 352

4 637

3 353

418 692

5 647 588

62 523
-54 015
98 504
2 595 566

188 552
-226 278
279 593
2 974 219

132
-105
0
4 664

29 023
0
-3 353
29 023

244 052
-50 000**
-374 744
238 000

524 282
-330 398
0
5 841 472

* jedná se o umělecká díla a drahé kovy používané ve výrobě
** jedná se o poskytnutou dotaci – viz níže

Oprávky

Stav 1.ledna 2007
Přírůstky
Úbytky
K 31.prosinci 2007

Pozemky,
budovy a
stavby

Stroje, zařízení,
dopravní
prostředky

Jiný
hmotný
majetek

Poskytnuté
zálohy

Nedokončené
investice

Celkem

-958 219
-58 555
32 570
-984 204

-1 998 730
-148 027
161 092
-1 985 665

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

-2 956 949
-206 582
193 662
-2 969 869

Pozemky,
budovy a
stavby

Stroje, zařízení,
dopravní
prostředky

Jiný
hmotný
majetek

Poskytnuté
zálohy

Nedokončené
investice

Celkem

-72 666
-872
13 961
-59 577

-57 786
-553
24 231
-34 108

0
0
0
0

0
0
0
0

-2 073
0
0
-2 073

-132 525
-1 425
38 192
-95 758

1 457 669
1 551 785

675 836
954 446

4 637
4 664

3 353
29 023

416 619
235 927

2 558 114
2 775 845

Opravné položky

Stav 1.ledna 2007
Přírůstky
Úbytky
K 31.prosinci 2007

Netto hodnota
K 1.lednu 2007
K 31.prosinci 2007
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Pořizovací cena

Stav 1.ledna 2006
Přírůstky
Úbytky
Přeúčtování
K 31.prosinci 2006

Pozemky,
budovy a
stavby

Stroje, zařízení,
dopravní
prostředky

Jiný
hmotný
majetek *

Poskytnuté
zálohy

Nedokončené
investice

Celkem

2 310 662

2 343 122

4 880

5 370

403 633

5 067 667

60 006
-3 109
120 995
2 488 554

188 793
-30 095
230 532
2 732 352

844
-1 087
0
4 637

3 353
0
-5 370
3 353

361 436
-220
-346 157
418 692

614 432
-34 511
0
5 647 588

* jedná se o umělecká díla a drahé kovy používané ve výrobě

Oprávky

Stav 1.ledna 2006
Přírůstky
Úbytky
K 31.prosinci 2006

Pozemky,
budovy a
stavby

Stroje, zařízení,
dopravní
prostředky

Jiný
hmotný
majetek

Poskytnuté
zálohy

Nedokončené
investice

Celkem

-907 044
-54 173
2 998
-958 219

-1 918 110
-107 824
27 204
-1 998 730

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

-2 825 154
-161 997
30 202
-2 956 949

Pozemky,
budovy a
stavby

Stroje, zařízení,
dopravní
prostředky

Jiný
hmotný
majetek

Poskytnuté
zálohy

Nedokončené
investice

Celkem

-65 781
-7 440
555
-72 666

-39 585
-21 754
3 553
-57 786

0
0
0
0

0
0
0
0

-2 073
0
0
-2 073

-107 439
-29 194
4 108
-132 525

1 337 837
1 457 669

385 427
675 836

4 880
4 637

5 370
3 353

401 560
416 619

2 135 074
2 558 114

Opravné položky

Stav 1.ledna 2006
Přírůstky
Úbytky
K 31.prosinci 2006

Netto hodnota
K 1.lednu 2006
K 31.prosinci 2006

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
V roce 2007 vzrostla hodnota dlouhodobého hmotného majetku vlastněného Společností o
217 731 tis. Kč (v roce 2006 o 423 040 tis. Kč).
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V roce 2007 byly dokončeny a zařazeny do užívání (a bylo zahájeno odepisování) tyto
nejvýznamnější akce:
Pořizovací cena
mil. Kč

Akce
Kombinovaný způsob výroby Epichlorhydrinu
Zvýšení bezpečnosti povozu chlorová chemie
Rozšíření výroby monokrystalů
Zařízení související s novou výrobnou NMEP II v Epispolu
Asanace skládky Chabařovice

414

53
35
26
16

V roce 2007 byly realizovány výdaje na tyto nejvýznamnější nedokončené investice:
Pořizovací cena
mil. Kč

Akce
Konverze Elektrolýzy
Skladování propylenu-podzemní zásobníky
Obnova výrobny HCL
Absorpce SO2 z odplynů a zvýšení výroby aluminy
Odstranění úzkých článků výroby Ionex.dianu

61
32
28
27
21

Nejvýznamnější akcí v roce 2007 byla akce Kombinovaný způsob výroby epichlorhydrinu
(zvýšení kapacity a efektivnosti výroby) s celkovým rozpočtem 414 mil. Kč včetně
souvisejících akcí. Zkušební provoz byl zahájen na konci února. Tuto akci Společnost
financovala převážně z investičního úvěru (390 mil. Kč). Po úspěšném ukončení této akce
Společnost obdržela v roce 2007 dotaci 50 mil. Kč z Operačního programu Průmysl a
podnikání.
V areálu Společnosti dokončila na konci roku 2007 za podpory Společnosti dceřiná
společnost EPISPOL, a.s. výstavbu druhé jednotky na výrobu nízkomolekulárních
epoxidových pryskyřic podle japonské technologie s rozpočtem 710 mil. Kč financovaným
převážně z investičního úvěru (600 mil. Kč).
Finanční leasing
V letech 2007 a 2006 nebyla uzavřena žádná leasingová smlouva.
Společnost používá majetek získaný již ukončeným finančním leasingem. Tento majetek byl
po skončení doby leasingu účtován jako dlouhodobý hmotný majetek Společnosti a je
vykázán v aktivech v nulové zůstatkové ceně.
Drobný majetek
Společnost pořídila v roce 2007 drobný hmotný majetek ve výši 2 715 tis. Kč (v roce 2006:
3 004 tis. Kč), drobný nehmotný majetek ve výši 744 tis.Kč (v roce 2006: 313 tis.Kč).
Výdaje na pořízení tohoto majetku byly účtovány do nákladů.
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3

Majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím a podstatným vlivem

Majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím vlivem představují investice do
kmenových akcií.
K 31. prosinci 2007:
Podíl na

Nominální

Výsledek

Reálná

Počet

hodnota

Pořizovací

Vlastní kapitál

základním

hospodaření

hodnota

Akcií

1 akcie

cena

tis. Kč

kapitálu

v roce 2007

podílu

Přecenění

ks

tis. Kč

tis. Kč

%

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

EPISPOL, a.s.

2 700

100

270 086

384 555

90,00

58 746

346 100

76 014

SYNPO, a.s.

32 107

1

18 868

90 309

62,87

1 974

56 776

37 909

CAMPA AG - záloha

-

-

87 616

*** 351 544

8,33

*** -128 761

87 616

-

SPOLCHEMIE, a.s.

10

100

1 000

577

100,00

-7

577

- 423

POLYSPOL, s.r.o.

-

1 000

1 000

1 007

100,00

12

1 007

7

Metal-Tech Cz, a.s.

3

1 000

3 000

11 635

20,00

- 1 697

2 179

-821

10

100

1 000

***

100,00

***

0

-1 000

494 255

111 686

OSTALAK, a.s.

*

Celkem

382 570

*

U společnosti POLYSPOL, s.r.o. se nejedná o nominální hodnotu jedné akcie, ale o nominální hodnotu celého
obchodního podílu.
** Údaje nejsou k dispozici, na společnost OSTALAK byl v roce 1998 prohlášen konkurz, v závěru roku 2007 bylo vydáno rozvrhové usnesení.
*** Údaje jsou uvedeny k datu 30.6.2007, což odpovídá hospodářskému roku této společnosti. Údaje jsou přepočteny kurzem EUR/Kč k datu
31.12.2007

K 31. prosinci 2006:
Nominální

Podíl na

Výsledek

Reálná

Počet

hodnota

Pořizovací

Vlastní

základním

hospodaření

hodnota

Akcií

1 akcie

cena

kapitál tis.

kapitálu

v roce 2006

podílu

Přecenění

ks

tis. Kč

tis. Kč

Kč

%

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

EPISPOL, a.s.

2 700

100

270 086

325 809

90,00

30 408

293 228

23 142

SYNPO, a.s.

26 851

1

12 017

88 562

52,58

5 435

46 566

34 549

SPOLCHEMIE, a.s.

10

100

1 000

584

100,00

-17

584

-416

POLYSPOL, s.r.o.

-

* * 1 000

1 000

995

100,00

-5

995

-5

3

1 000

3 000

13 360

20,00

-1 667

2 672

-328

10

100

1 000

*

100,00

*

0

-1 000

344 045

55 942

Metal-Tech Cz, a.s.
OSTALAK, a.s.

Celkem

288 103

* Údaje nejsou k dispozici, na společnost OSTALAK byl v roce 1998 prohlášen konkurz.
** U společnosti POLYSPOL, s.r.o. se nejedná o nominální hodnotu jedné akcie, ale o nominální hodnotu celého
obchodního podílu.
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Společnost POLYSPOL, s.r.o. byla založena v roce 2006 jako 100%ní dceřiná společnost
peněžním vkladem ve výši 1 000 tis. Kč.
V roce 2006 byl Společností a firmou Metek Metal-Tech S.A. (Švýcarsko) založen společný
podnik Metal-Tech Cz, a.s. se základním kapitálem ve výši 15 000 tis.Kč. Podíl Společnosti
činí 20%. Společný podnik je umístěn v areálu Společnosti a bude se zabývat výrobou
chemických látek a chemických přípravků – sloučenin wolframu a sloučenin molybdenu.
V 1. pololetí roku 2006 Společnost založila 100% dceřiné společnosti CAMPASPOL a.s. a
CAMPASPOL HOLDING a.s. V rámci restrukturalizace skupiny byly tyto společnosti a
společnost ROGER – security, a.s. prodány ve 2. pololetí roku 2006.
V žádné ze společností není rozdíl mezi procentem podílu na vlastnictví a procentem podílu
na hlasovacích právech.
Společnost neměla v roce 2007 ani v roce 2006 žádný příjem z dividend.
Sloupec přecenění výše uvedené tabulky a přecenění ostatních dlouhodobých cenných
papírů a podílů (bod 4) odpovídá částkám v kapitálových fondech v Přehledu o změnách
vlastního kapitálu (Sekce III).
Změny v roce 2007:
V roce 2007 koupila společnost v dražbě 5 256 ks akcií Synpa, a.s., čímž vzrostl její podíl
v této společnosti na 62,87 %.
V závěru roku 2007 složila společnost zálohu na kapitálový vstup do německé společnosti
CAMPA AG ve výši 87 616 tis. Kč (viz též bod Významné události během účetního období
sekce V).
Ostatní informace:
Pro rok 2007 nebyly uzavřeny žádné ovládací smlouvy ani smlouvy o převodu zisku.
V rámci výroční zprávy bude zveřejněna zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou
osobou.
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4

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly (realizovatelné cenné papíry)
Tyto cenné papíry představuje k 31. prosinci 2007 i 2006 pouze 500 ks akcií Chemapol
Group, a.s. v konkurzu (konečná zpráva z konkurzu má být předložena do 31.12.2008) v
nominální hodnotě 500 tis. Kč. Pořizovací cena činila 650 tis. Kč.
Ve výkazech jsou vykázány k 31. prosinci 2007 i 2006 reálnou, tedy nulovou hodnotou.

5

Zásoby
31. prosince 2007
tis. Kč

31. prosince 2006
tis. Kč

Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Výrobky
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby

206 036
2 224
438 079
2 113
41

184 479
2 048
274 392
67
127

Celkem

648 493

461 113

Opravná položka na snížení hodnoty

-26 721

- 17 679

Zůstatková hodnota

621 772

443 434

Všechny zásoby jsou řízeny podle jednotlivých druhů. Na konci roku 2007 došlo
k plánovanému nárůstu zásob výrobků. To souviselo s předzásobením v oblasti epoxidových
pryskyřic po najetí nové výrobny NMEP II. Tyto zásoby byly v měsících lednu a únoru 2008
prodány stávajícím i novým zákazníkům.

6

Pohledávky

Dlouhodobé pohledávky
31. prosince 2007
tis. Kč

31. prosince 2006
tis. Kč

Pohledávka za ovládanou osobou – EPISPOL
Ostatní dlouhodobé pohledávky *

202 000
542 500

262 000
0

Celkem

744 500

262 000

* Viz bod Významné události během účetního období sekce V
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Pohledávka ve výši 202 000 tis. Kč představuje dlouhodobou část pohledávky za společností
EPISPOL, a.s. z prodeje Výrobny nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic (v roce 2006
se k tomuto prodeji vztahovala dlouhodobá pohledávka ve výši 262 000 tis.Kč z celkových
345 331 tis. Kč). Tato dlouhodobá pohledávka je úročena sazbou 4,5% p.a., je splatná do
konce roku 2011 ve čtvrtletních splátkách dle splátkového kalendáře.
Pohledávky a náklady příštích období
31. prosince 2007
tis. Kč

31. prosince 2006
tis. Kč

Pohledávky z obchodního styku – krátkodobé brutto
Opravné položky k pohledávkám
Náklady příštích období

635 814
- 64 715
29 790

628 189
- 72 417
18 455

Celkem

600 889

574 227

Společnost eviduje v krátkodobých pohledávkách z obchodního styku pohledávky do
splatnosti ve výši 450 189 tis. Kč (v roce 2006: 474 521 tis. Kč).
Krátkodobé pohledávky jsou sníženy o opravnou položku na pohledávky po splatnosti
v hodnotě 64 715 tis. Kč (2006: 72 417 tis. Kč). Aby Společnost mohla uplatnit odpis
nedobytných pohledávek jako daňový výdaj, nejsou pohledávky z obchodního styku
odepsány a vyřazeny z evidence, dokud nejsou splněny zákonné podmínky.
Opravné položky jsou zaúčtovány na základě ustanovení vnitřního předpisu.

Ostatní krátkodobé pohledávky
31. prosince 2007
tis. Kč

31. prosince 2006
tis. Kč

Pohledávky z titulu daně z přidané hodnoty
Pohledávka za ovládanou osobou – EPISPOL
Dohadné účty aktivní
Ostatní krátkodobé pohledávky *
Opravné položky k pohledávkám

76 093
60 000
2 749
304 723
- 14 571

57 989
52 000
1 467
187 199
0

Celkem

428 994

298 655

* Viz bod Významné události během účetního období v sekci V

Ostatní krátkodobé pohledávky jsou sníženy o opravnou položku v hodnotě 14 571 tis. Kč
(2006: 0 tis. Kč).
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Pohledávky vůči podnikům, v nichž má Společnost rozhodující nebo podstatný vliv:
31. prosince 2007
tis. Kč

31. prosince 2006
tis. Kč

EPISPOL, a. s.
krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů
pohledávky z prodeje Výrobny nízkomolekulárních
epoxidových pryskyřic - krátkodobá část
- dlouhodobá část
SYNPO, a.s.
SPOLCHEMIE, a.s.
POLYSPOL, s.r.o.
Metal-Tech Cz, a.s.
OSTALAK, a.s. (v konkurzu)

17 640

10 321

60 000
202 000
0
7
0
743
41

52 000
262 000
19
7
0
599
41

Celkem

280 431

324 987

7

Peněžní prostředky a vklady
31. prosince 2007
tis. Kč

31. prosince 2006
tis. Kč

Peníze na bankovních účtech a v pokladně
Krátkodobé cenné papíry
Krátkodobé bankovní vklady

106 828
0
0

63 323
87 234
0

Celkem

106 828

150 557

8

Vlastní kapitál

Schválené a vydané akcie

Kmenové akcie v hodnotě
500 Kč, plně splacené
Z toho vlastní akcie

Počet
ks

31. prosince 2007
tis. Kč

Počet
ks

31. prosince 2006
tis. Kč

3 878 816
349 124
(9%)

1 939 408
- 89 027

3 878 816
0

1 939 408
0
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Hlavní akcionáři:
V roce 2007 proběhla přeměna zaknihovaných akcií Společnosti na listinné. Níže jsou
uvedeny podíly, které byly Společnosti známy ke dni zrušení registrace zaknihovaných
cenných papírů.
31. prosince 2007
%

31. prosince 2006
%

Via Chem Group, a.s.
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.
Českomoravská investiční, a.s.
MAXIMA pojišťovna, a.s.

62,62
9,00
0
4,44

62,62
0
11,86
4,44

Drobní akcionáři

23,94

21,08

100,00

100,00

Společnost vlastní k datu účetní závěrky 349 124 ks vlastních akcií v nominální hodnotě
174 562 tis. Kč, které byly nabyty za cenu stanovenou znaleckým posudkem (255 Kč/akcii),
celkem tedy za 89 027 tis. Kč.
Společnost je kontrolována společností Via Chem Group, a.s.
Společnosti Via Chem Group, a.s. a MAXIMA pojišťovna, a.s. oznámily dne 5. září 2005
jednání ve shodě.
Dne 16. ledna 2006 odprodala Česká finanční, s.r.o. v rámci povinné nabídky odkupu akcie
Společnosti ve výši 14,73 % akcionáři Via Chem Group, a.s.
Akcie Společnosti byly k 31.12.2006 kótované, v zaknihované podobě. Kurz k 31. prosinci
2006 činil na pražské Burze cenných papírů 300,00 Kč/akcii a v RMS 315,00 Kč/akcii.
Dne 17.8.2007 rozhodla mimořádná valná hromada Společnosti o přeměně akcií na listinné
akcie na majitele. Dne 3.10.2007 bylo toto rozhodnutí zapsáno v obchodním rejstříku.
Dne 5.12. 2007 bylo pozastaveno obchodování na Burze cenných papírů Praha při kurzu 335
Kč / 1 akcii.
K 10.12.2007 byla zrušena registrace zaknihovaných cenných papírů v SCP.
Dne 11.12. 2007 byly akcie Společnosti vyloučeny z obchodování na regulovaném
oficiálním trhu RM-SYSTEM.
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Výměna akcií byla zahájena 3.1.2008 a potrvá do 16.5.2008. Výměna akcií je realizována
prostřednictvím společnosti Centrum hospodářských informací, a.s., IČ 63999897, na adrese
Praha 10, K Botiči 1453/6.
Valná hromada Společnosti dne 20.4.2007 rozhodla o rozdělení zisku za rok 2006. Část zisku
ve výši 4 089 tis. Kč byla přidělena do rezervního fondu a zbytek ve výši 77 697 tis. Kč byl
použit na úhradu ztrát minulých let.
Pohyby ve vlastním kapitálu jsou uvedeny ve Výkazu změn vlastního kapitálu (sekce III).
Společnost dosáhla v běžném účetním období zisk ve výši 242 850 tis. Kč. O rozdělení zisku
nebylo do data závěrky rozhodnuto.

9

Dlouhodobé závazky

Dlouhodobé závazky z obchodních vztahů vykázané v roce 2007 ve výši 2 349 tis. jsou
z podstatné části pozastávkou vůči dodavateli investiční akce „Skladování propylenu –
podzemní zásobníky“.
Dlouhodobé závazky vykázané v roce 2006 ve výši 4 322 tis. Kč se z podstatné části
vztahovaly k financování investiční akce Náhrady tavících pecí pro Permanganát.

10

Obchodní a ostatní závazky
31. prosince 2007
tis. Kč

31. prosince 2006
tis. Kč

Závazky z obchodního styku
Výdaje příštích období
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze sociálního pojištění
Závazky ze zdravotního pojištění
Daňové závazky (detail viz níže)
Závazky z nesplaceného základního kapitálu (Metal-Tech Cz, a.s.)
Závazky ze sanace skládky Chabařovice
Pozastávka - závazek vůči Metrostavu
Dohadné účty
Smluvní pokuta Fores, a.s.
Rezerva na přecenění zásob
Rezerva na závazky z uzavření SBU Barviva
Rezerva na potenciální soudní spory
Ostatní závazky

1 055 513
8 344
19 107
6 779
2 919
3 066
2 100
4 234
31 537
83 168
0
4 275
0
2 453
14 306

744 237
7 386
18 077
6 515
2 763
3 356
2 100
21 605
71 537
70 378
73 955
0
10 059
2 103
639

Celkem

1 237 801

1 034 710

Společnost hradí své závazky v dohodnutých termínech. Nejvýznamnější část daňových
závazků v roce 2007 tvoří daň z příjmu fyzických osob ve výši 2 665 tis. Kč (v roce 2006:
2 364 tis.Kč) a závazek z titulu daně z přidané hodnoty v Německu ve výši 392 tis. Kč
(v roce 2006: 908 tis. Kč).
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Závazky z jiných půjček
K 31.12.2007 vykázala Společnost přijaté nebankovní krátkodobé půjčky ve výši 68 543 tis.
Kč (v roce 2006: 25 114 tis. Kč) od těchto společností:
31. prosince 2007
tis. Kč

31. prosince 2006
tis. Kč

R.I. REALINVEST LIMITED
SYNPO, a.s.
Via Chem Group, a.s.
POLYSPOL, s.r.o.

35 000
20 000
12 563
980

0
24 126
0
988

Celkem

68 543

25 114

Půjčka od společností Via Chem Group, a.s, R.I. REALINVEST LIMITED a SYNPO, a.s.
byly splaceny do data zveřejnění této účetní závěrky.

Jiné krátkodobé závazky vykázané ve výši 300 149 tis. Kč jsou závazky z postoupení
pohledávek viz bod Významné události během účetního období v sekci V. Tyto závazky byly
splaceny do data uveřejnění této účetní závěrky.

Závazky vůči podnikům v nichž má Společnost rozhodující nebo podstatný vliv:
31. prosince 2007
tis. Kč

31. prosince 2006
Tis. Kč

EPISPOL, a.s.
SYNPO, a.s. – obchodní závazky
SYNPO, a.s. – závazky z půjček
SPOLCHEMIE, a.s.
POLYSPOL, s.r.o. – obchodní závazky
POLYSPOL, s.r.o. – závazky z půjčky
Metal-Tech Cz, a.s. – závazky z nesplac. zákl. kapitálu
OSTALAK, a.s. (v konkurzu)

132 493
1 507
20 000
0
10
980
2 100
5

36 885
2 431
24 126
0
0
988
2 100
5

Celkem

157 095

66 530
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Úvěry
31. prosince 2007
tis. Kč

31. prosince 2006
tis. Kč

Krátkodobé
Bankovní kontokorenty
Ostatní úvěry splatné do jednoho roku
Splátky dlouhodobých úvěrů splatné do jednoho roku

211 868
1 303 624
146 090

129 596
983 788
131 419

Celkem

1 661 582

1 244 803

Dlouhodobé
Dlouhodobé úvěry splatné do dvou let
Dlouhodobé úvěry splatné od dvou do pěti let

146 090
254 233

131 419
291 040

Celkem

400 323

422 459

Úvěry jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou.
Vážené průměry efektivních úrokových sazeb činí:

Úvěry v Kč
Úvěry v Eur

31. prosince 2007
%

31. prosince 2006
%

4,70
5,37

3,31
4,58

Podíl úvěrů v cizí měně je 33,7 % z hodnoty úvěrů (v roce 2006: 37,0 %).

Společnost dlouhodobě spolupracuje se šesti významnými bankami působícími na českém
trhu – s Československou obchodní bankou (ČSOB), Citibank, Raiffeisenbank, Komerční
bankou (KB), UniCredit Bank a BAWAG Bank. Všechny banky poskytují Společnosti
provozní financování, a to formou revolvingových a kontokorentních úvěrů s roční
splatností, které jsou ve stejném nebo vyšším objemu již několik let každoročně automaticky
a/nebo po dohodě obnovovány (zajištění úvěrů – viz kapitola Potenciální závazky). Na tytéž
banky se Společnost obrací při realizaci významnějších investičních akcí a v současné době
její investice financují formou víceletých úvěrů Raiffeisenbank, ČSOB, KB a BAWAG
Bank.
Provozní úvěry
Dne 31.května 2007 uzavřela Společnost nové smlouvy s Komerční bankou a. s. , smlouvu
o kontokorentním úvěru do výše 100 000 tis. Kč a o revolvingovému úvěru do 200 000
tis.Kč. Úvěry jsou splatné 26. ledna 2009. Tyto smlouvy nahradily předchozí, jejichž celkový
limit byl 300 000 tis. Kč. K 31. prosinci 2007 Společnost čerpala 284 062 tis.Kč. a k 31.
prosinci 2006 bylo čerpáno 224 175 tis. Kč.
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Dne 13. prosince 2007 uzavřela Společnost dodatek k úvěrové smlouvě s Československou
obchodní bankou, a. s. V souvislosti s tím byla prodloužena platnost Smlouvy o čerpání
revolvingového úvěru na financování oběžných prostředků do 14. října 2008. Výše
úvěrového rámce byla od prosince 2007 navýšena z 290 000 tis. Kč na 365 000 tis. Kč
s možností čerpání v Kč/EUR. K 31. prosinci 2007 byl čerpán ve výši 365 000 tis.Kč
(k 31. prosinci 2006 ve výši 290 000 Kč).
Rovněž mezi Společností a Citibank a.s. v průběhu roku 2007 probíhala jednání o
možnostech restrukturalizace financování. Dne 16. července 2007 byla automaticky
prolongována o další rok Smlouva o úvěru k financování pohledávek. Úvěr je čerpán v
EUR/Kč/USD formou revolvingových úvěrů a je splatný 16. července 2009.
Dne 21. července 2006 byla uzavřena mezi Společností a Citibank Smlouva o úvěru
k financování daně z přidané hodnoty. Smlouva je splatná 20. července 2008 s možností
automatické prolongace do 20. července 2009. Celkový rámec čerpání obou výše
uvedených úvěrů byl v červnu 2007 zvýšen z 9 000 tis. EUR na 12 000 tis. EUR (či
ekvivalent v Kč). K 31. prosinci 2007 Společnost v Citibank čerpala úvěr v celkové výši
317 891 tis. Kč (k 31. prosinci 2006: 246 674 tis. Kč).
Dne 25. července 2007 uzavřela Společnost s BAWAG Bank CZ Dodatek k Rámcové
úvěrové smlouvě na poskytnutí krátkodobých úvěrů, kontokorentů a dalších bankovních
produktů s roční splatností k 30. června 2008 a automatickou prolongací, kterou má
Společnost s bankou uzavřenu od roku 2004. Dodatkem se rámec zvýšil ze 185 500 tis.Kč na
285 500 tis.Kč. K 31. prosinci 2007 Společnost čerpala u BAWAG Bank 282 160 tis.Kč
v krátkodobých úvěrech (k 31. prosinci 2006: 180 393 tis. Kč).
Dne 4. května 2007 uzavřela Společnost Dodatek ke smlouvě s UniCredit Bank Czech
Republic a.s. (dříve HVB Bank Czech Republic a.s.) na poskytnutí víceúčelové úvěrové
linky, kterým se zvýšil limit čerpání ze 200 000 tis. Kč na 250 000 tis.Kč. Dodatkem se
splatnost prodloužila do 30. dubna 2008. K 31. prosinci 2007 Společnost čerpala 221 379
tis.Kč (k 31. prosinci 2006: 172 143 tis. Kč).
Dne 11. května 2007 uzavřela Společnost novou úvěrovou smlouvu s Raiffeisenbank a.s. na
poskytnutí víceúčelové úvěrové linky s limitem čerpání 45 000 tis. Kč. Splatnost úvěru je do
31. března 2009. K 31. prosinci 2007 Společnost čerpala 45 000 tis.Kč.

Investiční úvěry
Společnost má od 19. ledna 2005 uzavřenu Úvěrovou smlouvu s Raiffeisenbank, a.s. na
financování výstavby nové výrobny polyesterových a alkydových pryskyřic do výše
320 000 tis. Kč. Úvěr byl čerpán v letech 2005-2006. Konečná splatnost je 31. prosince 2010
a první čtvrtletní splátka úvěru byla splatná 31. března 2006. V roce 2007 Společnost splatila
64 487 tis. Kč. Zůstatek tohoto úvěru k 31. prosinci 2007 byl 184 521 tis.Kč (2006:
249 008 tis.Kč).
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Dne 22. srpna 2005 uzavřela Společnost Smlouvu s BAWAG Bank CZ a.s. na poskytnutí
tříletého investičního úvěru na financování probíhající rekonstrukce a modernizace ve
výrobně umělých drahokamů ve výši 9 500 tis.Kč. K 31. prosinci 2005 byl úvěr čerpán
v plné výši, v roce 2006 proběhly první dvě splátky v celkové výši 1 583 tis. Kč, v roce 2007
proběhly další čtyři splátky v celkové výši 3 167 tis. Kč. Úvěr je splácen čtvrtletně s poslední
splátkou 30. června 2009. Zůstatek úvěru k 31.12.2007 činí 4 750 tis. Kč.
Dne 13.února 2006 uzavřela Společnost s Československou obchodní bankou, a. s. dvě
smlouvy s celkovým limitem 330 000 tis.Kč na financování poslední etapy projektu
renovace a modernizace pryskyřic: Epichlorhydrin pro epoxidové pryskyřice. Dodatkem z
15. února 2007 byl zvýšen na 390 000 tis. Kč. První splátka úvěru se uskutečnila 30.března
2007, poslední splátka proběhne 31.prosince 2011 formou pravidelných čtvrtletních splátek.
Zůstatek tohoto úvěru k 31. prosinci 2007 byl 302 149 tis. Kč (2006: 296 954 tis.Kč).
Dne 9. května 2007 uzavřela Společnost s Komerční bankou, a. s. novu úvěrovou smlouvu
s celkovým limitem 80 000 tis. Kč na financování investic v souvislosti s rozšířením výroby
umělého safíru. Dodatkem ze dne 18. prosince 2007 se Společnost zavazuje, že během
účinnosti smlouvy neposkytne žádné společnosti žádnou přímou ani nepřímou finanční
podporu. Dodatkem z 21. ledna 2008 byl termín čerpání úvěru posunut z 31.prosince 2007
do 15. dubna 2008. První splátka úvěru se uskutečnila 31. prosince 2007, poslední splátka
se uskuteční 31. března 2012 formou pravidelných měsíčních splátek. K 31. prosinci 2007
Společnost čerpala 54 992 tis. Kč.
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Rezervy – odstraňování ekologických zátěží
tis. Kč

Zůstatek k 1. lednu 2006

1 376 363

Částka čerpaná v průběhu roku
Zvýšení v průběhu roku v diskontované částce z důvodu plynutí času a vlivu
změn na diskontní sazbu

455 966

Zůstatek k 31. prosinci 2006

913 064

Částka čerpaná v průběhu roku
Zvýšení /snížení v průběhu roku v diskontované částce z důvodu plynutí času a
vlivu změn na diskontní sazbu

195 427
- 12 582

Zůstatek k 31. prosinci 2007

705 055

- 7 334

Společnost je povinna odstraňovat tzv. „staré ekologické zátěže“. Pro související výdaje má
Společnost uzavřenu smlouvu s Fondem národního majetku („FNM“), ve které se FNM
zavázal k hrazení výdajů na odstranění těchto zátěží do výše 2,9 mld. Kč. Proces ve
Společnosti probíhá (viz bod 22).
Doposud bylo FNM vynaloženo celkem 1 888 107 tis. Kč, z toho 996 958 tis. Kč na skládku
odpadů v Chabařovicích (z toho v roce 2007: 54 925 tis. Kč, v roce 2006: 168 754 tis. Kč).
Celková částka těchto budoucích výdajů je jak v pohledávkách, tak v závazcích rozdělena
na krátkodobou a dlouhodobou část podle předpokládaného postupu prací. Krátkodobá část
činí v roce 2007: 129 223 tis.Kč (v roce 2006: 198 439 tis.Kč). Dlouhodobá část činí v roce
2007: 575 832 tis. Kč (v roce 2006: 714 625 tis.Kč).
Na základě zákona 178/2005 Sb. byl ke dni 31. prosince 2005 Fond národního majetku
zrušen a jeho majetek a závazky přešly na Ministerstvo financí České republiky.
Výše odhadovaných výdajů na odstraňování starých ekologických zátěží odpovídá částce
smluvně upravenou mezi Společností a Fondem národního majetku.
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MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K

Vykazování podle segmentů

Účetní výkazy k 31. prosinci 2007 lze v některých částech rozdělit dle segmentů následovně:

Rozvaha
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Zásoby
Pohledávky z obchodního styku
a náklady příštích období
Výkaz zisku a ztráty
Tržby
Provozní výsledek
Odpisy hmotného a nehmotného
Majetku

Anorganika
tis. Kč

Speciality
tis. Kč

Pryskyřice
tis. Kč

Barviva
tis. Kč

Služby
tis. Kč

Celkem
tis. Kč

3 073
1 065 378
115 757

0
178 757
27 801

814
804 708
458 441

0
20 000
0

7 747
707 002
19 773

11 634
2 775 845
621 772

103 498

44 020

441 608

11 763

0

600 889

1 027 190
239 528

280 440
2 979

3 164 376
370 792

3 270
2 082

124 605
-317 070

4 599 882
298 311

103 283

11 641

69 212

13 381

42 858

240 375

Ostatní položky rozvahy, výkazu zisku a ztráty a pořízení stálých aktiv není možné jednoznačně přiřadit jednotlivým segmentům.
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Účetní výkazy k 31. prosinci 2006 lze v některých částech rozdělit dle segmentů následovně:

Rozvaha
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Zásoby
Pohledávky z obchodního styku
a náklady příštích období
Výkaz zisku a ztráty
Tržby
Provozní výsledek
Odpisy hmotného a nehmotného
Majetku

Anorganika
tis. Kč

Speciality
tis. Kč

Pryskyřice
tis. Kč

Barviva
tis. Kč

Služby
tis. Kč

Celkem
tis. Kč

2 265
923 858
71 518

0
126 115
16 115

1 489
811 037
332 225

0
84 923
6 858

1 026
612 181
16 718

4 780
2 558 114
443 434

86 349

43 249

388 833

52 310

3 487

574 227

983 812
136 235

250 287
6 477

2 826 880
282 589

163 186
-6 422

112 881
-298 556

4 337 046
120 323

59 926

10 079

54 605

1 874

37 739

164 223

Ostatní položky rozvahy, výkazu zisku a ztráty a pořízení stálých aktiv není možné jednoznačně přiřadit jednotlivým segmentům.
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Tržby z běžné činnosti v roce 2007 tvořeny následujícím způsobem:
Tuzemsko
tis. Kč

Zahraničí
tis. Kč

Celkem
tis. Kč

152 869

874 322

1 027 190

47 791

232 648

280 440

440 761

Anorganika
Speciality
Pryskyřice
Barviva
Služby

2 723 615

3 164 376

1 936

1 334

3 270

123 614

991

124 605

Tržby celkem

766 971

3 832 911

4 599 882

Tržby z běžné činnosti v roce 2006 tvořeny následujícím způsobem:
Tuzemsko
tis. Kč

Zahraničí
tis. Kč

Celkem
tis. Kč

Anorganika
Speciality
Pryskyřice
Barviva
Služby

186 396
50 642
415 228
37 251
112 864

797 416
199 645
2 411 652
125 935
17

983 812
250 287
2 826 880
163 186
112 881

Tržby celkem

802 381

3 534 665

4 337 046
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Analýza tržeb - zahraničí v roce 2007 je následující:
Země
Německo
Itálie
Francie
Nizozemsko
Velká Británie
Polsko
Švédsko
Belgie
Rakousko
Slovensko
Španělsko
Turecko
USA
Ostatní země
Celkem

Procento tržeb - zahraničí
%
26,7
9,2
8,3
7,4
7,1
5,8
4,9
4,6
3,9
3,3
3,0
1,8
1,5
12,5

Tržby - zahraničí
tis. Kč
1 024 947
353 761
317 699
284 633
273 025
220 882
186 873
177 785
149 812
125 089
115 968
68 432
57 350
476 655

100,0

3 832 911

Analýza tržeb - zahraničí v roce 2006 je následující:
Země

Německo
Itálie
Francie
Polsko
Belgie
Rakousko
Velká Británie
Švédsko
Slovensko
Nizozemsko
Španělsko
Turecko
Švýcarsko
USA
Ostatní země
Celkem

Procento tržeb - zahraničí
%

Tržby - zahraničí
tis. Kč

32,8
9,9
7,8
5,9
5,6
5,1
4,3
3,9
3,2
3,0
2,9
2,9
2,7
1,5
8,5

1 185 486
356 657
283 116
212 670
201 710
184 804
154 249
140 481
115 800
109 714
104 722
104 294
97 777
54 862
228 321

100,0

3 534 665
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14

Analýza zaměstnanců

Osobní náklady

Mzdové náklady
Odměny členům statutárních
orgánů
Náklady na zdravotní a sociální
pojištění
Ostatní sociální náklady

31. prosince 2007
298 377

31. prosince 2006
279 553

4 236

4 716

103 653
5 540

96 560
4 834

411 806

385 663

Celkem

Průměrný počet pracovníků, osobní náklady
2007

2006

Průměrný počet pracovníků celkem
- z toho řídící pracovníci

992
10

1 012
10

Osobní náklady celkem (tis. Kč)
- z toho řídící pracovníci (tis. Kč)

411 806
51 681

385 663
41 849

Společnost poskytuje řídícím pracovníkům a pracovníkům na pozici prodejců k použití
osobní automobily. V roce 2007 bylo takto poskytnuto 21 automobilů (2006: 21).
Zůstatková hodnota těchto automobilů není významná.
Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů
V roce 2007 činily odměny členům statutárních a dozorčích orgánů 4 236 tis. Kč
(2006: 4 716 tis. Kč).
Penzijní připojištění
Od roku 2000 přispívá Společnost měsíčně Kč zaměstnancům, kteří mají uzavřeny smlouvy
o penzijním připojištění se státním příspěvkem. Od roku 2007 je maximální výše příspěvku
400 Kč (do roku 2006: 300 Kč). Celková výše těchto příspěvků činila v roce 2007 3 113
tis. Kč (2006: 2 310 tis. Kč).
Náhrady zaměstnancům
Společnost vynakládá výdaje v oblasti sociálních náhrad zaměstnancům, kteří v průběhu
roku ukončí pracovní poměr z organizačních důvodů. Společnost vyplatila a zúčtovala do
nákladů odstupné a odměny v roce 2007 ve výši 2 460 tis. Kč (2006: 594 tis.Kč).
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Příspěvky bývalým zaměstnancům v důchodu
Společnost poskytla v roce 2007 bývalým zaměstnancům v důchodu příspěvky v částce
341 tis. Kč (2006: 311 tis. Kč). Společnost nemá žádné významné budoucí závazky vůči
bývalým zaměstnancům v důchodu.

15

Ostatní provozní náklady a výnosy

Ostatní provozní náklady

Přepracování – poplatek pro EPISPOL
Odpis pohledávek
Přepravné a cestovné
Údržba
Ostatní služby
Likvidace odpadů a odpadní vody
Pojistné
Propagace, reklama
Nájemné
Střežení
Poradenské služby
Provize
Výzkum
Právní služby
Ostatní provozní náklady
Daně a poplatky
Příspěvky a dary
Náklady na reprezentaci
Pokuty a penále
Náklady na audit
Náklady na daňové poradenství
Zvýšení rezerv a opravných položek
Celkem
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2007
tis. Kč

2006
tis. Kč

268 990
255 979
177 183
159 526
70 501
52 520
45 129
23 278
14 057
10 531
8 401
7 649
7 208
6 668
9 554
4 570
4 119
3 433
410
1 390
726
0

212 615
30 954
170 777
153 815
54 354
43 557
42 534
11 568
11 375
8 958
7 827
19 437
11 600
8 030
11 530
17 081
3 726
4 568
2 965
1 680
926
8 186

1 131 822

838 063
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Ostatní provozní výnosy
2007
tis. Kč

2006
tis. Kč

Tržby z prodeje pohledávek
Snížení rezerv a opravných položek
Zisk z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Zisk z prodeje know-how
Zjištěné přebytky zásob
Přijaté provozní dotace
Ostatní provozní výnosy

193 320
84 218
6 784
0
2 966
2 109
9 246

285
0
2 782
24 000
7 974
1 612
5 955

Celkem

298 643

42 608

Snížení rezerv a opravných položek ve výši 84 218 tis. Kč je z největší části tvořeno
rozpuštěním opravných položek k prodaným pohledávkám za společností Triangl, s.r.o.
(59 255 tis. Kč) a rozpuštěním opravných položek k dlouhodobému hmotnému majetku,
které souvisí s ukončením činnosti segmentu Barviv a likvidací varny v areálu společnosti
Balak, a.s. v Kralupech.

16

Finanční výnosy a náklady
2007
tis. Kč

2006
tis. Kč

1 152
17 825

734
21 862

12 582
162

7 334
0

7 345

6 796

- 87 427
-1 490

- 55 074
- 3 227

- 12 582
0

- 7 334
- 2 765

Ostatní finanční náklady, netto

6 972

- 6 863

Celkem finanční náklady, netto

- 55 461

- 38 537

Výnosové úroky
- bankovní účty
- jiné úroky
- diskontované pohledávky – odstraňování ekologických
zátěží (viz bod 12)
- diskontované dlouhodobé závazky
Čisté kurzové zisky (+) / ztráty (-) z transakcí v zahraničních měnách

Nákladové úroky
- bankovní úvěry
- ostatní úroky
- diskontované závazky
- odstraňování ekologických zátěží (viz bod 12)
- dlouhodobé závazky (viz bod 9)
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17

Daň z příjmů

Splatná daň

Účetní zisk / ztráta před zdaněním
Zrušení úprav dle IFRS
Zisk / ztráta pro výpočet daně
Úpravy zvyšující základ daně
Úpravy snižující základ daně
Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy
Základ pro výpočet daně
Uplatněné reinvestiční odpočty
Uplatněné ztráty minulých let
Daň z příjmu

2007
tis. Kč

2006
tis. Kč

242 850
-3 802
239 048

81 786
-1 072
80 714

92 719
-162 411
-146 065

87 919
-84 996
72 367

23 292

83 637

0
-23 292
0

-19 570
-64 067
0

Pozn.: Výše uvedená tabulka obsahuje skutečnou daňovou povinnost za rok 2006
(v Příloze k účetní závěrce za rok 2006 je v tabulce uveden pouze odhad daňové
povinnosti) a odhad daňové povinnosti za rok 2007.
Byly zjištěny následující dočasné rozdíly, které vznikají mezi daňovou hodnotou aktiv
a pasiv a jejich účetní zůstatkovou hodnotou:
31. prosince 2007
tis. Kč

31. prosince 2006
tis. Kč

-346 583

-172 757

0
26 721
93 685
0
265 614

16 870
17 679
130 452
0
289 218

Základ pro výpočet odložené daně

39 437

281 462

Odložená daňová pohledávka

10 683

67 551

Rozdíly mezi účetní a daňovou zůstatkovou
hodnotou dlouhodobého majetku
Daňově neodčitatelná opravná položka
k pohledávkám
Opravná položka k zásobám
Opravná položka k dlouhodobému majetku
Nevyužité reinvestiční odpočty
Daňová ztráta z běžné činnosti z minulého období
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Odložená daň byla počítána pro rok 2006 s použitím sazby roku 2007 (24%), pro rok 2007
s použitím nových daňových sazeb pro roky 2008, 2009 a 2010 (21%, 20% a 19%).
Odložená daňová pohledávka k 31. prosinci 2007 ve výši 10 683 tis. Kč (k 31. prosinci 2006:
67 551 tis. Kč) nebyla zaúčtována, protože není pravděpodobné její možné daňové uplatnění
v následujících účetních obdobích.
K 31. prosinci 2007 má Společnost daňovou ztrátu ve výši 265 614 tis. Kč, které lze použít
ke snížení základu daně v dalších letech.
K 31. prosinci 2006 měla Společnost daňovou ztrátu ve výši 289 218 tis. Kč, které lze
použít ke snížení základu daně.

18

Transakce se spřízněnými stranami

Společnost se podílela na těchto transakcích se spřízněnými stranami:
Objemy nákupů od společností, v nichž má rozhodující vliv:
POLYSPOL,
s.r.o

Celkem

tis. Kč

tis. Kč

0
0
0
0

0
0
0
34

11
276 062
26 470
937

0
0
0
0

0
0
0
16

SYNPO, a.s.

EPISPOL, a.s.

tis. Kč

tis. Kč

Metal-Tech
CZ, a.s.
tis. Kč

2007:
Nákup materiálu a surovin
Nakupované služby
Dlouhodobý majetek
Úroky

11
7 072
0
751

0
268 990
26 470
152

2006:
Nákup materiálu a surovin
Nakupované služby
Dlouhodobý majetek
Úroky

0
11 600
0
491

0
212 615
0
1 204

75
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224 215
0
1 711
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Objemy prodejů a výnosů od společností, v nichž má rozhodující vliv

2007:
Prodej dlouhodobého majetku
Prodej výrobků
Prodej nakupovaných zásob
Poskytované
služby
Úroky
2006:
Prodej dlouhodobého majetku
Prodej výrobků
Prodej nakupovaných zásob
Poskytované
služby
Úroky

SYNPO,
a.s.
tis. Kč

EPISPOL,
a.s.
tis. Kč

Metal-Tech
Cz, a.s.
tis. Kč

POLYSPOL,
s.r.o
tis. Kč

SPOLCHEMIE,
a.s.
tis. Kč

Celkem

0
2 416

1 488
0

0
0

0
0

0
0

1 488
2 416

161

1 073

0

0

0

1 234

0

103 901

3 697

6

6

107 598

0

13 253

0

0

0

13 253

0
2 339

220
0

0
0

0
0

0
0

220
2 339

125

1 272

0

0

0

1 397

67

89 319

950

5

6

90 391

0

16 999

7

0

0

17 006

tis. Kč

Nejvýznamnější objem tvoří vzájemné nákupy a prodeje se společností EPISPOL, a.s. Tato
dceřinná společnost vyrábí pro Společnost nízkomolekulární epoxidové pryskyřice
v režimu toll fee na základě Smlouvy o výrobě, Společnost jí poskytuje veškeré nezbytné
infrastrukturní a administrativní služby.
Spolek má za společností EPISPOL, a.s. pohledávku, jejímž titulem je prodej výrobny z
roku 2004. Tato pohledávka je splácena dle splátkového kalendáře. Zůstatek této
pohledávky k 31.12.2007 činí 262 000 tis. Kč.
Kromě výše uvedených transakcí realizovala Společnost v roce 2007 transakce se
společností MAXIMA pojišťovna, a.s., Praha 6, Na dlouhém lánu č.p. 508, PSČ 160 00
(dále jen „Maxima“). Maxima je spřízněnou osobou, která vlastní 4,44 % akcií Společnosti
a jedná ve shodě se společností Via Chem Group, a.s.
Společnost uzavřela v průběhu roku 2007 s pojišťovnou MAXIMA (u některých smluv
ještě s dalšími pojišťovnami jako soupojistiteli) pojistné smlouvy s celkovou sumou
pojistných částek 36 831 tis. Kč, které byly všechny v roce 2007 uhrazeny.
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Společnost jako dlužník uzavřela s ovládající osobou (Via Chem Group, a.s.) dvě smlouvy
o krátkodobých půjčkách ve výši 11 445 tis. Kč a 1 118 tis. Kč s úrokem 6 % p.a. a
splatností 31.1.2008. Obě půjčky byly splaceny v termínu splatnosti.

Akcionáři, členové statutárních a dozorčích orgánů, členové vedení
Vedle odměn Společnost hradí pojištění odpovědnosti dozorčích a statutárních orgánů a
členy vedení. V roce 2007 uhradila Společnost za toto pojištění ve výši 400 tis. Kč (v roce
2006: 481 tis. Kč).
V roce 2007 nebylo vedoucím pracovníkům Společnosti poskytnuto žádné nepeněžní
plnění (v roce 2006: 538 tis. Kč).
Kromě výše uvedeného nebylo v průběhu roku 2007 a 2006 akcionářům, členům
statutárních a dozorčích orgánů a řídícím pracovníkům poskytnuto žádné další plnění ani
v peněžní, ani v naturální formě.

19

Ukazatel zisku na akcii

Ukazatel základního zisku na akcii je vypočítán jako podíl čistého zisku nebo ztráty
připadajícího akcionářům a váženého průměru počtu vydaných kmenových akcií v roce.

Čistý zisk / ztráta (v tis. Kč)
Počet vydaných kmenových akcií při vyloučení
vlastních akcií
Základní ukazatel zisku / ztráty na akcii (v Kč)

31. prosince 2007

31. prosince 2006

242 850
3 529 692

81 786
3 878 816

68,80

21,09

Zředěný zisk/ztráta na akcii je shodný se základním ziskem/ztrátou na akcii.

20

Výzkum a vývoj

V roce 2007 Společnost vynaložila výdaje na výzkum a vývoj v celkové výši 18 963 tis. Kč
(2006: 26 828 tis. Kč). Z toho vnitropodnikové výdaje na vlastní výzkumnou a vývojovou
činnost činily 11 755 tis. Kč (2006: 11 643 tis. Kč).
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21

Kapitálové přísliby

Společnost rozhodla o budoucích výdajích na pořízení a modernizaci dlouhodobého
majetku (na některé jsou již uzavřeny kontrakty), přičemž budoucí závazky plynoucí z
těchto investičních akcí nejsou obsaženy v rozvaze k 31. prosinci 2007.
Předpokládané
budoucí výdaje
v tis. Kč

Výdaje do
31. prosince 2007
v tis. Kč

Výroba polyesterových pryskyřic na bázi PET
Intenzifikace výroby Epichlorhydrinu
Skladování propylenu – podzemní zásobníky
Rozšíření výroby monokrystalů včetně asanační jednotky
Konverze Elektrolýzy
Zvýšení bezpečnosti provozu chlorové chemie
Obnova výrobny HCl
Obnova provozu UP I Alkydy
Náhrada tavících pecí Permanganát

57 000
400 000
15 069
16 362
1 209 406
10 720
8 369
17 430
35 000

3 000
1 700
54 931
63 638
90 594
54 780
38 431
0
750

Celkem

1 769 356

307 824

22

Potenciální závazky

Ekologické závazky
Potenciální závazky z tzv. „starých ekologických zátěží“ jsou popsány v bodě 12.
Závazek vůči Komerční bance, a.s., Citibank, a.s., BAWAG Bank CZ a.s., UniCredit
Bank, a.s., Raiffeisenbank, a.s.
Ke krytí úvěrů od těchto bank jsou zastaveny průmyslové objekty včetně pozemků a
správní budova v celkové zůstatkové hodnotě 160 877 tis. Kč (v roce 2006: 210 627
tis.Kč) a technologie v hodnotě 329 273 (v roce 2006: 253 823 tis.Kč).
Ostatní potenciální závazky
Společnost poskytla ručení za případné budoucí závazky společností SETUZA, a.s. a
Český olej, a.s. pro případ poskytnutí nedovolené veřejné podpory Českou republikou
společnosti SETUZA, a.s. a/nebo společnosti Český olej, a.s.. Výše ručení se dá obtížně
kvantifikovat. Pravděpodobnost plnění je, vzhledem k ocenění pohledávky za společností
SETUZA, a.s. znaleckými posudky vyhotovenými renomovanými znaleckými ústavy pro
Českou konsolidační agenturu a Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, nulová.
Proto nebyla tvořena rezerva na toto riziko.
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Společnost vydala ve prospěch bank biankosměnky, kterými jistí závazky z úvěrů do
hodnoty čerpání, zahraniční šeky do hodnoty 7 000 tis. Kč a akreditivy a bankovní záruky,
jejichž aktuální výše k 31. prosinci 2007 činí 0 tis. Kč (v roce 2006: 1 300 tis.Kč).
Kromě toho Společnost vydala směnku v hodnotě 25 000 tis. Kč ve prospěch společnosti
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Tato směnka může být předložena v případě
odstoupení od smlouvy Společností před 16.8.2009.
Vedení Společnosti není známo, že by vůči Společnosti byl veden spor, z kterého by hrozil
významný závazek. Běžné závazky ze soudních sporů jsou vykázány v rozvaze.
Společnost uzavřela smlouvu na krytí kreditního rizika s odloženou splatností, která může
Společnosti přinést budoucí výnos z podkladných aktiv, pokud nedojde k realizaci
finančního rizika z úvěru v nominální hodnotě 216 mil. Kč poskytnutého PPF bankou a.s.
společnosti SETUZA Development a.s. dne 14. prosince 2007. Obchod bude vypořádán
dne 30. listopadu 2012.
Z důvodu nízké pravděpodobnosti plnění společnosti z důvodů neplnění závazků
společnosti SETUZA Development a.s., nebyla vytvořena rezerva na samotné převedené
kreditní riziko.
Vedení si není vědomo žádných dalších potenciálních závazků Společnosti
k 31. prosinci 2007.

23

Následné události

Výměna akcií zaknihovaných za listinné byla zahájena 3.1.2008 a potrvá do 16.5.2008.
Výměna akcií je realizována prostřednictvím společnosti Centrum hospodářských
informací, a.s., IČ 63999897, na adrese Praha 10, K Botiči 1453/6.
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným dalším událostem, které by měly významný dopad
na účetní závěrku k 31. prosinci 2007.

V Ústí nad Labem, dne 15. února 2008

Ing. Martin Procházka
předseda představenstva

Ing. Jan Šrubař
místopředseda představenstva
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Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře
společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu,
akciová společnost
Název společnosti:
Sídlo společnosti:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Předmět podnikání:

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem
000 11 789
akciová společnost
viz bod V přílohy k účetní závěrce

Ověřili jsme přiloženou konsolidovanou účetní závěrku společnosti Spolek pro chemickou a hutní
výrobu, akciová společnost, tj. konsolidovanou rozvahu k 31. prosinci 2007, konsolidovaný výkaz
zisku a ztráty, konsolidovaný přehled o změnách vlastního kapitálu a konsolidovaný přehled o
peněžních tocích za období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007 a přílohu této konsolidované
účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje o společnosti Spolek
pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost jsou uvedeny v bodě V přílohy této konsolidované
účetní závěrky.
Za sestavení a věrné zobrazení konsolidované účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy
účetního výkaznictví ve znění přijatém EU odpovídá statutární orgán společnosti Spolek pro
chemickou a hutní výrobu, akciová společnost. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a
zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním konsolidované účetní závěrky a věrným zobrazením
konsolidované účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem
nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní
odhady.
Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této konsolidované účetní závěrce.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a
souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy
jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou
jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejíchž cílem je získat důkazní informace o částkách
a skutečnostech uvedených v konsolidované účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na
úsudku auditora, včetně toho, jak auditor posoudí rizika, že konsolidovaná účetní závěrka obsahuje
významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor
přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení konsolidované
účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli
vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních
metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace
konsolidované účetní závěrky.
Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření
našeho výroku.
Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv,
pasiv a finanční situace společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová
společnost k 31. prosinci 2007 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních
toků za rok 2007 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění
přijatém EU.

V Praze, dne 15. února 2008
Auditorská společnost:

….……………………………………………..
VGD - AUDIT, s.r.o.
osvědčení č. 271
Bělehradská 18, 140 00 Praha 4

Auditor:

…………………………………………
Ing. Dagmar Dušková
osvědčení č. 1919

IV. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ
ZÁVĚRKA PŘIPRAVENÁ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31.
PROSINCI 2007

I

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

Odkaz
(Sekce VIII)

31. prosince 2007
tis. Kč

31. prosince 2006
tis. Kč

1
2
2
4

3 984 895
93 209
87 616
542 500

3 210 463
100 338
0
0

11
18
18

575 832
0
2 327

714 625
0
572

5 286 379

4 025 998

3
4
4

633 430
598 946
368 994

453 847
580 072
246 655

11
5

129 223
186 963

198 439
156 950

1 917 556

1 635 963

7 203 935

5 661 961

AKTIVA
Dlouhodobá aktiva
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobé pohledávky z obchodního styku
Pohledávky - náhrady z titulu odstraňování
ekologických zátěží
Konsolidační rozdíl
Cenné papíry v ekvivalenci

Oběžná aktiva
Zásoby
Pohledávky a náklady příštích období
Ostatní krátkodobé pohledávky
Pohledávky - náhrady z titulu odstraňování
ekologických zátěží
Peněžní prostředky a vklady

Aktiva celkem
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31. prosince 2007
tis. Kč

31. prosince 2006
tis. Kč

6
6
Sekce III

1 939 408
- 89 027
30 662

1 939 408
0
25 204

Sekce III
Sekce III

241 044
- 1 650

- 50 168
- 1 645

2 120 437

1 912 799

7
18

72 790
2 544

75 209
0

8
8
10
16
11

2 349
0
885 214
3 751
575 832

4 322
0
473 959
4 179
714 625

1 467 146

1 197 085

1 294 748
47 563
300 149
1 769 335
0
129 223

959 671
0
0
1 244 803
73 955
198 439

3 541 018

2 476 868

Závazky celkem

5 008 164

3 673 953

Vlastní kapitál a závazky celkem

7 203 935

5 661 961

Odkaz
(Sekce VIII)
VLASTNÍ KAPITÁL
Základní kapitál
Vlastní akcie
Zákonný rezervní fond
Neuhrazené / nerozdělené hospodářské
výsledky
Ostatní fondy

Menšinové podíly
Konsolidační rozdíl – pasivní
ZÁVAZKY
Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé závazky z obchodního styku
Ostatní dlouhodobé závazky
Dlouhodobé úvěry
Odložený daňový závazek
Rezervy z titulu ekologických zátěží

Krátkodobé závazky
Obchodní a ostatní závazky
Závazky z jiných půjček
Jiné krátkodobé závazky
Krátkodobé bankovní úvěry
Závazky ze smluvní pokuty Fores, a.s.
Rezervy z titulu ekologických zátěží

9
9
9
10
11
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II

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Odkaz
(Sekce VIII)

Rok končící
31. prosince 2007
tis. Kč

Rok končící
31. prosince 2006
tis. Kč

Tržby

12

4 575 573

4 326 246

Ostatní provozní výnosy
Změna stavu zásob hotových výrobků
a nedokončené výroby
Aktivace vlastních výkonů
Výrobní spotřeba
Osobní náklady
Odpisy dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku
Zúčtování konsolidačního rozdílu
Ostatní provozní náklady

13

332 686

101 111

14

164 192
11 331
- 3 077 819
- 487 103

7 194
9 532
- 2 963 311
- 452 476

1, 2
18
13

- 317 013
43
- 832 338

- 224 564
0
- 629 318

369 552

174 414

- 65 905

- 54 742

303 647

119 672

- 29

- 2 065

303 618

117 607

- 6 608
- 340

- 5 618
- 333

296 670

111 656

84,0

28,8

Zisk / ztráta z provozní činnosti
Finanční náklady, netto

15

Zisk / ztráta před zdaněním
Daň z příjmů

16

Zisk / ztráta z běžné činnosti po zdanění
Menšinový podíl
Hospodářský výsledek v ekvivalenci

7
18

Čistý zisk / ztráta za rok
Zisk / Ztráta na akcii (v Kč)

19
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III

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU

Zůstatek k 1. lednu 2006
Příděl do zákonného rezervního fondu
Menšinové podíly (kromě zisku 2006)
Zisk / ztráta za rok 2006
Přírůstek ostatních kapitálových fondů (Metal-Tech)
Zrušení odpisu konsolidačního rozdílu 2005
Zisk v ekvivalenci (Metal-Tech)
Zůstatek k 31. prosinci 2006
Příděl do zákonného rezervního fondu
Menšinové podíly (kromě zisku 2007)
Zisk / ztráta za rok 2007
Přírůstek ostatních kapitálových fondů
Pořízení vlastních akcií
Zůstatek k 31. prosinci 2007

Základní
kapitál
tis. Kč

Vlastní
akcie
tis. Kč

Zákonný
rezervní fond
tis. Kč

Ostatní
fondy
tis. Kč

Nerozdělené
hospodářské
výsledky
tis. Kč

Celkem
tis. Kč

1 939 408

0

21 918

-1 650

-161 003

1 798 673

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

3 286
0
0
0
0
0

0
0
0
5
0
0

-3 286
-554
111 656
0
2 761
258

0
-554
111 656
5
2 761
258

1 939 408

0

25 204

-1 645

-50 168

1 912 799

0
0
0
0
0

0
0
0
0
-89 027

5 458
0
0
0
0

0
0
0
-5
0

-5 458
0
296 670
0
0

0
0
296 670
-5
-89 027

1 939 408

-89 027

30 662

-1 650

241 044

2 120 437

Zákonný rezervní fond lze použít výhradně k úhradě ztrát.
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IV

KONSOLIDOVANÝ PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
Rok končící
31. prosince 2007
tis. Kč

Rok končící
31. prosince 2006
tis. Kč

303 647

119 672

317 013
-7 054
333 118
98 433

224 564
-1 876
-1 904
55 369

-208 009

-463 299

-1 044 501

-239 020

208 009
-188 680
608 834

463 299
-42 026
128 310

420 810

243 089

5 754

5 640

15

12 582
-104 187

7 334
-61 009

15
16
16

-12 582
-29
-429

-7 334
-2 065
697

321 920

186 352

Odkaz
(Sekce VIII)
+Zisk/-Ztráta před zdaněním
Úprava o:
Odpisy dlouhodobého majetku
Ztráta z prodeje dlouhodobého majetku
Změna stavu opravných položek
Úroky zaplacené, přijaté (netto)
Změna stavu rezervy z titulu odstraňování
ekologických zátěží

1,2

15

Změny v pracovním kapitálu
Pohledávky a náklady příštích období
Pohledávky z titulu odstraňování starých
ekologických zátěží
Zásoby
Závazky
Peněžní prostředky z provozní činnosti
Úroky přijaté
Úroky výnosové z diskontovaných
pohledávek z titulu odstraňování
ekologických zátěží
Úroky zaplacené
Úroky nákladové z diskontovaných
pohledávek z titulu odstraňování
ekologických zátěží
Zaplacená daň z příjmů
Změna odložené daně minulých let
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
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Peněžní toky z investiční činnosti
Pořízení stálých aktiv
Přijaté investiční úvěry
Splátky investičních úvěrů
Příjmy z prodeje stálých aktiv

-1 167 257
667 053
-133 374
39 146

-696 157
420 795
-64 492
3 993

-594 432

-335 861

0
402 108
-1 973
-5
-1 755
-6 608
-340
-2 419
2 544
-89 027
0

-32 294
293 388
-66 418
5
364
-5 618
-333
5 618
11 045
0
3 019

302 525

208 776

30 013

59 267

Na začátku období
Zvýšení (+) / snížení (-)

156 950
30 013

97 683
59 267

Na konci období

186 963

156 950

Čistý peněžní tok z investiční činnosti
Peněžní toky z finanční činnosti
Splátky úvěrů
Přijaté úvěry
Nárůst dlouhodobých závazků
Přímé platby ve prospěch fondů
Nabytí cenných papírů v ekvivalenci
Menšinový hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek v ekvivalenci
Změna menšinových podílů
Konsolidační rozdíl
Nabytí vlastních akcií
Opravy minulých let - ROGER - security

18
18
18
6

Čistý peněžní tok z finanční činnosti
Zvýšení (+) / snížení (-) peněžních
prostředků a peněžních ekvivalentů
Změna stavu peněžních prostředků
a peněžních ekvivalentů:
5
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V

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost (dále jen „Společnost“) byla
zapsána do obchodního rejstříku dne 31. prosince 1990 a její sídlo je v Ústí nad Labem,
Revoluční 1930/86, PSČ 400 32, Česká republika, IČ 00011789. Společnost je zapsána
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B vložka 47.
Společnosti, které byly zahrnuty do konsolidace (dále „Skupina“), jsou následující:
SYNPO, akciová společnost, EPISPOL, a.s. (založený Společností v roce 2002), MetalTech Cz, a.s. (založena v roce 2006 s 20%ním podílem), POLYSPOL, s.r.o. (založený
v roce 2006 se 100%ním podílem) a Spolchemie, a.s.
Součástí konsolidačního celku nejsou následující společnosti: OSTALAK, a.s. (z důvodu
konkurzu), Chemapol Group, a.s. (z důvodu nevýznamného vlivu ve výši 0,019% bez
možnosti vlivu na Společnost), CAMPA AG (z důvodu nevýznamného vlivu ve výši
8,33%).
Rozhodujícím předmětem činnosti Skupiny je výzkum, vývoj, výroba a zpracování
chemických látek a chemických přípravků.

Významné události během účetního období
Skupina v roce 2007 dostavěla a zahájila provoz v nové výrobně Kombinovaného způsobu
výroby epichlorhydrinu. Jedná se o unikátní technologii, se kterou Skupina přišla jako první
na světě a tuto technologii chrání patentem v mnoha zemích.
Epichlorhydrin je významným polotovarem při výrobě epoxidových pryskyřic (tyto
Skupina vyrábí v objemu 52 000 t/ročně) a výroba epichlorhydrinu z glycerinu dává
Skupině významnou nákladovou výhodu před ostatními výrobci epoxidových pryskyřic.
V neposlední řadě také tato technologie eliminuje bezpečnostní rizika, která jsou popsána
ve starším, tzv. propylenovém způsobu výroby.
V této souvisloti musela také Skupina podniknout řadu strategických kroků, které
spočívaly v částečném dlouhodobém zajištěním dodávek glycerinu za pevně dohodnutou
cenu od tří dodavatelů, a také v získání kontroly nad regionálně blízkými výrobci této
strategické suroviny. Z tohoto důvodu uzavřela Společnost v roce 2007 smlouvy o
postoupení pohledávek (dále jsou uvedeny v krátkodobých a dlouhodobých pohledávkách
ostatních jiných krátkodobých závazcích) a smlouvu o kapitálovém vstupu. Všechny tyto
smlouvy souvisely přímo i nepřímo se společnostmi SETUZA a.s. a CAMPA AG.
V závěru roku 2007 uvedla Skupina do provozu novou výrobnu nízkomolekulárních
epoxidových pryskyřic II, která zdvojnásobuje původní kapacitu výroby epoxidových
pryskyřic.
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VI

ÚČETNÍ POSTUPY

Základní účetní postupy použité při přípravě konsolidované účetní závěrky jsou popsány
níže. Tyto účetní postupy byly aplikovány na všechny vykazované roky, pokud není
uvedeno jinak.
(a)

Základní zásady přípravy konsolidované účetní závěrky

Konsolidovaná účetní závěrka byla připravena na základě a ve shodě s Mezinárodními
standardy účetního výkaznictví (International Financial Reporting Standards, dále jen
„IFRS“), které byly přijaty Evropskou Unií. Konsolidované účetní výkazy jsou připraveny
na principu historických pořizovacích cen, finanční aktiva a finanční pasiva (včetně
derivátů) jsou přeceňována na reálnou hodnotu.
Částky uvedené v této konsolidované účetní závěrce jsou vykázány v českých korunách
(v tisících, pokud není uvedeno jinak).
(b)

Konsolidační celek

Konsolidované podniky s rozhodujícím vlivem jsou ty, v nichž má Společnost buď přímo
nebo nepřímo podíl více než poloviny hlasovacích práv nebo jinak vykonává kontrolu nad
jejich chodem.
Podniky s rozhodujícím vlivem jsou konsolidovány od data získání faktické kontroly
Společností do doby ztráty této kontroly.
Konsolidované podniky s podstatným vlivem jsou ty, v nichž má Společnost buď přímo
nebo nepřímo podíl méně než poloviny hlasovacích práv a více než 20% hlasovacích práv
a nevykonává kontrolu nad jejich chodem.
Všechny transakce v rámci konsolidovaných podniků, zůstatky a nerealizované zisky a
ztráty na transakcích mezi konsolidovanými podniky, se vylučují. Nerealizované ztráty se
také vylučují, v případě, že u převáděného aktiva došlo ke snížení hodnoty. V nezbytných
případech se pro zajištění souladu s postupy používanými Skupinou změnily účetní postupy
pro konsolidované společnosti.
Soupis konsolidovaných společností s rozhodujícím a podstatným vlivem je uveden
v bodě 18.
V roce 2006 byla založena společnost POLYSPOL, s.r.o. jako 100%ní dceřiná společnost
peněžním vkladem ve výši 1 000 tis. Kč.
V roce 2006 byl Společností a firmou Metek Metal-Tech S.A. (Švýcarsko) založen
společný podnik Metal-Tech Cz, a.s. se základním kapitálem ve výši 15 000 tis.Kč. Podíl
Společnosti činí 20%. Společný podnik je umístěn v areálu Společnosti a bude se zabývat
výrobou chemických látek a chemických přípravků – sloučenin wolframu a sloučenin
molybdenu.

89

IV. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ
ZÁVĚRKA PŘIPRAVENÁ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31.
PROSINCI 2007

V 1. pololetí roku 2006 byly založeny 100% dceřinné společnosti CAMPASPOL a.s. a
CAMPASPOL HOLDING a.s. V rámci restrukturalizace skupiny byly tyto společnosti a
společnost ROGER – security, a.s. prodány ve 2. pololetí roku 2006.
V roce 2007 koupila společnost v dražbě 5 256 ks akcií Synpa, a.s., čímž vzrostl její podíl
v této společnosti na 62,87 %.
V závěru roku 2007 složila společnost zálohu na kapitálový vstup do německé společnosti
CAMPA AG ve výši 87 616 tis. Kč (viz též bod Významné události během účetního období
sekce V).
(c)

Metody konsolidace

 plná metoda
V rámci konsolidace se zahrnují nejen podíly na dosažených výsledcích vyplývající
z vlastnického podílu Společnosti, ale celkové výsledky společností, ve kterých je
uplatňován vliv, včetně celkového pohledu na strukturu jejich aktiv a pasiv.
Zahrnutí jednotlivých složek majetku i vytvořený hospodářský výsledek v plné výši
bez ohledu na výši vlastnického podílu je z hlediska tohoto podílu řešeno vyčleněním
tzv. menšinových podílů, které vyjadřují podíl ostatních společníků na vlastním
kapitálu v konsolidované účetní závěrce.
 ekvivalenční metoda
V rámci konsolidace se zahrnují pouze dopady vyplývající z vlastnictví cenných
papírů, a to pouze ve výši odpovídající vlastnickému podílu Společnosti, do
konsolidované účetní závěrky se nepřenáší informace o celkovém majetku a
dosaženém hospodářském výsledku, ale pouze podíl Společnosti na vytvořeném
hospodářském výsledku v příslušném účetním období.
Zároveň vzniká nová položka Cenné papíry v ekvivalenci, jejíž výše se počítá jako
podíl z vlastního kapitálu přidružené společnosti ke dni účetní závěrky.
Konsolidační rozdíl
Konsolidační rozdíl vyjadřuje rozdíl mezi cenou pořízení podílových cenných papírů a
vkladů konsolidovaných společností a jejich oceněním podle podílové účasti Společnosti na
skutečné výši vlastního kapitálu společnosti při prvním zařazení společnosti do
konsolidačního celku.
Skupina k datu účetní závěrky provádí test na zjištění hodnoty tohoto konsolidačního
rozdílu.
(d)

Systém konsolidace účetní závěrky

Pro konsolidaci účetní závěrky Skupiny byl použit přímý systém konsolidace, tj. všechny
společnosti v konsolidačním celku byly konsolidovány najednou bez sestavení dílčích
konsolidačních celků.
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(e)

Vykazování podle segmentů

Obchodní segment je skupina aktiv a operací zabývajících se poskytováním produktů nebo
služeb, které podléhají rizikům a výnosům odlišným od aktiv a služeb v jiných segmentech.
Zeměpisný segment představuje poskytování produktů nebo služeb v určitém
ekonomickém prostředí, které podléhá rizikům a výnosům a liší se od těch, které operují
v jiných ekonomických prostředích.

(f)

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek je veden v pořizovací ceně. Dlouhodobý nehmotný
majetek vytvořený vlastní činností je oceněn přímými náklady a výrobní režií nebo
reprodukční pořizovací cenou, je-li nižší. Dlouhodobý nehmotný majetek je odepisován
rovnoměrně po odhadovanou dobu životnosti, obvykle nejdéle pět let. Doba životnosti
licence na výrobu nízkomolekulárních pryskyřic, koupené v roce 2003, byla odhadnuta na
12 let.
Odepisování začíná tehdy, kdy lze dlouhodobý nehmotný majetek začít používat.

(g)

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek je prvotně zaznamenán v pořizovací ceně a následně je veden
v pořizovací ceně snížené o oprávky a případné opravné položky na snížení hodnoty.
Pořizovací cena hmotných aktiv zahrnuje veškeré náklady, které přímo souvisejí
s uvedením jednotlivých položek hmotných aktiv do stavu umožňujícího předpokládané
použití. Vlastní aktivované výkony jsou oceněny vlastními výrobními náklady.
Hmotná aktiva, která se již nepoužívají nebo jsou z jiných důvodů vyřazena, se z rozvahy
vyřadí spolu s oprávkami vztahujícími se k tomuto majetku. Veškeré výnosy či ztráty
vzniklé v souvislosti s vyřazením jsou účtovány do hospodářského výsledku z běžné
činnosti.
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku byly vypočítány od okamžiku použitelnosti
metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané životnosti.
Uplatňovány jsou tyto roční odpisové sazby:
Budovy a stavby
Stroje a zařízení
Inventář
Dopravní prostředky
Nedokončené investice

1,3 - 10 %
5 - 25 %
4 - 25 %
4 - 25 %
nula
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Pozemky nejsou odepisovány, protože se předpokládá jejich neomezená životnost.
Výdaje na opravy a údržbu hmotných aktiv jsou účtovány do nákladů v době jejich vzniku.
Úroky placené z úvěrů na financování pořízení majetku jsou účtovány přímo do nákladů
v době jejich vzniku.
(h)

Opravná položka na snížení hodnoty majetku

Kdykoli dojde k událostem či změnám, které naznačují či mohou způsobit, že účetní
zůstatková hodnota může převýšit zpětně získatelnou hodnotu aktiva, je prověřováno, zda
nedošlo ke snížení hodnoty dlouhodobého hmotného majetku a ostatních aktiv. Ztráta
v důsledku snížení hodnoty je vykázána ve výši rozdílu, o který zůstatková hodnota aktiva
převyšuje jeho zpětně získatelnou hodnotu. Zpětně získatelná hodnota je vyšší z čisté
prodejní ceny aktiva a jeho hodnoty z užívání.
(i)

Leasing

Leasing, u nějž významnou část rizik a výhod vyplývajících z vlastnictví nese pronajímatel,
je klasifikován jako operativní leasing. Platby provedené v rámci operativního leasingu se
účtují do výkazu zisku a ztráty rovnoměrně po celou dobu trvání leasingu.
Dojde-li k předčasnému ukončení operativního leasingu, jsou veškeré penalizační platby
požadované pronajímatelem za předčasné ukončení zúčtovány k tíži nákladů v období, ve
kterém k ukončení operativního leasingu došlo.
Leasing dlouhodobého hmotného majetku, při němž Skupina nese v podstatě všechna rizika
a výhody vyplývající z vlastnictví, je klasifikován jako finanční leasing. Finanční leasing se
aktivuje v reálné hodnotě najatého majetku na počátku doby leasingu nebo, je-li nižší,
v současné hodnotě minimálních leasingových plateb. Každá platba leasingu je alokována
mezi závazky a finanční náklady tak, aby byly v konstantním poměru. Odpovídající
závazky z nájmu se po odečtení finančních nákladů zahrnují do ostatních dlouhodobých
závazků (v závislosti na splatnosti). Úrokový prvek finančních nákladů se účtuje k tíži
výkazu zisku a ztráty po celou dobu leasingu tak, aby bylo dosaženo konstantní úrokové
míry ze zbývajícího zůstatku závazku. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený
prostřednictvím finančního leasingu je odepisován po dobu životnosti, nebo po dobu
leasingu, je-li kratší.
(j)

Majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím a podstatným vlivem

Společnost s rozhodujícím vlivem (dceřiná společnost) je podnik ovládaný Společností,
jehož finanční a provozní procesy Společnost může ovládat s cílem získávat přínosy z jeho
činnosti.
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Ve společnosti s podstatným vlivem (přidružená společnost) Společnost vykonává
podstatný vliv svým podílem na finančním a provozním rozhodování, ale nemá možnost
tuto společnost ovládat.
Majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím a podstatným vlivem jsou oceněny
aktuální hodnotou podílu na majetku těchto společností.
(k)

Ostatní cenné papíry a podíly

Skupina rozděluje cenné papíry a podíly, které nejsou majetkovou účastí, do následujících
kategorií: cenné papíry k obchodování, realizovatelné cenné papíry a cenné papíry držené
do splatnosti. Tyto jsou oceněny buď aktuální tržní hodnotou nebo aktuální hodnotou
podílu na majetku těchto společností.
(l)

Zásoby

Zásoby jsou oceněny v pořizovacích cenách nebo čisté realizovatelné hodnotě, je-li nižší.
Náklady se stanovují metodou první do skladu – první ze skladu. Do pořizovací ceny
materiálu a zboží jsou zahrnovány náklady spojené s pořízením - přepravní náklady, clo,
pojistné apod., které vznikly při uvedení zásob do současného stavu a místa. Náklady na
hotové výrobky a nedokončenou výrobu zahrnují přímý materiál, přímé mzdy, ostatní
přímé výrobní náklady a související režijní náklady. Čistá realizovatelná hodnota je
odhadem obvyklé prodejní ceny, snížené o náklady na dokončení a prodejní náklady.
(m)

Pohledávky

Pohledávky z obchodního styku se vykazují v nominální hodnotě snížené o opravnou
položku zohledňující snížení hodnoty pohledávek. Opravná položka je tvořena tehdy,
jestliže pohledávka není uhrazena po lhůtě splatnosti v určitém termínu v souladu
s ustanoveními vnitřního předpisu. Výše opravné položky vyjadřuje rozdíl mezi účetní
hodnotou a zpětně získatelnou hodnotou. Výše opravné položky je zohledněna ve výkazu
zisku a ztráty.
(n)

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty jsou vykázány v rozvaze v cenách pořízení.
Pro účely přehledu o peněžních tocích se peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty skládají
z hotovosti, vkladů u bank a investic do instrumentů peněžního trhu s původní splatností
kratší než 3 měsíce.
(o)

Přepočet cizích měn

Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány na základě
devizového kurzu platného v den transakce. Zisky a ztráty vznikající z vyrovnání takových
transakcí a z transakcí peněžních aktiv a pasiv provedených v cizích měnách jsou
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zaúčtovány do výkazu zisku a ztráty. Zůstatky v cizích měnách na konci roku se
přepočítávají v kurzu České národní banky platném 31. prosince.
(p)

Finanční nástroje

Finanční nástroje zahrnuté v rozvaze představují peníze a účty v bankách, pohledávky,
závazky z obchodního styku a úvěry. Používané metody účtování jsou uvedeny
v jednotlivých účetních postupech příslušných k dané položce.
(q)

Půjčky

Úvěry jsou vykazovány k datu pořízení v přijaté protihodnotě bez transakčních nákladů.
Úvěry jsou klasifikovány jako krátkodobé závazky, pokud jsou splatné v následujících
12 měsících.
(r)

Dlouhodobé závazky

Dlouhodobé závazky jsou vykázány v amortizované hodnotě za použití metody efektivní
úrokové míry; tedy v jejich reálné hodnotě.
(s)

Odložená daň

Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového
přístupu, tj. vychází ze všech přechodných rozdílů mezi daňovou hodnotou aktiv a pasiv a
jejich účetní hodnotou.
Odložená daň je vypočtena s použitím schválených daňových sazeb a právních ustanovení,
která budou účinná v době, kdy dojde k realizaci aktiva nebo vyrovnání závazku.
Hlavní dočasné rozdíly vyplývají z rozdílů mezi daňovou a účetní zůstatkovou hodnotou
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, daňově neuznatelné opravné položky
k pohledávkám a zásobám a nečerpané daňové ztráty minulých let.
Odložená daňová pohledávka se uznává pouze v rozsahu, v jakém je pravděpodobné, že
zdanitelný zisk, proti kterému bude moci využít odčitatelný přechodný rozdíl, bude
dosažen.
(t)

Tržby

Tržby jsou vykázány v reálné hodnotě k datu převzetí zboží zákazníkem nebo k datu
uskutečnění služby, beze slev a daně z přidané hodnoty.
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(u)

Rezervy, potenciální aktiva a závazky

Rezervy
Rezervy na závazky z titulu odstranění ekologických zátěží a právně vymáhaných nároků
se tvoří v okamžiku, kdy Skupina má právní či konstruktivní závazek jako výsledek události
v minulosti a je pravděpodobné, že ke splnění závazku bude zapotřebí použít zdroje
přinášející Skupině ekonomický užitek. Zároveň musí existovat přiměřeně spolehlivý
odhad částky, které může závazek dosáhnout.
Rezerva na soudní spory je tvořena v případě, kdy existuje přiměřeně spolehlivý odhad
částky, které může závazek ze soudního sporu dosáhnout.
Pokud Skupina očekává náhradu části nebo všech nákladů na tvorbu rezervy od jiného
subjektu, vykazuje se taková náhrada jako samostatné aktivum, avšak pouze v případě,
a jenom tehdy, když realizace náhrady je prakticky jistá, pokud Skupina splní svůj závazek.
Částka náhrady nepřekročí částku rezervy. Ve výkazu zisku a ztráty je náklad na rezervu
vykázán společně s výnosy z náhrad.
Pokud je vliv časové hodnoty peněz významný, částka rezervy je vykazována v současné
hodnotě předpokládané výše nákladů na splnění závazku.
Potenciální aktiva
Potenciální aktiva jsou zahrnuta v rozvaze a s nimi spojené výnosy jsou zachyceny
ve výkazu zisku a ztráty v případě, že obdržení této částky je prakticky jisté a spolehlivě
odhadnutelné, při zohlednění událostí do data schválení účetních výkazů.

Potenciální závazky
Potenciální závazky nejsou zahrnuty v rozvaze v případě, že tyto závazky nepředstavují
možnost odlivu ekonomických zdrojů. Potenciální závazky jsou vykázány v příloze
k účetním výkazům. V případě, že možnost odlivu ekonomických zdrojů je velmi
nepravděpodobná, vykázání těchto potenciálních závazků v příloze není povinné.
(v)

Penzijní náklady

Vláda České republiky je odpovědná za poskytování důchodů. K financování státního
důchodového plánu hradí Skupina pravidelné odvody do státního rozpočtu.
Dodatečné příspěvky, které Skupina poskytuje svým zaměstnancům v rámci plánu
definovaných příspěvků, jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty v období, ke kterému se
vztahují.
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(w)

Dotace

Dotace na pořízení majetku jsou zohledněny v rozvaze odečtením hodnoty dotace
při stanovení pořizovací ceny majetku. Dotace je tak ve výkazu zisku a ztráty zohledněna
jako výnos po dobu odepisování aktiva v podobě snížení každoročního odpisu.
Dotace vztahující se k výnosům jsou vykázány jako kladný zůstatek ve výkazu zisku a
ztráty jako Ostatní provozní výnosy.

(x)

Výdaje na výzkum a vývoj

Výdaje na výzkum a vývoj jsou účtovány na vrub nákladů s výjimkou výdajů na vývojové
projekty účtované jako dlouhodobý nehmotný majetek v případech, kdy se očekávají jejich
budoucí měřitelné přínosy. Výdaje na vývoj účtované původně na vrub nákladů nejsou
považovány za dlouhodobý majetek ani v následujícím období.
Výdaje na vývoj, které jsou účtovány jako dlouhodobý nehmotný majetek, jsou
odepisovány od počátku výroby produktu, k jehož vývoji se vztahují, metodou
rovnoměrného odpisování po dobu dle odhadu doby využití tohoto nehmotného majetku,
maximálně 5 let.
(y)

Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem podpisu účetních výkazů
je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytují doplňující důkazy
o podmínkách, které existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem podpisu účetních výkazů došlo k
významným událostem zohledňujícím podmínky, které nastaly po rozvahovém dni, jsou
důsledky těchto událostí popsány v příloze, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.
(z)

Změna účetních metod a postupů

V průběhu běžného účetního období nedošlo ke změnám metod.
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VII

ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK

1
Faktory finančních rizik
Z činnosti Skupiny vyplývají určitá finanční rizika, zejména vliv změn směnných kurzů
cizích měn a úrokových sazeb. Celková strategie řízení rizik Skupiny se snaží
minimalizovat potenciální negativní dopady na finanční výsledky Skupiny.
Zjišťování, hodnocení a řízení finančních rizik provádí finanční oddělení Společnosti v úzké
spolupráci s vedením Společnosti.
(a)

Tržní riziko
(i)
Měnové riziko
Skupina vyváží a dováží významnou část své produkce a materiálu a je proto značně
vystavena měnovému riziku vztahujícímu se zejména k měně Euro.
Od roku 2003 Skupina využívá přirozeného krytí kurzových rizik, a to dojednáním
určitých transakcí s domácími dodavateli v měně Euro a uzavřením úvěrových smluv
v měně Euro. Na určitou část měnového rizika byly v roce 2007 uzavřeny obchody pro
zajištění kurzu EUR/CZK, a to s kladným dopadem do zisku Skupiny.
(ii)
Cenové riziko
Skupina je vystavena tržnímu riziku vyplývajícímu ze změn cen surovin a energií.
Některá smluvní ujednání se zákazníky Skupiny umožňují Skupině přizpůsobit prodejní
cenu, pokud se pořizovací cena zvýší v předem stanoveném rozmezí. Riziko je takto
do jisté míry omezeno.

(b)
Riziko úrokové sazby
Příjmy z provozní činnosti a peněžní toky z provozní činnosti Skupiny jsou do značné míry
nezávislé na změnách tržních úrokových sazeb. K 31. prosinci 2007 ani 2006 neměl žádný
úvěr Skupiny pevnou úrokovou sazbu, takže čistý finanční výnos a peněžní toky jsou
významně ovlivněny pohybem úrokové sazby. Skupina má u všech úvěrových smluv
možnost volit mezi pohyblivou a pevnou úrokovou sazbou. Skupina nemá žádná významná
aktiva s pohyblivou sazbou.
(c)
Úvěrové riziko
Skupina nemá žádné významné koncentrace úvěrového rizika. Skupina má definovanou
strategii, pomocí které zajišťuje, aby byly výrobky a služby prodávány odběratelům
s odpovídající kladnou úvěrovou historií.
(d)
Riziko likvidity
Obezřetné řízení rizika likvidity předpokládá udržování dostatečné úrovně hotovosti
a hotovostních ekvivalentů a dostupnost financování z přiměřeného objemu úvěrových
produktů určených k tomuto účelu. Vzhledem k dynamičnosti příslušné činnosti je cílem
finančního oddělení Společnosti udržet pružnost financování prostřednictvím stálé
dostupnosti úvěrových produktů určených k tomuto účelu.
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VIII

KOMENTÁŘ KE KONSOLIDOVANÝM ÚČETNÍM VÝKAZŮM

1

Dlouhodobý hmotný majetek

Pohyby během roku 2007:

Pozemky,
budovy a stavby
tis. Kč

Stroje, zařízení,
dopravní prostředky
a inventář
tis. Kč

Počáteční zůstatková hodnota
Přírůstky
Úbytky
Odpisy
Opravné položky – tvorba (-) /
rozpuštění (+)

1 651 217
400 848
-21 445
-68 868

1 118 416
896 034
-65 292
-200 369

440 830
-203 244
0

3 210 463
1 093 638
-86 737
-269 237

13 089

23 678

0

36 767

Konečná zůstatková hodnota

1 974 841

1 772 467

237 586

3 984 895

3 065 860
-1 031 442
-59 577

4 028 602
-2 221 805
-34 108

239 438
0
-2 073

7 333 900
-3 253 247
-95 758

1 974 841

1 772 689

237 365

3 984 895

Nedokončené
investice
tis. Kč

Celkem
tis. Kč

31. prosince 2007:
Pořizovací cena
Oprávky
Opravné položky – tvorba (-)
Zůstatková hodnota

Nejvýznamnější investicí Skupiny byla v roce 2007 výstavba druhé jednotky na výrobu
nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic podle japonské technologie, na kterou bylo
během let 2006 a 2007 vynaloženo celkem 718 mil. Kč. Tato akce byla financována
převážně z investičního úvěru (600 mil.Kč).
Další významnou akcí v roce 2007 byla akce Kombinovaný způsob výroby epichlorhydrinu
(zvýšení kapacity a efektivnosti výroby) s celkovým rozpočtem 414 mil. Kč včetně
souvisejících akcí. Zkušební provoz byl zahájen na konci února. Tuto akci Skupina
financovala převážně z investičního úvěru (390 mil. Kč). Po úspěšném ukončení této akce
Společnost obdržela v roce 2007 dotaci 50 mil. Kč z Operačního programu Průmysl a
podnikání.
Některé položky z dlouhodobého hmotného majetku Skupiny jsou použity jako záruka za
bankovní úvěry (viz Poznámka 22).
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Pohyby během roku 2006:

Pozemky,
budovy a stavby
tis. Kč

Stroje, zařízení,
dopravní prostředky
a inventář
tis. Kč

Nedokončené
investice
tis. Kč

Celkem
tis. Kč

Počáteční zůstatková hodnota
Přírůstky
Úbytky
Odpisy
Opravné položky – tvorba (-) /
rozpuštění (+)

1 538 083
182 134
-111
-62 004

845 830
444 805
-3 978
-150 040

405 269
35 561
0
0

2 789 182
662 500
-4 089
-212 044

-6 885

-18 201

0

25 086

Konečná zůstatková hodnota

1 651 217

1 118 416

440 830

3 210 463

Pořizovací cena
Oprávky
Opravné položky – tvorba (-)

2 719 027
-995 144
-72 666

3 369 422
-2 193 220
-57 786

442 903
0
-2 073

6 531 352
-3 188 364
-132 525

Zůstatková hodnota

1 651 217

1 118 416

440 830

3 210 463

31. prosince 2006:
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2

Dlouhodobý nehmotný majetek

Pohyby během roku 2007:
Aktivované náklady
na vývoj
tis. Kč

Patenty a
licence
tis. Kč

Ostatní
tis. Kč

Celkem
tis. Kč

Počáteční zůstatková hodnota
Přírůstky/převody
Odpisy
Opravné položky – rozpuštění

0
0
0
0

91 140
0
-11 593
0

9 198
7 937
-3 473
0

100 338
7 937
-15 066
0

Konečná zůstatková hodnota

0

79 547

13 662

93 209

7 000
-7 000

240 348
-160 801

50 059
-36 397

297 407
-204 198

0

79 547

13 662

93 209

Aktivované náklady
na vývoj
tis. Kč

Patenty a
licence
tis. Kč

Ostatní
tis. Kč

Celkem
tis. Kč

1 256
0
-1 256
0

66 285
32 932
-8 077
0

9 687
2 847
-3 337
0

77 228
35 779
-12 670
0

0

91 140

9 198

100 338

28 200
-28 200

262 856
-171 716

45 947
-36 749

337 003
-236 665

0

91 140

9 198

100 338

K 31. prosinci 2007:
Pořizovací cena
Oprávky
Zůstatková hodnota

Pohyby během roku 2006:

Počáteční zůstatková hodnota
Přírůstky/převody
Odpisy
Opravné položky – rozpuštění
Konečná zůstatková hodnota
K 31. prosinci 2006:
Pořizovací cena
Oprávky
Zůstatková hodnota
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3

Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek ve výši 87 616 tis. Kč představuje složenou zálohu na
kapitálový vstup do německé společnosti CAMPA AG (viz též bod Významné události
během účetního období). Společnost CAMPA AG nebyla zahrnuta do konsolidačního
celku, zaplacená záloha představuje podíl 8,33% na základním kapitálu společnosti.
4

Zásoby
31. prosince 2007
tis. Kč
213 590
3 223
441 024
2 371

31. prosince 2006
tis. Kč
191 587
2 604
277 108
229

Celkem brutto

660 208

471 528

Opravná položka na snížení hodnoty zásob

-26 778

-17 681

Celkem netto

633 430

453 847

Materiál a předměty krátkodobé spotřeby
Nedokončená výroba
Hotové výrobky
Zboží

5

Pohledávky a náklady příštích období

Ostatní dlouhodobé pohledávky
Viz bod Významné události během účetního období sekce V.
Pohledávky a náklady příštích období

Pohledávky z obchodního styku – krátkodobé brutto
Opravné položky k pohledávkám
Náklady příštích období
Celkem

31. prosince 2007
tis. Kč
633 207
-66 231
31 970

31. prosince 2006
tis. Kč
631 986
-72 652
20 738

598 946

580 072

Pohledávky jsou sníženy o opravnou položku na pochybné pohledávky v hodnotě 66 231
tis. Kč (2006: 72 652 tis. Kč). Aby Skupina mohla uplatnit odpis nedobytných pohledávek
jako daňový výdaj, nejsou pohledávky z obchodního styku odepsány a vyřazeny z evidence
dokud nejsou splněny určité zákonné podmínky. Opravné položky jsou zaúčtovány na
základě ustanovení vnitřního předpisu.
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Ostatní krátkodobé pohledávky
31. prosince 2007
tis. Kč

31. prosince 2006
tis. Kč

Pohledávky z titulu daně z přidané hodnoty
Dohadné účty aktivní
Ostatní krátkodobé pohledávky *
Opravné položky k pohledávkám

76 093
2 749
304 723
- 14 571

57 989
1 467
187 199
0

Celkem

368 994

246 655

* Viz bod Významné události během účetního období sekce V

Ostatní krátkodobé pohledávky jsou sníženy o opravnou položku v hodnotě 14 571 tis. Kč
(2006: 0 tis. Kč).

Peněžní prostředky a vklady

6

31. prosince 2007
tis. Kč

31. prosince 2006
tis. Kč

Peníze na bankovním účtu a v pokladně
Krátkodobé cenné papíry
Krátkodobé bankovní vklady

186 385
0
578

67 196
89 734
20

Celkem

186 963

156 950

7

Vlastní kapitál

Schválené a vydané akcie:
31. prosince 2007

31. prosince 2006

hodnota
Kč

Počet
vydaných
akcií
ks

Celkem
tis. Kč

500

3 878 816

Z toho vlastní
akcie

(9%)
349 124

Nominální

hodnota
Kč

Počet
vydaných
akcií
ks

Celkem
tis. Kč

1 939 408

500

3 878 816

1 939 408

- 89 027

Z toho vlastní
akcie

0

0

Nominální
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Akcionáři
31. prosince 2007
%

31. prosince 2006
%

Via Chem Group, a.s.
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.
Českomoravská investiční, a.s.
MAXIMA pojišťovna, a.s.

62,62
9,00
0
4,44

62,62
0
11,86
4,44

Drobní akcionáři

23,94

21,08

100,00

100,00

Společnost vlastní k datu účetní závěrky 349 124 ks vlastních akcií v nominální hodnotě
174 562 tis. Kč, které byly nabyty za cenu stanovenou znaleckým posudkem (255
Kč/akcii), celkem tedy za 89 027 tis. Kč.
Skupina je kontrolována společností Via Chem Group, a.s.
Společnosti Via Chem Group, a.s. a MAXIMA pojišťovna, a.s. oznámily dne 5. září 2005
jednání ve shodě.
Dne 16. ledna 2006 odprodala Česká finanční, s.r.o. v rámci povinné nabídky odkupu akcie
Společnosti ve výši 14,73 % akcionáři Via Chem Group, a.s.
Akcie Společnosti byly k 31.12.2006 kótované, v zaknihované podobě. Kurz k 31. prosinci
2006 činil na pražské Burze cenných papírů 300,00 Kč/akcii a v RMS 315,00 Kč/akcii.
Dne 17.8.2007 rozhodla mimořádná valná hromada Společnosti o přeměně akcií na listinné
akcie na majitele. Dne 3.10.2007 bylo toto rozhodnutí zapsáno v obchodním rejstříku.
Dne 5.12. 2007 bylo pozastaveno obchodování na Burze cenných papírů Praha při kurzu
335 Kč / 1 akcii.
K 10.12.2007 byla zrušena registrace zaknihovaných cenných papírů v SCP.
Dne 11.12. 2007 byly akcie Společnosti vyloučeny z obchodování na regulovaném
oficiálním trhu RM-SYSTEM.
Výměna akcií byla zahájena 3.1.2008 a potrvá do 16.5.2008. Výměna akcií je realizována
prostřednictvím společnosti Centrum hospodářských informací, a.s., IČ 63999897, na
adrese Praha 10, K Botiči 1453/6.
Valná hromada Společnosti dne 20.4.2007 rozhodla o rozdělení zisku za rok 2006. Část
zisku ve výši 4 089 tis. Kč byla přidělena do rezervního fondu a zbytek ve výši 77 697 tis.
Kč byl použit na úhradu ztrát minulých let.
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Pohyby ve vlastním kapitálu Skupiny jsou uvedeny ve Výkazu změn vlastního kapitálu
(sekce III).
Společnost dosáhla v běžném účetním období zisk ve výši 242 850 tis. Kč. O rozdělení
zisku nebylo do data závěrky rozhodnuto.

8

Menšinové podíly
2007
tis. Kč

2006
tis. Kč

Počáteční zůstatek k 1. lednu

75 209

69 037

Úbytek menšinových podílů z důvodu snížení
menšinového podílu společnosti SYNPO, a.s.
Podíl na zisku dceřiných společností

-9 027
6 608

0
6 172

Konečný zůstatek k 31. prosinci

72 790

75 209

9

Dlouhodobé závazky

Dlouhodobé závazky z obchodních vztahů vykázané v roce 2007 ve výši 2 349 tis. jsou
z podstatné části pozastávkou vůči dodavateli investiční akce „Skladování propylenu –
podzemní zásobníky“.
Dlouhodobé závazky vykázané v roce 2006 ve výši 4 322 tis. Kč se z podstatné části
vztahovaly k financování investiční akce Náhrady tavících pecí pro Permanganát.
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10

Krátkodobé závazky

Obchodní a ostatní závazky
31. prosince 2007
tis. Kč

31. prosince 2006
tis. Kč

Závazky z obchodního styku
Výdaje příštích období
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze sociálního pojištění
Závazky ze zdravotního pojištění
Daňové závazky
Závazky z nesplaceného základního kapitálu (MetalTech Cz, a.s.)
Závazky ze sanace skládky Chabařovice
Pozastávka - závazek vůči Metrostavu
Dohadné účty
Rezerva na přecenění zásob
Rezerva na závazky z uzavření SBU Barviva
Rezerva na potenciální soudní spory
Ostatní závazky

1 090 005
13 023
22 126
8 024
3 451
12 647

718 799
11 397
20 716
7 688
3 123
4 197

2 100
4 234
31 537
83 204
4 275
0
2 453
17 669

2 100
21 605
71 537
70 414
0
10 059
2 103
15 933

Celkem

1 294 748

959 671

Závazky z jiných půjček
K 31.12.2007 vykázala Skupina přijaté nebankovní krátkodobé půjčky ve výši 47 563 tis.
Kč (v roce 2006: 0 tis. Kč) od těchto společností:
31. prosince 2007
tis. Kč

31. prosince 2006
tis. Kč

R.I. REALINVEST LIMITED
Via Chem Group, a.s.

35 000
12 563

0
0

Celkem

47 563

0

Půjčka od společností Via Chem Group, a.s a R.I. REALINVEST LIMITED byly splaceny
do data zveřejnění této účetní závěrky.
Jiné krátkodobé závazky vykázané ve výši 300 149 tis. Kč jsou závazky z postoupení
pohledávek viz. bod Významné události během účetního období v sekci V. Tyto závazky
byly splaceny do data uveřejnění této účetní závěrky.
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11

Úvěry

31. prosince 2007
tis. Kč

31. prosince 2006
tis. Kč

Úvěry splatné do jednoho roku
Dlouhodobé úvěry splatné do dvou let
Dlouhodobé úvěry splatné od dvou do pěti let
Dlouhodobé úvěry splatné nad pět let

1 769 335
237 058
599 276
48 880

1 244 803
182 919
291 040
0

Celkem

2 654 549

1 718 762

2007
%

2006
%

4,7
5,5

3,3
4,6

Úvěry jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou.

Vážené průměry efektivních úrokových sazeb činí:

Úvěry v Kč
Úvěry v Euro

Podíl úvěrů v cizí měně je 42,1 % z hodnoty úvěrů (v roce 2006: 35,9 %).

Skupina dlouhodobě spolupracuje se šesti významnými bankami působícími na českém trhu
– s Československou obchodní bankou (ČSOB), Citibank, Raiffeisenbank, Komerční
bankou (KB), UniCredit Bank a BAWAG Bank. Všechny banky poskytují Skupině
provozní financování, a to formou revolvingových a kontokorentních úvěrů s roční
splatností, které jsou ve stejném nebo vyšším objemu již několik let každoročně
automaticky a/nebo po dohodě obnovovány (zajištění úvěrů – viz kapitola Potenciální
závazky). Na tytéž banky se Skupina obrací při realizaci významnějších investičních akcí a
v současné době její investice financují formou víceletých úvěrů Raiffeisenbank, ČSOB,
KB a BAWAG Bank.

Provozní úvěry
Dne 31.května 2007 uzavřela Skupina nové smlouvy s Komerční bankou a. s. , smlouvu o
kontokorentním úvěru do výše 100 000 tis. Kč a o revolvingovému úvěru do 200 000
tis.Kč. Úvěry jsou splatné 26. ledna 2009. Tyto smlouvy nahradily předchozí, jejichž
celkový limit byl 300 000 tis.Kč. K 31.prosinci 2007 Skupina čerpala 284 062 tis.Kč. a
k 31. prosinci 2006 bylo čerpáno 224 175 tis. Kč.
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Dne 13. prosince 2007 uzavřela Skupina dodatek k úvěrové smlouvě s Československou
obchodní bankou, a. s. V souvislosti s tím byla prodloužena platnost Smlouvy o čerpání
revolvingového úvěru na financování oběžných prostředků do 14.října 2008. Výše
úvěrového rámce byla od prosince 2007 navýšena z 290 000 tis. Kč na 365 000 tis.Kč
s možností čerpání v Kč/EUR. K 31. prosinci 2007 byl čerpán ve výši 365 000 tis.Kč (k 31.
prosinci 2006 ve výši 290 000 Kč).
Rovněž mezi Skupinou a Citibank a.s. v průběhu roku 2007 probíhala jednání o
možnostech restrukturalizace financování. Dne 16. července 2007 byla automaticky
prolongována o další rok Smlouva o úvěru k financování pohledávek. Úvěr je čerpán v
EUR/Kč/USD formou revolvingových úvěrů a je splatný 16. července 2009.
Dne 21. července 2006 byla uzavřena mezi Skupinou a Citibank Smlouva o úvěru
k financování daně z přidané hodnoty. Smlouva je splatná 20. července 2008 s možností
automatické prolongace do 20. července 2009. Celkový rámec čerpání obou výše
uvedených úvěrů byl v červnu 2007 zvýšen z 9 000 tis. EUR na 12 000 tis. EUR (či
ekvivalent v Kč). K 31. prosinci 2007 Skupina v Citibank čerpala úvěr v celkové výši 317
891 tis. Kč (k 31. prosinci 2006: 246 674 tis. Kč).
Dne 25. července 2007 uzavřela Skupina s BAWAG Bank CZ Dodatek k Rámcové
úvěrové smlouvě na poskytnutí krátkodobých úvěrů, kontokorentů a dalších bankovních
produktů s roční splatností k 30. června 2008 a automatickou prolongací, kterou má
Skupina s bankou uzavřenu od roku 2004. Dodatkem se rámec zvýšil ze 185 500 tis.Kč na
285 500 tis.Kč. K 31. prosinci 2007 Skupina čerpala u BAWAG Bank 282 160 tis.Kč
v krátkodobých úvěrech (k 31. prosinci 2006: 180 393 tis. Kč).
Dne 4. května 2007 uzavřela Skupina Dodatek ke smlouvě s UniCredit Bank Czech
Republic a.s. (dříve HVB Bank Czech Republic a.s.) na poskytnutí víceúčelové úvěrové
linky, kterým se zvýšil limit čerpání ze 200 000 tis. Kč na 250 000 tis.Kč. Dodatkem se
splatnost prodloužila do 30. dubna 2009. K 31. prosinci 2007 Skupina čerpala 221 379
tis.Kč (k 31. prosinci 2006: 172 143 tis. Kč).
Dne 11. května 2007 uzavřela Skupina novou úvěrovou smlouvu s Raiffeisenbank a.s. na
poskytnutí víceúčelové úvěrové linky s limitem čerpání 45 000 tis. Kč. Splatnost úvěru je
do 31. března 2009. K 31. prosinci 2007 Společnost čerpala 45 000 tis.Kč.

Investiční úvěry
Skupina má od 19. ledna 2005 uzavřenu Úvěrovou smlouvu s Raiffeisenbank, a.s. na
financování výstavby nové výrobny polyesterových a alkydových pryskyřic do výše
320 000 tis. Kč. Úvěr byl čerpán v letech 2005-2006. Konečná splatnost je 31. prosince
2010 a první čtvrtletní splátka úvěru byla splatná 31. března 2006. V roce 2007 Skupina
splatila 64 487 tis. Kč. Zůstatek tohoto úvěru k 31. prosinci 2007 byl 184 521 tis.Kč (2006:
249 008 tis.Kč).
Dne 22. srpna 2005 uzavřela Skupina Smlouvu s BAWAG Bank CZ a.s. na poskytnutí
tříletého investičního úvěru na financování probíhající rekonstrukce a modernizace ve
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výrobně umělých drahokamů ve výši 9 500 tis.Kč. K 31. prosinci 2005 byl úvěr čerpán
v plné výši, v roce 2006 proběhly první dvě splátky v celkové výši 1 583 tis. Kč, v roce
2007 proběhly další čtyři splátky v celkové výši 3 167 tis. Kč. Úvěr je splácen čtvrtletně
s poslední splátkou 30. června 2009. Zůstatek úvěru k 31.12.2007 činí 4 750 tis.Kč.
Dne 13.února 2006 uzavřela Skupina s Československou obchodní bankou, a. s. dvě
smlouvy s celkovým limitem 330 000 tis.Kč na financování poslední etapy projektu
renovace a modernizace pryskyřic: Epichlorhydrin pro epoxidové pryskyřice. Dodatkem z
15. února 2007 byl zvýšen na 390 000 tis. Kč. První splátka úvěru se uskutečnila
30.března 2007, poslední splátka proběhne 31.prosince 2011 formou pravidelných
čtvrtletních splátek. Zůstatek tohoto úvěru k 31. prosinci 2007 byl 302 149 tis. Kč (2006:
296 954 tis.Kč).
Dne 9. května 2007 uzavřela Skupina s Komerční bankou, a. s. novu úvěrovou smlouvu
s celkovým limitem 80 000 tis.Kč na financování investic v souvislosti s rozšířením výroby
umělého safíru. Dodatkem ze dne 18. prosince 2007 se Skupina zavazuje, že během
účinnosti smlouvy neposkytne žádné společnosti žádnou přímou ani nepřímou finanční
podporu. Dodatkem z 21. ledna 2008 byl termín čerpání úvěru posunut z 31.prosince 2007
do 15. dubna 2008. První splátka úvěru se uskutečnila 31. prosince 2007, poslední
splátka se uskuteční 31. března 2012 formou pravidelných měsíčních splátek. K 31.
prosinci 2007 Skupina čerpala 54 992 tis. Kč.
Dne 15. září 2006 uzavřela Skupina smlouvu s BAWAG Bank CZ a.s. na poskytnutí
investičního úvěru do výše 600 000 tis.Kč na financování výstavby provozu EPISPOL II.
Tento úvěr je zajištěn zástavním právem na Výrobnu. První splátka úvěru se uskuteční
31.března 2008, poslední splátka na 28. června 2013 formou pravidelných čtvrtletních
splátek. K 31. prosinci 2007 Skupina čerpala 592 644 tis. Kč (2006: 51 500 tis.Kč).
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Rezervy – odstraňování ekologických zátěží
tis. Kč

Zůstatek k 1. lednu 2006

1 376 363

Částka čerpaná v průběhu roku
Zvýšení v průběhu roku v diskontované částce z důvodu plynutí času a vlivu
změn na diskontní sazbu

455 966

Zůstatek k 31. prosinci 2006

913 064

Částka čerpaná v průběhu roku
Zvýšení /snížení v průběhu roku v diskontované částce z důvodu plynutí času a
vlivu změn na diskontní sazbu

195 427
- 12 582

Zůstatek k 31. prosinci 2007

705 055

- 7 334

Společnost je povinna odstraňovat tzv. „staré ekologické zátěže“. Pro související výdaje
má Společnost uzavřenu smlouvu s Fondem národního majetku („FNM“), ve které se FNM
zavázal k hrazení výdajů na odstranění těchto zátěží do výše 2,9 mld. Kč. Proces ve
Společnosti probíhá (viz bod 22).
Doposud bylo FNM vynaloženo celkem 1 888 107 tis. Kč, z toho 996 958 tis. Kč na
skládku odpadů v Chabařovicích (z toho v roce 2007: 54 925 tis. Kč, v roce 2006: 168 754
tis. Kč).
Celková částka těchto budoucích výdajů je jak v pohledávkách, tak v závazcích rozdělena
na krátkodobou a dlouhodobou část podle předpokládaného postupu prací. Krátkodobá
část činí v roce 2007: 129 223 tis.Kč (v roce 2006: 198 439 tis.Kč). Dlouhodobá část činí
v roce 2007: 575 832 tis. Kč (v roce 2006: 714 625 tis.Kč).
Na základě zákona 178/2005 Sb. byl ke dni 31. prosince 2005 Fond národního majetku
zrušen a jeho majetek a závazky přešly na Ministerstvo financí České republiky.
Výše odhadovaných odstraňování starých ekologických zátěží odpovídá částce smluvně
upravenou mezi Společností a Fondem národního majetku.
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Vykazování podle segmentů

Konsolidované účetní výkazy k 31. prosinci 2007 lze v některých částech rozdělit dle segmentů následovně:
Anorganika
tis. Kč

Speciality
tis. Kč

Pryskyřice
tis. Kč

Barviva
tis. Kč

Služby
tis. Kč

Celkem
tis. Kč

Rozvaha
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Zásoby
Pohledávky a náklady příštích období

3 073
1 065 378
115 757
103 498

0
178 757
27 801
44 020

82 327
1 966 988
458 447
427 113

0
20 000
0
11 763

7 809
753 772
31 425
12 552

93 209
3 984 895
633 430
598 946

Výkaz zisku a ztráty
Tržby
Provozní výsledek
Odpisy hmotného a nehmotného majetku

1 027 190
239 528
103 283

280 440
2 979
11 641

3 164 376
441 171
138 407

3 270
2 082
13 381

100 297
-316 208
50 301

4 575 573
369 552
317 013

Ostatní položky rozvahy, výkazu zisku a ztráty a pořízení stálých aktiv není možné jednoznačně přiřadit jednotlivým segmentům.
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Konsolidované účetní výkazy k 31. prosinci 2006 lze v některých částech rozdělit dle segmentů následovně:
Anorganika
tis. Kč

Speciality
tis. Kč

Pryskyřice
tis. Kč

Barviva
tis. Kč

Služby
tis. Kč

Celkem
tis. Kč

Rozvaha
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Zásoby
Pohledávky a náklady příštích období

2 265
923 858
71 518
86 374

0
126 115
16 115
43 218

96 954
1 415 259
332 227
385 136

0
84 923
6 858
53 751

1 119
660 308
27 129
11 593

100 338
3 210 463
453 847
580 072

Výkaz zisku a ztráty
Tržby
Provozní výsledek
Odpisy hmotného a nehmotného majetku

983 812
136 235
59 926

250 287
6 477
10 079

2 826 880
329 592
107 501

163 186
-6 422
1 874

102 081
-291 468
45 184

4 326 246
174 414
224 564

Ostatní položky rozvahy, výkazu zisku a ztráty a pořízení stálých aktiv není možné jednoznačně přiřadit jednotlivým segmentům.
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Výnosy z běžné činnosti v roce 2007 byly tvořeny následujícím způsobem:
Tuzemsko
tis. Kč

Zahraničí
tis. Kč

Celkem
tis. Kč

Anorganika
Speciality
Pryskyřice
Barviva
Služby

152 869

874 323

1 027 192

Tržby celkem

47 791

232 648

280 439

440 761

2 723 615

3 164 376

1 936

1 334

3 270

76 230

24 066

100 296

719 587

3 855 986

4 575 573

Výnosy z běžné činnosti v roce 2006 byly tvořeny následujícím způsobem:
Tuzemsko
tis. Kč

Zahraničí
tis. Kč

Celkem
tis. Kč

Anorganika
Speciality
Pryskyřice
Barviva
Služby

186 346

797 416

983 762

Tržby celkem

769 104

47 071

199 645

246 716

300 078

2 411 652

2 711 730

36 872

125 935

162 807

198 737

22 494

221 231

3 557 142

4 326 246
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Analýza výnosů z exportu v roce 2007 je následující:
Země

Podíl výnosů z exportu v %

Výnosy v tis. Kč

Německo
Itálie
Francie
Nizozemsko
Velká Británie
Polsko
Švédsko
Belgie
Rakousko
Slovensko
Španělsko
USA
Turecko
Ostatní země

26,6
9,2
8,3
7,4
7,1
5,7
4,8
4,6
3,9
3,3
3,0
1,9
1,8
12,4

1 025 383
353 761
318 507
284 633
273 183
220 882
186 873
178 538
151 560
126 634
115 968
71 590
68 432
480 042

Celkem

100

3 855 986

Analýza výnosů z exportu v roce 2006 je následující:
Země
Německo
Itálie
Francie
Polsko
Belgie
Rakousko
Velká Británie
Švédsko
Slovensko
Nizozemsko
Španělsko
Turecko
Švýcarsko
USA
Ostatní země

Podíl výnosů z exportu v %
33,4
10,0
8,0
6,0
5,7
5,2
4,4
3,9
3,3
3,1
2,9
2,9
2,7
1,9
6,5

Výnosy v tis. Kč
1 186 886
356 657
283 419
212 670
202 538
186 148
155 020
140 481
117 198
109 714
104 722
104 294
97 777
68 802
230 814

100,0

3 557 142

Celkem

113

IV. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ
ZÁVĚRKA PŘIPRAVENÁ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31.
PROSINCI 2007

14

Ostatní provozní náklady a výnosy

Ostatní provozní náklady

2007
tis. Kč

2006
tis. Kč

Odpis pohledávek
Přepravné a cestovné
Údržba
Ostatní služby
Likvidace odpadů a odpadní vody
Pojistné
Propagace, reklama
Nájemné
Střežení
Poradenské služby
Provize
Výzkum
Právní služby
Ostatní provozní náklady
Daně a poplatky
Příspěvky a dary
Náklady na reprezentaci
Pokuty a penále
Náklady na audit
Náklady na daňové poradenství
Zvýšení rezerv a opravných položek

256 017
180 461
172 201
16 584
52 520
48 252
23 835
14 160
11 273
8 401
7 649
7 208
6 668
9 932
4 748
4 154
5 183
502
1 833
757
0

30 954
173 578
166 733
7 917
43 856
45 807
11 991
11 467
9 666
7 827
19 437
11 600
8 065
12 302
17 351
3 803
4 568
3 125
1 726
934
36 611

Celkem

832 338

629 318

2007
tis. Kč

2006
tis. Kč

Tržby z prodeje pohledávek
Snížení rezerv a opravných položek
Zisk z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Zisk z prodeje know-how
Zjištěné přebytky zásob
Přijaté provozní dotace
Ostatní provozní výnosy

193 320
84 246
7 055
0
2 966
35 059
10 040

302
26 989
2 915
24 000
7 974
32 663
6 268

Celkem

332 686

101 111

Ostatní provozní výnosy
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Analýza zaměstnanců

Průměrný počet pracovníků, osobní náklady
2007

2006

Průměrný počet pracovníků celkem
- z toho řídící pracovníci

1 172
24

1 177
24

Osobní náklady celkem (tis. Kč)
- z toho řídící pracovníci (tis. Kč)

487 103
69 095

452 476
58 092

Skupina dává řídícím pracovníkům a pracovníkům obchodních úseků k použití osobní
automobily. V roce 2007 bylo takto poskytnuto 22 automobilů (2006: 22). Zůstatková
hodnota těchto automobilů je nevýznamná.

Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů
V roce 2007 činily odměny členům statutárních a dozorčích orgánů 6 116 tis. Kč
(2006: 6 259 tis. Kč).

Penzijní připojištění
Od roku 2000 přispívá Skupina měsíčně Kč zaměstnancům, kteří mají uzavřeny smlouvy o
penzijním připojištění se státním příspěvkem. Od roku 2007 je maximální výše příspěvku 400
Kč (do roku 2006: 300 Kč). Celková výše těchto příspěvků činila v roce 2007 4 292 tis. Kč
(2006: 3 406 tis. Kč).

Náhrady zaměstnancům
Skupina vynakládá výdaje v oblasti sociálních náhrad zaměstnancům, kteří ukončili pracovní
poměr z organizačních důvodů. Skupina vyplatila a zúčtovala do nákladů odstupné a odměny
v roce 2007 ve výši 2 488 tis. Kč (2006: 634 tis. Kč).
Příspěvky bývalým zaměstnancům v důchodu
Skupina poskytla v roce 2007 bývalým zaměstnancům v důchodu příspěvky v částce
341 tis. Kč (2006: 311 tis. Kč). Skupina nemá žádné významné budoucí závazky vůči
bývalým zaměstnancům v důchodu.
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Finanční výnosy a náklady

Výnosové úroky
- bankovní účty
- jiné úroky
- diskontované pohledávky – odstraňování ekologických
zátěží (viz bod 11)
- diskontované dlouhodobé závazky

2007
tis. Kč

2006
tis. Kč

1 175
4 571

757
4 883

12 582
162

7 334
0

27 350

7 104

-103 635

-55 017

-705

-3 227

Čisté kurzové zisky (+) / ztráty (-) z transakcí v zahraničních

měnách
Nákladové úroky
- bankovní úvěry
- ostatní úroky
- diskontované závazky
- odstraňování ekologických zátěží (viz bod 11)
- dlouhodobé závazky (viz bod 8)

-12 582
0

-7 334
-2 765

Ostatní finanční náklady, netto

5 177

-6 477

Celkem finanční náklady, netto

-65 905

-54 742

17

Daň z příjmů

Daňový náklad zahrnuje:

Splatnou daň
Odložený daňový náklad
Daň vyměřená za předcházející období
Celkem náklad
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2007
tis. Kč

2006
tis. Kč

457
-428
0

1 368
697
0

29

2 065

IV. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ
ZÁVĚRKA PŘIPRAVENÁ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31.
PROSINCI 2007

Byly zjištěny následující dočasné rozdíly, které vznikají mezi daňovou hodnotou aktiv a pasiv
a jejich účetní zůstatkovou hodnotou:
31. prosince 2007
tis. Kč

EPISPOL

Ostatní
společnosti ve
skupině

-65 851

-52 381

-4 292

53 122

28 795

0

0

0

342

23 412

0

199

0

8 889

0

0

346 000

0

10 683

331 303

-3 751

Spolek pro chemickou
a hutní výrobu
Rozdíly mezi účetní a daňovou zůstatkovou
hodnotou dlouhodobého majetku
Daňové ztráty minulých období
Daňově neuznatelné rezervy
Daňově neuznatelná část tvorby opravné položky
Nevyužitý 10 % odpočet hodnoty nakoupeného
dlouhodobého majetku
Dostupné daňové úlevy *
Odložená daňová pohledávka (+) / závazek (-)

31. prosince 2006
tis. Kč

EPISPOL

Ostatní
společnosti ve
skupině

-41 462

-28 394

-4 506

Daňové ztráty minulých období
Daňově neuznatelné rezervy

69 412
0

22 135
0

0
327

Daňově neuznatelná část tvorby opravné položky
Nevyužitý 10 % odpočet hodnoty nakoupeného
dlouhodobého majetku

39 600

0

0

0

11 229

0

0

346 000

0

67 550

350 970

-4 179

Spolek pro chemickou
a hutní výrobu
Rozdíly mezi účetní a daňovou zůstatkovou
hodnotou dlouhodobého majetku

Dostupné daňové úlevy *
Odložená daňová pohledávka (+) / závazek (-)
*

V roce 2004 získala Skupina (tj. EPISPOL) od státu úlevu na daň z příjmů právnických osob do maximální
výše 346 mil. Kč vztahující se k výstavbě nové výrobní linky na nízkomolekulární epoxidové pryskyřice.
Tato úleva může být využita po dobu 10 let (viz také bod 23). Odložená daňová pohledávka nebyla
zaúčtována.
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Pro výpočet odložené daňové pohledávky a závazku byly použity následující částky:

Odložená daňová pohledávka
Odložený daňový závazek

31. prosince 2007
tis. Kč

31. prosince 2006
tis. Kč

341 986
-3 751

418 520
-4 179

338 235

414 341

Odložená daň byla počítána s použitím daňové sazby pro rok 2008 a následující roky (21, 20,
19 %)
Odložená daňová pohledávka a závazek byly kompenzovány v případech, kdy vznikly v rámci
jedné společnosti ve Skupině, v rámci konsolidace ke kompenzaci nedošlo.
Odložená daňová pohledávka k 31.prosinci 2007 ve výši 341 986 tis. Kč (k 31.prosinci 2006:
418 520 tis. Kč) nebyla zaúčtována, protože není pravděpodobné její možné daňové uplatnění
v následujících účetních obdobích.
Odložený daňový závazek k 31. prosinci 2007 ve výši 3 751 tis. Kč (k 31.prosinci 2006:
4 179 tis. Kč) byl zaúčtován v rozvaze.
K 31. prosinci 2007 měla Skupina daňovou ztrátu ve výši 417 161 tis. Kč, kterou lze použít ke
snížení základu daně.

18

Transakce se spřízněnými stranami

Skupina realizovala v roce 2007 transakce se společností MAXIMA pojišťovna, a.s., Praha 6,
Na dlouhém lánu č.p. 508, PSČ 160 00 (dále jen „Maxima“). Maxima je spřízněnou osobou,
která vlastní 4,44 % akcií Společnosti a jedná ve shodě se společností Via Chem Group, a.s.
Skupina uzavřela v průběhu roku 2007 s pojišťovnou MAXIMA (u některých smluv ještě
s dalšími pojišťovnami jako soupojistiteli) pojistné smlouvy s celkovou sumou pojistných
částek 39 544 tis. Kč, které byly všechny v roce 2007 uhrazeny.
Skupina jako dlužník uzavřela s ovládající osobou (Via Chem Group, a.s.) dvě smlouvy o
krátkodobých půjčkách ve výši 11 445 tis. Kč a 1 118 tis. Kč s úrokem 6 % p.a. a splatností
31.1.2008. Obě půjčky byly splaceny v termínu splatnosti.
V roce 2007 činily osobní náklady včetně odměn a pojištění hrazeného Skupinou na všechny
členy vedení včetně členů statutárních a dozorčích orgánů 69 095 tis. Kč (2006: 58 092 tis.
Kč).
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Vedle odměn Skupina hradí pojištění odpovědnosti dozorčích a statutárních orgánů a členy
vedení. V roce 2007 uhradila Skupina za toto pojištění 469 tis. Kč (rok 2006: 566 tis. Kč).
V roce 2007 nebylo vedoucím pracovníkům Skupiny poskytnuto žádné nepeněžní plnění (v
roce 2006: 556 tis. Kč).
Kromě výše uvedeného nebylo v průběhu roku 2007 a 2006 akcionářům, členům statutárních
a dozorčích orgánů a řídícím pracovníkům poskytnuto žádné další plnění ani v peněžní, ani
v naturální formě.

19

Konsolidované společnosti

SYNPO, a.s. (62,87 %)
EPISPOL, a.s. (90 %)
POLYSPOL, s.r.o. (100 %)
SPOLCHEMIE, a.s. (100 %)
Metal-Tech Cz, a.s. (20 %)

Sídlo společnosti

Poznámka

Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika

podíl získán v letech 1994, 1995 a 2007
založena v roce 2002
založena v roce 2006
založena v roce 1996
založena v roce 2006

V roce 2007 koupila Společnost v dražbě 5 256 ks akcií Synpa, a.s., čímž vzrostl její podíl
v této společnosti na 62,87 %.
Společnost Metal-Tech Cz, a.s. byla konsolidována metodou ekvivalence.
Použitím metody ekvivalence při konsolidaci nabyla Skupina v roce 2007 cenné papíry
v ekvivalenci ve výši 2 327 tis. Kč (v 2006: 572 tis. Kč).
Hospodářský výsledek v ekvivalenci je k 31.12.2007 –340 tis. Kč (v 2005: –333 tis. Kč).
Ostatní společnosti byly konsolidovány plnou metodou.
Dále vznikl v roce 2007 pasivní konsolidační rozdíl ve výši 2 587 tis. Kč z navýšení podílu ve
společnosti SYNPO, a.s. Tento konsolidační rozdíl bude Skupina odepisovat do výnosů
lineárně po dobu 20 let, zůstatková cena konsolidačního rozdílu k 31.12.2007 činila 2 544 tis.
Kč, odpis konsolidačního rozdílu v roce 2007 byl ve výši 43 tis. Kč.
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Ukazatel zisku na akcii

Ukazatel základního zisku na akcii je vypočítán jako podíl čistého zisku nebo ztráty
připadajícího akcionářům a váženého průměru počtu vydaných kmenových akcií v roce.

Čistý zisk (+)/ztráta (-) v tis. Kč
Počet vydaných kmenových akcií při vyloučení
vlastních akcií
Základní ukazatel zisku / ztráty na akcii v Kč

2007

2006

296 670

111 656

3 529 692

3 878 816

84,0

28,8

Zředěný zisk/ztráta na akcii je shodný se základním ziskem/ztrátou na akcii.

21

Výzkum a vývoj

V roce 2007 Skupina vynaložila pouze vnitropodnikové výdaje na výzkum a vývoj, a to ve
výši 18 963 tis. Kč (2006: 26 828 tis. Kč).
22

Kapitálové přísliby

Skupina uzavřela některé významné kontrakty na pořízení a modernizaci investic, přičemž
budoucí závazky plynoucí z těchto kontraktů nejsou obsaženy v rozvaze:
Předpokládané
budoucí výdaje
v tis. Kč

Výdaje do
31. prosince 2007
v tis. Kč

Výroba polyesterových pryskyřic na bázi PET
Intenzifikace výroby Epichlorhydrinu
Skladování propylenu – podzemní zásobníky
Rozšíření výroby monokrystalů včetně asanační jednotky
Konverze Elektrolýzy
Zvýšení bezpečnosti provozu chlorové chemie
Obnova výrobny HCl
Obnova provozu UP I Alkydy
Náhrada tavících pecí Permanganát

57 000
400 000
15 069
16 362
1 209 406
10 720
8 369
17 430
35 000

3 000
1 700
54 931
63 638
90 594
54 780
38 431
0
750

Celkem

1 769 356

307 824
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Potenciální závazky

Ekologické závazky
Potenciální závazky z tzv. „starých ekologických zátěží“ jsou popsány v bodě 12.

Závazek vůči Komerční bance, a.s., Citibank, a.s., BAWAG Bank CZ a.s., UCB Bank, a.s.,
Raiffeisenbank, a.s.
Ke krytí úvěrů od těchto bank jsou zastaveny průmyslové objekty včetně pozemků a správní
budova v celkové zůstatkové hodnotě 160 877 tis. Kč (v roce 2006: 210 627 tis.Kč)
technologie v hodnotě 329 273 tis. Kč (v roce 2006: 253 823 tis.Kč).

Ostatní potenciální závazky
Společnost poskytla ručení za případné budoucí závazky společností SETUZA, a.s. a Český
olej, a.s. pro případ poskytnutí nedovolené veřejné podpory Českou republikou společnosti
SETUZA, a.s. a/nebo společnosti Český olej, a.s. Výše ručení se dá obtížně kvantifikovat.
Pravděpodobnost plnění je, vzhledem k ocenění pohledávky za společností SETUZA, a.s.
znaleckými posudky vyhotovenými renomovanými znaleckými ústavy pro Českou
konsolidační agenturu a Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, nulová. Proto nebyla
tvořena rezerva na toto riziko.
Společnost vydala ve prospěch bank biankosměnky, kterými jistí závazky z úvěrů do hodnoty
čerpání, zahraniční šeky do hodnoty 7 000 tis. Kč a akreditivy a bankovní záruky, jejichž
aktuální výše k 31. prosinci 2007 činí 0 tis. Kč (v roce 2006: 1 300 tis.Kč).
Kromě toho Společnost vydala směnku v hodnotě 25 000 tis. Kč ve prospěch společnosti
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Tato směnka může být předložena v případě
odstoupení od smlouvy Společností před 16.8.2009.
Vedení Skupiny není známo, že by vůči Skupině byl veden spor, z kterého by hrozil významný
závazek. Běžné závazky ze soudních sporů jsou vykázány v rozvaze.
Společnost uzavřela smlouvu na krytí kreditního rizika s odloženou splatností, která může
Společnosti přinést budoucí výnos z podkladných aktiv, pokud nedojde k realizaci finančního
rizika z úvěru v nominální hodnotě 216 mil. Kč poskytnutého PPF bankou a.s. společnosti
SETUZA Development a.s. dne 14. prosince 2007. Obchod bude vypořádán dne 30. listopadu
2012.
Z důvodu nízké pravděpodobnosti plnění společnosti z důvodů neplnění závazků společnosti
SETUZA Development a.s., nebyla vytvořena rezerva na samotné převedené kreditní riziko.
Vedení si není vědomo žádných dalších potenciálních závazků Skupiny k 31. prosinci 2007.
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Investiční pobídky

V červnu roku 2002 Skupina (společnost EPISPOL, a.s.) předložila Ministerstvu průmyslu
a obchodu České republiky záměr získat investiční pobídky vzhledem k výstavbě
velkokapacitní výrobní linky na výrobu nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic.
V květnu 2003 obdržela Skupina rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu o příslibu
investičních pobídek. Při splnění následujících podmínek může Skupina čerpat investiční
pobídku formou slevy na dani z příjmu ve výši 50 % celkové hodnoty vynaložených
uznatelných investičních výdajů, a to až do výše 346 mil. Kč:
•

Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku minimálně v hodnotě
100 milionů Kč a to za účelem pořízení nové linky na výrobu nízkomolekulárních
epoxidových pryskyřic.

•

Skupina zachová investici po dobu skutečného čerpání slevy na dani z příjmů, nejméně
však 5 let ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí na první stavbu a nebo část
stavby.

Skupina uvedla výrobní linku nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic do provozu koncem
roku 2004. Vzhledem k vykázaným daňovým ztrátám společnosti EPISPOL, a.s za roky
2007, 2006, 2005 a 2004 nebyla dosud sleva na dani uplatněna.

25

Následné události

Výměna akcií zaknihovaných za listinné byla zahájena 3.1.2008 a potrvá do 16.5.2008.
Výměna akcií je realizována prostřednictvím společnosti Centrum hospodářských informací,
a.s., IČ 63999897, na adrese Praha 10, K Botiči 1453/6.
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným dalším událostem, které by měly významný dopad
na účetní závěrku k 31. prosinci 2007.
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Schválení konsolidované účetní závěrky
Konsolidovaná účetní závěrka byla schválena a podepsána z pověření představenstva.
V Ústí nad Labem, dne 15. února 2008

Ing. Martin Procházka
předseda představenstva

Ing. Jan Šrubař
místopředseda představenstva
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Zpracovatel zprávy: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32,
IČ 00011789 (dále jen „Spolek“ nebo „zpracovatel“)
1.

Seznam ovládajících osob v postavení vůči zpracovateli zprávy

Via Chem Group, a.s.se sídlem Praha 5, Plzeňská č.p. 155/113, PSČ 150 00, IČ 26694590.
Důvod statutu ovládající osoby:
Společnost Via Chem Group, a.s. vlastní 62,62 % podíl na hlasovacích právech zpracovatele
zprávy.
Stoprocentním vlastníkem Via Chem Group, a.s. je EURO CAPITAL ALLIANCE LTD.
se sídlem 1315 Finch Ave, West, Suite 306, Toronto, Ontario, Kanada, M3J 2G6 Kanada.
2.

Seznam osob ovládaných ovládající osobou zpracovatele zprávy (Via Chem
Group, a.s.)

Právnická osoba

IČ

Podíl %

od - do

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

00011789

62,62

1.1.2007-31.12.2007

CAMPASPOL HOLDING a.s., Ústí nad Labem,
Revoluční 1930/86, PSČ 40001

27293980

100

25.1.2007-1.2.2007

CAMPASPOL a.s., Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86,
PSČ 40001

27294099

100

25.1.2007-1.2.2007

3.

Seznam osob jinak spřízněných

MAXIMA pojišťovna, a.s., Praha 6, Na dlouhém lánu č.p. 508, PSČ 160 00
Tato společnost byla k 31.12.2007 vlastníkem 4,44 % akcií Společnosti. Dne 5.září
2005 oznámila tato společnost jednání ve shodě se společností Via Chem Group, a.s.
4.

Seznam osob ovládaných osobou, která ovládá osobu ovládající zpracovatele
zprávy (EURO CAPITAL ALLIANCE LTD.)

Právnická osoba

IČ

EURO CAPITAL ALLIANCE a.s., Praha 2, Blanická 10/718, PSČ 120 00
ENERGO SOURCE ALLIANCE a.s., České Budějovice, Riegrova 1867/8,
PSČ 370 01
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26484919

ovládání
v době
100 %

26256509

100 %
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5.

Smlouvy, opatření, jejich výhody a nevýhody

Mezi Spolkem a ovládající osobou nebo propojenými osobami nebyly v průběhu účetního roku
2007 uzavřeny žádné smlouvy, a proto mezi nimi nedošlo k poskytnutí jakéhokoli vzájemného
plnění, s výjimkou smluv uvedených níže:
•

Smlouva o půjčce ze dne 27.11.2007 uzavřená mezi společností Via Chem Group, a.s.,
IČ 266 94 590 a Spolkem, na základě které společnost Via Chem Group, a.s. poskytla
společnosti půjčku ve výši 11 445 000,- Kč. Tato půjčka byla řádně a včas splacena
počátkem roku 2008.

•

Smlouva o půjčce ze dne 27.11.2007 uzavřená mezi společností Via Chem Group, a.s.,
IČ 266 94 590 a Spolkem, na základě které společnost Via Chem Group, a.s. poskytla
společnosti půjčku ve výši 1 118 250,58 Kč. Tato půjčka byla řádně a včas splacena
počátkem roku 2008.

Dále v roce 2007 nabyl Spolek dvě pohledávky za společností CAMPASPOL a.s., Ústí nad
Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 01, IČ 27294099, v celkové hodnotě 41 378 333,33 Kč.
Spolek neučinil v průběhu účetního roku 2007 žádné právní úkony ve prospěch ovládající
osoby ani ve prospěch propojených osob.
Spolek nepřijal ani neuskutečnil v průběhu účetního roku 2007 žádné opatření ve prospěch
ovládající osoby ani ve prospěch propojených osob.
Spolek nepřijal ani neuskutečnil v průběhu účetního roku 2007 žádné opatření na popud
ovládající osoby ani na popud propojených osob.
Spolek – MAXIMA pojištovna, a.s.
Společnost uzavřela v průběhu roku 2007 s pojišťovnou MAXIMA (u některých smluv ještě
s dalšími pojišťovnami jako soupojistiteli) pojistné smlouvy, na základě kterých byla ve
prospěch pojišťoven poskytnuta plnění ve formě pojistného v celkové výši 38 898 613,- Kč.
Společnost neuzavřela ani s osobou ovládající ani s osobami ovládanými ovládací smlouvu.
Představenstvo prohlašuje, že ovládané osobě nevznikla z titulu uzavření výše uvedených
smluv, či jiných úkonů žádná újma.

V Ústí nad Labem dne 15. února 2008

Ing. Martin Procházka
předseda představenstva

Ing. Jan Šrubař
místopředseda představenstva
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