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

kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2011 do 30. září 2011

14.11.2011

Zpráva statutárního orgánu emitenta za období od 1.1.2011 do
30.9.2011
Zpráva statutárního orgánu emitenta je vypracována dle § 119a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání
na kapitálovém trhu.

1. Emitent
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, IČ 00011789, se sídlem v Ústí nad
Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32, Česká republika (dále jen „Společnost“), byla zapsána do
obchodního rejstříku dne 31. prosince 1990. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 47.
Vzhledem ke skutečnosti, že společnost Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost (dále
jen „Společnost) vydala listinné akcie na majitele, není Společnosti aktuální akcionářská struktura
známa. Dle údajů z listiny přítomných na řádné valné hromadě Společnosti konané 6.6.2011 vyplývá,
že k tomuto datu byla hlavním akcionářem Společnosti společnost Via Chem Group, a.s. se sídlem
Praha 5, Plzeňská č.p. 155/113, PSČ 150 00, IČ 26694590 s 62,62 % podílem na hlasovacích
právech Společnosti.

2. Emitentem ovládané osoby
SYNPO, akciová společnost, se sídlem v Pardubicích, Zelené Předměstí, S. K. Neumanna 1316,
PSČ 532 07, IČ 46504711, – podíl Společnosti činí 100%,
EPISPOL, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, Revoluční 86/1930, PSČ 400 01, IČ 25449842,
– podíl Společnosti činí 90%,
SPOLCHEMIE, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, Revoluční 86/1930, PSČ 400 32, IČ 25006223,
– podíl Společnosti činí 100%,
Spolpharma, s.r.o., se sídlem v Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 01, IČ 27287149,
– podíl Společnosti činí 100 %,
Oleochem, a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Anglická 140/20, PSČ 120 00, IČ 28361806,
- podíl Společnosti činí 100%,
INFRASPOL, s.r.o., se sídlem v Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32, IČ 27918131,
- podíl Společnosti činí 100%
CHS Resins, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32, IČ 28207866,
- podíl Společnosti činí 100%
STZ a.s., v konkurzu, se sídlem v Ústí nad Labem, Střekov, Žukovova 100, PSČ 401 29, IČ 27294099,
- podíl Společnosti činí 31,47%,
Kovoprojekta Electrolysis a.s., se sídlem v Brně, Šumavská 416/15, PSČ 602 00, IČ 29200181,
- podíl Společnosti činí 100%
Spolchemie N.V., se sídlem Telestone, Teleport, Naritaweg 165, 1043 Amsterdam, The
Nederlands – podíl Společnosti činí 100%
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3. Popis podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření emitenta
Společnost v období od 1.1.2011 do 30.9.2011 dosáhla tržeb za vlastní výrobky a služby
v úrovni 4 058 mil.Kč, v loňském roce ve srovnatelném obdobím dosáhla tržeb v úrovni 3 257
mil.Kč. To odpovídá nárůstu o 24,6%.
V nosném oboru umělých pryskyřic bylo dosaženo tržeb ve výši 2 768 mil.Kč, což
představuje nárůst ve srovnání se stejným obdobím minulého roku o 26,6%. Vedle zvýšeného
objemu prodejů jak v oblasti epoxidových (30,7%), tak alkydových pryskyřic (13,3%) se na
tomto nárůstu podílelo i mírné zvýšení prodejních cen. Zvýšení prodejů v oblasti alkydových
pryskyřic je důsledkem převzetí výroby a prodeje některých typů alkydů na základě dohody
se společností Sun Chemical od jejího vídeňského závodu v druhém pololetí roku 2010.
Zvýšení objemu prodeje těchto alkydů činí z celkového zvýšení objemu prodeje alkydů 9,9%.
V segmentu Anorganiky došlo k nárůstu tržeb o 20%. Bylo dosaženo tržeb ve výši 1 243
mil.Kč. Objemově se jedná o nárůst o cca 12%. Nejvýznamněji se na celkovém nárůstu
prodejů podílely prodeje hydroxidu draselného a epichlorhydrinu.
Výše uvedené trendy měly pozitivní vliv na hospodářský výsledek Společnosti. Za první tři
čtvrtletí roku 2011 bylo dosaženo zisku ve výši 283 mil.Kč. Tento generovaný zisk měl další
pozitivní vliv na zlepšení situace ve splácení obchodních závazků a snižování úvěrového
zatížení v souladu s uzavřenou dohodou s bankovními věřiteli. Společnost dokázala za tyto tři
čtvrtletí snížit úvěrové zatížení o cca 280 mil.Kč.
Dne 1.9.2011 nastoupil do Společnosti jako ředitel Infrastruktury Ing. Jan Dlouhý CSc.

4. Popis podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření emitentem
ovládaných osob
Společnost ovládá osoby uvedené v bodu 2. Ve společnosti SYNPO, a.s., zabývající se
především výzkumnou činností, je situace stabilní.
Objem výroby v EPISPOLu je v roce 2011 na stejné úrovni jako ve srovnatelném období.
Společnost vykázala nižší tržby a mírný pozitivní hospodářský výsledek.
Společnost Spolpharma vykázala velmi mírný nárůst tržeb a mírný propad v zisku. V
hospodářském výsledku se negativně projevuje klesající využití kapacity v oblasti výroby
pracích prášků. V této oblasti se zvažují alternativy dalšího pokračování výroby.
Společnost Oleochem vykázala významně vyšší tržby, což je důsledkem zahájení výroby
v obnoveném provozu výroby mastných kyselin po požáru, ke kterému došlo v závěru roku
2009. Společnost přesto vykázala záporný hospodářský výsledek. To je způsobeno tím, že ve
zmíněném provozu nebylo dosaženo optimálního využití kapacity. Důvodem je, že k zahájení
výroby došlo až v průběhu února 2011, a dále že spuštění provozu bylo spojeno
s technickými problémy, které si vyžádaly další technologická řešení. To mělo negativní
dopad na využití výrobní kapacity. Při srovnání hospodářského výsledku se srovnatelným
obdobím minulého roku je nutno přihlédnout, že výsledek minulého období byl pozitivně
ovlivněn inkasovaným pojistným plněním.
Společnost Infraspol zahájila svou činnost v závěru roku 2010. Její činnost spočívá
v poskytování infrastrukturních služeb jiným společnostem. Mírný záporný hospodářský
výsledek souvisí s postupným rozvojem předmětu podnikání.
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Hospodaření společností, SPOLCHEMIE a.s., CHS Resins a.s., Kovoprojekta a.s. a
Spolchemie N.V. je z hlediska Skupiny nevýznamné.

5. Důležité události a transakce a jejich dopad na finanční situaci nebo
výsledky hospodaření emitenta
a) Výsledky hospodaření emitenta
Společnost v roce 2011 dokončila program restrukturalizace a optimalizace procesů. Opatření
učiněná v souvislosti s tímto programem a oživení trhu se pozitivně projevily v dosažených
výsledcích, jednak významným nárůstem tržeb, jednak podstatně lepším hospodářském
výsledkem oproti srovnatelnému období minulého roku.
Společnost nadále pokračovala ve stabilizaci finanční situace a dosáhla zlepšení ve struktuře
oběžných prostředků a provozních zdrojů.
b) Významné události, které mají dopad na finanční situaci nebo výsledek hospodaření
emitenta
Společnost je nadále vázána podmínkami Smlouvy o dočasné úpravě právních vztahů (ve
znění pozdějších dodatků), kterou uzavřela v roce 2009 s pěti financujícími bankami. Cílem
této smlouvy je konsolidace vztahů s bankami a stabilizace finanční situace Společnosti.
Platnost smlouvy byla v roce 2011 prodloužena nejprve do 30.6.2011, dále do 30.9.2011
naposledy do 22.12.2011.
c) Významné transakce ovlivňující finanční situaci emitenta
V hodnoceném období došlo pouze k jedné významné transakci, která měla významný dopad
na finanční situaci emitenta. V polovině roku 2011 Společnost prodala soubor železničních
cisteren za cenu 50 mil.Kč s dopadem do zisku cca 49 mil.Kč. Získané prostředky byly
použity na mimořádnou splátku bankovních úvěrů.
Nadále byla prodlužována dohoda s bankami a realizovaný zisk umožnil Společnosti
významně snížit úvěrové zatížení. Zároveň došlo k dalšímu zlepšení v časové struktuře
závazků po splatnosti a schopnosti Společnosti hradit své závazky.
d) Zhodnocení finančního vývoje emitenta
(v tis.)
Zisk

1-9/2010

1-9/2011

139 362

283 101

3 257 721

4 058 073

981 470

1 097 938

Krátkodobé závazky

1 402 386

1 232 334

Úvěry

2 278 519

1 954 357

Tržby za vlastní výrobky a služby
Krátkodobé pohledávky
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e) Popis investiční politiky emitenta
Společnost v popisovaném období neprovedla žádné operace zvyšující, či snižující její
základní kapitál. Neprovedla ani žádné operace, které by jakkoliv měnily její akcie.
Společnost získala 100%ní podíly ve společnostech Spolchemie N.V., Nizozemí za 45
tis.EUR, a Kovoprojekta Electrolysis a.s., Brno za cenu 2 000 tis.Kč.

6. Důležité události a transakce a jejich dopad na finanční situaci nebo
výsledky hospodaření emitentem ovládaných osob
a) Výsledky hospodaření emitentem ovládaných osob
Společnost Synpo je stabilizovaná, vykazuje při podobných tržbách vždy mírně pozitivní
hospodářský výsledek.
Stejně tak je stabilní společnost Epispol, která dosáhla stejného objemu výroby jako ve
srovnatelném minulém období.
Podobná situace jako ve srovnatelném období je i ve společnosti Spolpharma, k zlepšení
hospodaření se zvažují kroky v oblasti výroby pracích prášků.
Společnost Oleochem dosáhla výrazně vyšších tržeb. Dosažení optimálního využití výrobní
kapacity v obnoveném provozu by mělo v budoucnu vést k vyrovnanějším výsledkům
hospodaření.
Všechny zmiňované osoby s výjimkou Synpa v posledních letech řeší vyšší nároky na
provozní financování v souvislosti s rostoucím objemem obchodu při stálém snižování
externích zdrojů.
b) Významné události, které mají dopad na finanční situaci nebo výsledek hospodaření
emitentem ovládaných osob
Prodeje Oleochemu ve srovnatelném období minulého roku byly poznamenány výpadkem
výrobny mastných kyselin v důsledku požáru výrobny v prosinci 2009. Společnost v roce
2010 inkasovala pojistné plnění za přerušení provozu. Zároveň v roce 2010 investovala do
pořízení nové technologie výroby mastných kyselin. Zkušební provoz v této výrobně byl
zahájen na začátku roku 2011. To se také projevilo podstatně vyššími tržbami v hodnoceném
období roku 2011.

c) Zhodnocení finančního vývoje emitentem ovládaných osob

(v tis.)
zisk (+)/ztráta (-)

SYNPO,
akciová
společnost
1-9/2010

EPISPOL,
a,s,
1-9/2011

1-9/2010

1-9/2011

8 657

1 374

44 350

1 782

tržby

61 323

64 230

190 250

149 724

krátkodobé pohledávky

28 676

39 067

30 502

112 256

krátkodobé závazky

44 976

34 534

160 738

189 774

0

0

453 624

389 104

úvěry
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(v tis.)

Spolpharma,
s.r.o.
1-9/2010

zisk (+)/ztráta (-)

Oleochem
a.s.
1-9/2010

1-9/2011

1-9/2011

Infraspol
s.r.o.
1-9/2010

1-9/2011

-1 760

-4 659

-23 535

-19 370

20

-5 158

291 129

306 496

315 265

500 842

0

81 703

krátkodobé pohledávky

68 117

65 457

113 295

116 447

41

34 280

krátkodobé závazky

83 276

116 573

267 554

387 272

2 222

35 750

149 737

164 079

75 967

43 159

0

0

tržby

úvěry

U společností Kovoprojekta Electrolysis a.s. a Spolchemie N.V. nejsou data k 30.9. běžného
roku zpracována vzhledem k tomu, že tyto společnosti dosud nezahájily činnost, pro kterou
byly založeny.
d) Popis investiční politiky emitentem ovládaných osob
Dne 29.8.2011 Emitent rozhodl o zrušení rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu
společnosti Spolpharma, s.r.o. ze dne 5.11.2009 a zároveň rozhodl o zvýšení základního
kapitálu této společnosti z částky 1 mil.Kč o 5 mil.Kč na částku 6 mil.Kč s tím, že využil
svého přednostního práva převzít závazek ze zvýšení vkladu ve výši 5 mil.Kč. Toto
rozhodnutí zatím nebylo zapsáno do obchodního rejstříku.
S výjimkou výše uvedeného ovládané osoby v hodnoceném období neprovedly žádné operace
zvyšující, či snižující jejich základní kapitál. Neprovedly ani žádné operace, které by jakkoliv
měnily jejich akcie.
S výjimkou výše uvedeného ovládané osoby neinvestovaly do získání nových majetkových
účastí, ani žádné účasti neprodaly.

V Ústí nad Labem, dne 14.listopadu 2011

PhDr. Paul Antony Yianni

Ing. Jan Šrubař

předseda představenstva

místopředseda představenstva
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