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 2013 do 31. března 2013

20.5.2013

Zpráva statutárního orgánu emitenta za období od 1.1.2013 do
31.3.2013
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 5. listopadu.2012 vyplývá, že k tomuto datu byla hlavním akcionářem
Společnosti společnost Via Chem Group, a.s. se sídlem Praha 3, Prokopova 148/15,
PSČ 130 00, IČ 26694590 s 62,62 % podílem na hlasovacích právech Společnosti.

2. Emitentem ovládané osoby
SYNPO, akciová společnost, se sídlem v Pardubicích, Zelené Předměstí, S. K. Neumanna
1316, PSČ 532 07, IČ 46504711, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové v oddíle B, vložka 627.
EPISPOL, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, Revoluční 86, čp. 1930, PSČ 400 01, IČ
25449842, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v
oddíle B, vložka 1426.
SPOLCHEMIE, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, Revoluční 86, čp. 1930, PSČ 400 32,
IČ 25006223, zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B,
vložka 899.
Spolpharma, s.r.o., se sídlem v Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 01,
IČ 27287149, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
v oddíle C, vložka 22665.
Oleochem, a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Anglická 140/20, PSČ 120 00,
IČ 28361806, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze
v oddíle B, vložka 14109.
INFRASPOL, s.r.o., se sídlem v Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32,
IČ 27918131, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
v oddíle C, vložka 26871.
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CHS Resins, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32,
IČ 28207866, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
v oddíle B, vložka 1991.
SPOLCHEMIE Electrolysis a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86,
PSČ 400 32, IČ 29200181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí
nad Labem v oddíle B, vložka 2227.
SPOLCHEMIE N.V., se sídlem Haaksbergweg 71, 1101 BR Amsterdam, Nizozemí
CHS Epi, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32,
IČ 28207882, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
v oddíle B, vložka 2017.
SPOLCHEMIE (M) Sdn. Bhd., se sídlem C 15-1, level 15, Tower C, Megan Avenue II, 12
Jalan Yap Kwan Seng, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia, IČ 785686-T.
Bakelite Epoxy GmbH, se sídlem c/o Nörr Stiefenhofer Lutz, Victorplatz 2, 40477
Düsseldorf, Německo.

3. Popis podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření emitenta
Společnost v období od 1.1.2013 do 31.3.2013 dosáhla tržeb za zboží, vlastní výrobky a
služby v úrovni 1 119 mil. Kč, v loňském roce ve srovnatelném období dosáhla tržeb v úrovni
1 138 mil. Kč. V porovnání tedy Společnost dosáhla nepatrně nižších tržeb oproti minulému
roku (1,7%). Segment Anorganiky zaznamenal meziročně nepatrný nárůst tržeb ve výši 1,4%.
V segmentu umělých pryskyřic bylo dosaženo tržeb v meziročním porovnání o 3% nižších.
V nosném oboru umělých pryskyřic bylo dosaženo tržeb ve výši 706 mil. Kč, což představuje
pokles ve srovnání se stejným obdobím minulého roku o cca 3%. V roce 2012 byla ukončena
spolupráce se společností Reichhold v oblasti prodeje polyesterů. Tento výpadek nebyl plně
nahrazen, nicméně v průběhu první poloviny roku 2013 je tento pokles postupně nahrazován
spoluprací s novými obchodními partnery.
V segmentu Anorganiky naopak došlo k mírnému nárůstu tržeb ve srovnání s loňským
obdobím o 1,4%. Bylo dosaženo tržeb ve výši 396 mil. Kč.
Za hodnocené období Společnost vykázala ztrátu ve výši 27 mil. Kč, tedy o 10 mil.Kč nižší
oproti srovnatelnému období minulého roku. Přesto dokázala společnost v tomto období při
optimalizaci řízení peněžních toků v souladu s uzavřenou dohodou s bankovními věřiteli
snížit své úvěrové zatížení o cca 37 mil. Kč.
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4. Popis podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření emitentem
ovládaných osob
Skupina podniká zejména v oblasti výroby chemických látek a přípravků a jejich prodeje, a
také ve výzkumu a vývoji v oblasti chemie.
Společnost ovládá osoby uvedené v bodu 2.
Ve společnosti SYNPO, a.s., zabývající se především výzkumnou činností, je situace
stabilizovaná. Společnost dosáhla o necelých 12% nižších tržeb ve srovnání s předchozím
rokem, přičemž vykázala mírně záporný hospodářský výsledek. Společnost ale předpokládá
splnění ročního plánu, který předpokládá mírně kladný hospodářský výsledek.
Společnost EPISPOLu, která vyrábí nízkomolekulární epoxidové pryskyřice v režimu tollfee, dosáhla ve sledovaném období o 25% nižších tržeb ve srovnání s rokem 2012 a mírně
záporného hospodářského výsledku.
Společnost Spolpharma, s.r.o. podniká zejména v oblasti kosmetiky a výrobků dentální
hygieny. V hodnoceném období vykázala o cca 14% nižší tržby oproti srovnatelnému období
minulého roku a kladný hospodářský výsledek ve výši 3,8 mil. Kč. V závěru roku 2012 byly
ukončeny leasingové smlouvy odkupem předmětů leasingu.
Společnost SPOLCHEMIE, a.s. zahájila činnost v druhém čtvrtletí roku 2012. Její činnost
byla nejprve čistě obchodní, spočívající v obchodování s výrobky Oleochemu, a.s.
Ve třetím čtvrtletí převzala kompletně financování výroby produktů Oleochemu, přičemž
Oleochem pro tuto společnost vyrábí v režimu práce ve mzdě. Tržby společnosti
v hodnoceném období převýšily tržby Oleochemu ve srovnatelném období minulého roku. Při
tržbách 197 mil. Kč vykázala společnost zisk 0,8 mil. Kč.
Společnost Oleochem se ve třetím čtvrtletí stala dodavatelem služeb v oblasti výroby
glycerinu, mastných kyselin, stearanů a stearinů v režimu práce ve mzdě. Tržby společnosti se
tedy meziročně nedají srovnávat, nicméně ve zjednodušené konsolidaci se Spolchemií, jejímž
je dodavatelem, bylo dosaženo nárůstu o cca 35 mil. Kč. I přes toto zvýšení tržeb je však takto
konsolidovaný výsledek hospodaření o cca 1 mil. Kč horší.
Činnost společnosti Infraspol spočívá v poskytování infrastrukturních služeb jiným
společnostem. Společnost vykázala v hodnoceném období o cca 4 mil. Kč nižší tržby oproti
srovnatelnému období minulého roku v důsledku ukončení některých smluv o poskytování
služeb a přesunu některých poskytovaných služeb do společnosti Usti Infrastructure s.r.o., ke
kterému došlo přibližně v polovině roku 2012. Společnost i při nižších tržbách vykázala zisk
ve výši cca 3 mil. Kč.
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5. Důležité události a transakce a jejich dopad na finanční situaci nebo
výsledky hospodaření emitenta
a) Výsledky hospodaření emitenta
Společnost v roce 2012 dokončila program refinancování uzavřením Stabilizační smlouvy
s bankovními věřiteli. Ve výsledcích Společnosti se negativně odráží trvale nižší poptávka a
v jejím důsledku obecně nižší dosahované marže. Přetrvává poměrně významný negativní
dopad ukončení smlouvy o výrobě polyesterů a gelcoatů pro Reichhold, ke kterému došlo
v závěru roku 2011 a následně smlouva o výrobě PET polyesterů pro tutéž společnost a
v závěru roku 2012. Společnost tak vykázala o 1,7% nižší tržby oproti srovnatelnému období
a hospodářský výsledek ve výši -27 mil. Kč.
b) Významné události, které mají dopad na finanční situaci nebo výsledek hospodaření
emitenta
Společnost byla v hodnoceném období nadále vázána podmínkami Stabilizační smlouvy,
kterou uzavřela s bankovními věřiteli v polovině roku 2012. Touto smlouvou byl dokončen
proces refinancování a stabilizace vztahu s bankami. Smlouva nastavuje splatnosti
jednotlivých úvěrů a podmínky plnění po dobu její platnosti, tedy do roku 2017, kdy
významná část úvěrů byla předefinovaná jako dlouhodobá. V hodnoceném období Společnost
splatila úvěry ve výši cca 37 mil. Kč.
c) Významné transakce ovlivňující finanční situaci emitenta
V průběhu hodnoceného období nedošlo žádným významným transakcím, které by měly
významný dopad do finanční situace emitenta.
d) Zhodnocení finančního vývoje emitenta
(v tis.)
Zisk

1-3/2013

1-3/2012

- 27 038

-37 206

Tržby

1 118 629

1 138 101

Krátkodobé pohledávky

1 174 705

1 163 756

Krátkodobé závazky

1 604 160

1 255 021

Úvěry

1 698 982

1 855 292

e) Popis investiční politiky emitenta
Společnost v popisovaném období neprovedla žádné operace zvyšující, či snižující její
základní kapitál. Neprovedla ani žádné operace, které by jakkoliv měnily její akcie.
Společnost v popisovaném období neinvestovala do získání nových majetkových účastí, ani
žádné účasti neprodala.

5

6. Důležité události a transakce a jejich dopad na finanční situaci nebo
výsledky hospodaření emitentem ovládaných osob
a) Výsledky hospodaření emitentem ovládaných osob
Společnost Synpo je poměrně stabilizovaná, vykazuje při podobných tržbách většinou mírně
pozitivní hospodářský výsledek.
Podobně stabilních výsledků dosahuje společnost Epispol i přes vykázaný propad v tržbách a
drobné ztrátě za první čtvrtletí roku 2013.
Společnost Spolpharma i při 14%ním snížení tržeb vykázala kladný hospodářský výsledek,
pouze nepatrně nižší oproti minulému období. V roce 2012 došlo k uzavření ztrátové výroby
pracích prášků. V závěru roku 2012 došlo k ukončení leasingových smluv odkupem majetku.
Společnost Spolchemie stala v roce 2012 společností zastřešující obor oleochemie. Dosáhla
tržeb o cca 35 mil. Kč vyšších oproti tržbám Oleochemu ve srovnatelném období a zisku 0,8
mil. Kč.
Společnost Oleochem se v roce 2012 stala dodavatelem služeb pro Spolchemii, a.s.,
pracujícím v režim toll-fee. Při tržbách cca 26 mil. Kč vykázala ztrátu o 2 mil. Kč vyšší oproti
srovnatelnému období minulého roku.
Společnost Infraspol vykázala v hodnoceném období o cca 4 mil. Kč nižší tržby v důsledku
ukončení smluv o poskytování služeb s dvěma klienty v průběhu minulého roku. I tak
vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 3,2 mil. Kč.
Všechny zmiňované osoby s výjimkou Synpa v posledních letech řeší vyšší nároky na
provozní financování v souvislosti se stálým snižováním externích zdrojů.

b) Zhodnocení finančního vývoje emitentem ovládaných osob

(v tis.)

SYNPO, akciová
společnost
1-3/2013
1-3/2012

EPISPOL, a,s,
1-3/2013

Infraspol s.r.o

1-3/2012

1-3/2013

1-3/2012

zisk (+)/ztráta (-)

-1 610

1 401

-953

9 574

3 205

-4 166

Tržby

18 230

20 664

44 624

59 446

18 491

22 811

krátkodobé pohledávky

25 819

35 454

146 097

133 935

36 555

37 412

krátkodobé závazky

16 637

33 104

128 297

160 574

56 933

59 124

0

0

326 184

372 509

13 000

13 000

úvěry

SPOLCHEMIE, a.s.
(v tis.)
zisk (+)/ztráta (-)

1-3/2013

Oleochem a.s.

1-3/2012

1-3/2013

Spolpharma, s.r.o.

1-3/2012

1-3/2013

1-3/2012

830

-5

-10 146

-8 050

3 793

5 690

Tržby

197 075

0

25 753

162 666

84 219

97 796

krátkodobé pohledávky

109 361

0

24 640

115 347

23 098

32 533

krátkodobé závazky

199 279

0

262 265

275 924

87 880

102 971

10 171

0

1 900

0

82 116

69 827

úvěry
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U společností SPOLCHEMIE Electrolysis a.s., SPOLCHEMIE N.V., CHS Resins, a.s.,
CHS Epi, a.s., SPOLCHEMIE (M) SdnBhd a Bakelite Epoxy GmbH nejsou data k 30.9.
běžného roku zpracována vzhledem k tomu, že tyto společnosti dosud nezahájily běžnou
podnikatelskou činnost, pro kterou byly založeny.

c) Významné události, které mají dopad na finanční situaci nebo výsledek hospodaření
emitentem ovládaných osob
V hodnoceném období nedošlo, s výjimkou zmíněného negativního trendu trhu,
k významným událostem s dopadem na finanční situaci nebo výsledek hospodaření
ovládaných osob.

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

V Ústí nad Labem, dne 20. května 2013

Ing. Jan Šrubař
předseda představenstva

Ing. Jan Schmidt
místopředseda představenstva
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