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Vážení společníci, obchodní partneři, milí kolegové,
dovolte mi předložit Vám výroční zprávu společnosti OQEMA, s.r.o. za rok 2019, ve kterém se nám podařilo navázat
na úspěchy předchozího roku a udržet ziskovost společnosti na vysoké úrovni dosažené v minulém období.
Poděkování za tento výsledek patří především našim zaměstnancům, kteří tvoří zkušený tým s proaktivním
přístupem k zákazníkům a ochotou poskytovat jim kvalitní služby na základě znalosti jejich potřeb a přání.

Podnikatelský záměr
Hlavním podnikatelským záměrem je výroba a distribuce průmyslových chemikálií a chemických specialit pro
zákazníky z oblasti průmyslu, zemědělství a obchodu. Díky profesionálnímu týmu zaměstnanců s dlouholetými
zkušenostmi, znalostí průmyslového trhu a prostředí jednotlivých průmyslových odvětví nabízíme nová inovativní
řešení s přidanou hodnotou. Naše konkurenční výhoda je postavena na poskytování komplexních služeb v oblasti
dodávek chemikálií a na technické podpoře pro vybraná odvětví průmyslu, kterými jsou především:

• výroba nátěrových hmot, lepidel a stavební chemie
• úprava pitné, užitkové a odpadní vody
• výroba kosmetiky, čisticích prostředků a spotřební chemie pro domácnosti
• farmaceutický průmysl
• potravinářský průmysl a výroba krmiv
• strojírenství a povrchová úprava kovů

Jsme součástí skupiny OQEMA, která patří mezi přední distributory průmyslových chemikálií, specialit a služeb
v Evropě. V současné době sdružuje téměř 1 200 zaměstnanců ve 21 zemích Evropy a má k dispozici rozsáhlou síť
kompetentních partnerů. Více než 27 000 zákazníků tak může profitovat z množství znalostí a rozsáhlého portfolia
nabízených produktů zahrnujících více než 15 000 sortimentních položek.

Tržní podíl a vývoj prodeje
Ekonomika v České republice v uplynulém roce pokračovala v růstu, ovšem zejména ve druhé polovině roku 2019
se začal projevovat pozvolný pokles poptávky po průmyslových chemikáliích. Celkové tržby společnosti za rok 2019
dosáhly hodnoty 1 164mil. Kč, což je ve srovnání s rokem 2018 pokles o necelých 5 %. Hlavní příčinou poklesu tržeb
byla nižší cenová hladina průmyslových chemikálií na trhu obecně, neboť množství prodaných chemikálií zůstalo na
stejné úrovni jako v roce minulém.

Přes pokles tržeb a další zvýšení osobních nákladů v souvislosti se situací na trhu práce se podařilo dosáhnout
hospodářského výsledku společnosti před zdaněním ve výši 32,578 mil. Kč, což je o pouhých 124 tis. Kč méně než
v roce 2018. EBITDA za rok 2019 činila 46,926 mil. Kč, tedy o necelá 4 % méně než v roce předchozím. Pozitivní vliv
na hospodářský výsledek mělo udržení prodeje sortimentních položek s vyšší přidanou hodnotou z našich skladů
a další růst prodeje speciálních chemikálií. V roce 2019 jsme rozšířili sortiment o dalších 69 sortimentních položek
a na konci roku jsme tak našim zákazníkům mohli nabídnout celkem 1 392 různých chemikálií a chemických
specialit včetně technické podpory pro vybrané aplikace.

Stejně jako v minulém roce jsme se kromě distribuce základních průmyslových chemikálií soustředili i na rozvoj
distribuce speciálních chemikálií, kde vidíme potenciál budoucího růstu a možnosti rozšiřování nabídky služeb.
Do této oblasti proto směřovaly aktivity v podobě účasti na veletrzích, výstavách a kongresech, kde jsme sami,
ale i v rámci skupiny OQEMA, propagovali naše produkty a služby a současně hledali nové dodavatele pro vybrané
segmenty průmyslu.

Jedním z nejdůležitějších veletrhů byl již tradičně „European Coatings Show“ v Norimberku, kterého jsme
se zúčastnili v březnu 2019.Na tomto veletrhu jsme převzali ocenění „BEST distributor award for 2019“ od společnosti
Synthomer, našeho dlouholetého dodavatele disperzí a práškových polymerů používaných ve výrobě nátěrových
hmot, lepidel a stavební chemie. V České republice jsm e se stejně jako loni stali partnery „Konference pigmenty
a pojiva“, jejíž 12. ročník se uskutečnil v listopadu 2019.

V oblasti potravin jsme poprvé měli stánek na veletrhu „Food Ingredients“ konaném v prosinci 2019 v Paříži, kde jsme
měli možnost potkat se s mnoha zákazníky a jednat s potenciálními dodavateli o možnostech rozšíření portfolia
potravinových a nápojových aditiv.

V oblasti kosmetiky a spotřební chemie pro domácnosti jsme se zúčastnili výstavy „in-cosmetics“ v Paříži
a mezinárodního kongresu „SEPAWA“ v Berlíně zaměřeného na odvětví detergentů a čisticích prostředků.

Koncem roku se nám podařilo uzavřít dohodu s firmou ITALMATCH CHEMICALS, která se specializuje na oblast
výkonných aditiv pro úpravu vody a procesů v oblasti ropy, plynu, průmyslových maziv a plastů. Smlouva
o výhradním partnerství zahrnuje distribuci produktových řad AWS (Advanced Water Solutions), tedy značek
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Dequest®, Dequest® FS, Turpinal® fosfonáty, Dequest® P / PB, Bellasol®, Belclene® a Belsperse® LMW polymery,
inhibitory koroze BromiCide®, inhibitory koroze Belcor® / Bricorr® a flokulanty Qualifloc®, ke kterým budeme
zákazníkům poskytovat i aplikační a technickou podporu.

Dceřiná společnost OQEMA, s.r.o., Slovensko
Naše dceřiná společnost OQEMA, s.r.o. ze Slovenska dosáhla v roce 2019 celkových tržeb ve výši 8 902 tis. EUR, což
znamená snížení obratu o 25% proti roku 2018. Přes poměrně výrazný pokles tržeb byl dosažen hospodářský výsledek
před zdaněním ve výši 144,28 tis. EUR, tedy téměř shodný s rokem minulým po odečtení mimořádného výnosu
za vrácení DPH.

Investice v roce 2019
Hlavní investice v roce 2019 směřovaly především do výstavby nové administrativní budovy ve Slatiňanech, jejíž
výstavba byla zahájena v červenci a bude dokončena v druhé polovině roku 2020.

V rámci modernizace vybavení centrálního skladu ve Slatiňanech jsme pořídili novou válečkovou dráhu s řízeným
pohonem pro plnění hořlavin a novou poloautomatickou plnící stanici pro anorganické chemikálie splňující nejvyšší
standardy bezpečnosti práce.

V našem středisku v Sokolově jsme investovali do lepšího zabezpečení výrobních prostor proti havárii a byl zde
nainstalován nový kamerový systém umožňující rychlejší reakci v případě úniku chemikálií či jiné nepředvídatelné
události.

V oblasti životního prostředí jsme pokračovali v realizaci projektu „Sanace staré ekologické zátěže v areálu
společnosti EURO-Šarm, sklad Plzeň-jižní část“. Cílem projektu je sanace staré ekologické zátěže areálu v Plzni
a odstranění nebo alespoňminimalizace zdravotních a ekologických rizik vzniklých vminulosti v důsledku znečištění
horninového prostředí a podzemních vod zejména chlorovanými alifatickými uhlovodíky. Financování projektu je
zajištěno kromě vlastních zdrojů i z prostředků SFŽP z Operačního programu Životního prostředí na staré ekologické
zátěže.

Vzdělávání zaměstnanců
V uplynulém roce společnost kladla velký důraz na úroveň znalostí svých pracovníků. Již několikátým rokem
pokračovalo školení zaměstnanců zaměřené na chemickou legislativu, ochranu životního prostředí, prevenci
závažných havárií a jazykového vzdělávání.

Ochrana životního prostředí a Integrovaný systém řízení (ISŘ)
Společnost udržuje a rozvíjí v souladu se svojí politikou integrovaný systém řízení zaměřený na kvalitu a ochranu
životního prostředí a systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001,
ČSN EN 14001 a programu Responsible Care.

Společnost stanovuje a plní cíle zaměřené na zlepšování jakosti, environmentálního profilu a prevenci
bezpečnostních rizik. Pokračující modernizací našich provozů zvyšujeme úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví našich
zaměstnanců i veřejnosti.

V květnu proběhl dozorový audit certifikátů systémů kvality dle ČSN ISO 9001:2015 a životního prostředí dle ČSN ISO
14001:2015 bez zjištění závad.

Stejně úspěšně jsme prošli dozorovým auditem v oblasti distribuce krmiv a obhájili tak stávající systém bezpečnosti
krmiv certifikací v rozsahu GMP+ B1.

Pro neustálé zlepšování interní kontroly našich procesů jsme zvýšili počet kvalifikovaných interních auditorů i počet
interních auditů se zaměřením na speciální legislativní požadavky.

Jako každoročně pak systém prověřili ti nejpřísnější auditoři – naši zákazníci. Ve všech případech jsme pak byli
schváleni jako způsobilý dodavatel, což bereme jako závazek pro naši další činnost a spolupráci s našimi partnery.

V rámci systému ochrany životního prostředí jsme vyhodnotili nastavené indikátory pro třídění odpadů, emise
těkavých látek, spotřebu vod a paliv. V oblasti odpadového hospodářství se nám osvědčilo zapojení do systému
sběru baterií ECOBAT a plánujeme tak další podobné projekty pro vyšší zapojení všech našich pracovníků do stále
lepšího třídění odpadů.

I v tomto roce bylo ve společnosti prověřeno dodržování legislativních požadavků v oblasti životního prostředí
a nakládání s chemickými látkami ze strany České inspekce životního prostředí. Při kontrolách na našich skladech
nebylo zjištěno žádné porušení platné legislativy.

V rámci systému prevence závažných havárií byl náš centrální sklad ve Slatiňanech prověřen náročným auditem
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ze strany mnoha kontrolních orgánů, letos opětovně bez zjištění závažných nedostatků. Připravenost skladu
na mimořádné situace byla opět ověřena tematickým cvičením společně s Hasičským záchranným sborem
Chrudim. Tato cvičení jsou vysoce kladně hodnocena oběma stranami a zvyšují bezpečnost našeho provozu.

V následujícím roce se připravujeme na rozšíření integrovaného systému o další certifikace, což zajistí vyšší kvalitu
našich služeb v oblasti dodávek potravinářských aditiv a stáčení a skladování chemických látek.

Řízení rizik
V roce 2019 jsme aktualizovali systém řízení rizik a následně hodnotili jednotlivá rizika z hlediska možných
negativních dopadů na společnost a její podnikání. Na základě této analýzy pak byla přijímána opatření směřující
k minimalizaci těchto rizik.

Předpokládaný vývoj a strategie v roce 2020
V roce 2020 očekáváme pozitivní vývoj hospodaření a našeho podnikání. Naši pozornost budeme věnovat dalšímu
hledání nových příležitostí k rozvoji prodeje a zlepšování služeb pro zákazníky především v oblasti speciálních
chemikálií. Ve středisku Slatiňany dokončíme investici do nové administrativní budovy a připravíme dokumentaci
pro další etapu přestavby centrálního skladu, kterou bude stáčení žíravin.

V Plzni budeme pokračovat v projektu „Sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti EURO-Šarm, sklad
Plzeň-jižní část“.

V Šenově dne 10. 3. 2020 Ing. Oldřich Zahradník

generální ředitel
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Název OQEMA, s.r.o.

Sídlo Těšínská 222, 739 34 Šenov

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Seznam osob (fyzických, právnických) s více než 20% podílem na základním kapitálu

OQEMA AG

Ing. Oldřich Zahradník

Předmět činnosti

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 2 a 3 zák.č.455/91 Sb.)

- výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně
hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci,
nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

- výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé,
dráždivé, senzibilizující

Datum vzniku 31. 7. 1995, zápis do obchodního rejstříku pod značkou C 38395

Vedení firmy Generální ředitel Ing. Oldřich Zahradník

Finanční ředitel Ing. Marcela Šmigalová

Investiční ředitel Luboš Hadrava

Provozní ředitel Ing. Alena Hadravová

Vedoucí nákupu Ing. Libuše Čebišová

Vedoucí prodeje Ing. Jan Jedlička

Vedoucí marketingu Ing. Petr Špinler

Počet zaměstnanců k 31.12.2019 101 zaměstnanců

Členové staturárních orgánů Ing. Oldřich Zahradník

Podíl na základním jmění jiných společností

70 % OQEMA, s.r.o., Slovensko

100 % PPD CHEMICALS s.r.o.
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

HV před zdaněním 3 537 7 949 7 649 5 813 33 207 33 577 37 491 32 703 32 578

Daň z příjmů 345 1 751 1 556 1 056 5 605 6 286 5 743 6 434 8 617

HV po zdanění 3 192 6 198 6 093 4 757 27 602 27 291 31 748 26 269 23 961

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Celkem 99 98 93 93 94 96 98 100 101

Hospodářský výsledek za období 2011 - 2019

Průměrný počet zaměstnanců za období 2011 - 2019
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AKTIVA PASIVA

Pohledávky za ups. vl. jmění 0 Vlastní kapitál 319 068

Stálá aktiva 231 184 Rezervy 962

Zásoby 79 297 Dlouhodobé závazky 32 005

Pohledávky 149 879 Krátkodobé závazky 119 543

Peněžní prostředky 7 018 Časové rozlišení pasiv 99

Časové rozlišení aktiv 4 299

CELKEM 471 677 CELKEM 471 677

Struktura aktiv a pasiv k 31.12.2019
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Aktiva
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tržby za zboží 915,27 952,86 935,09 454,22 402,48 368,64 384,63 416,77 377,90

Tržby za vlastní výrobky 19,66 16,01 22,44 582,99 634,54 612,30 704,81 803,96 786,07

Tržby celkem 934,93 968,87 957,53 1037,21 1037,02 980,94 1089,44 1220,73 1163,97

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Vlastní kapitál 156 044 163 069 170 970 177 271 206 726 234 867 264 030 294 916 319 068

Základní kapitál 105 500 105 500 105 500 105 500 105 500 105 500 105 500 105 500 105 500

Vývoj obratu za období 2011 - 2019

Vlastní a základní kapitál za období 2011 - 2019
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Sídlo společnosti OQEMA, s.r.o. Těšínská 222, 739 34 Šenov

Telefon +420 597 485 910

Fax +420 596 831 102

Webová adresa https://oqema.cz

E-mail oqema@oqema.cz

Twitter @EuroSarm

GPS souřadnice 49°47'26.8"N 18°23'40.8"E

Centrální sklad Slatiňany Vítězství 251, 538 21 Slatiňany

Telefon +420 469 777 763

Fax +420 469 777 700

GPS souřadnice 49°55'12.8"N 15°49'36.9"

Sklad Šenov Těšínská 222, 739 34 Šenov

Telefon +420 597 485 919

Fax +420 597 485 900

GPS souřadnice 49°47'23.6"N 18°23'39.6"E

Sklad Plzeň Velenická 230/91, 326 00 Plzeň

Telefon +420 376 944 444

Fax +420 376 944 440

GPS souřadnice 50°10'52.4"N 12°40'05.1"E

Sklad (výroba) Sokolov Tovární 2093, 356 80 Sokolov

Telefon +420 354 777 991

Fax +420 354 777 990

GPS souřadnice 50°10'52.4"N 12°40'05.1"E

Zastoupení pro Slovensko OQEMA, s.r.o

Telefon +421 465 420 778

Telefon +421 465 420 779

Fax +421 465 420 780

Webová adresa http://www.oqema.sk

E-mail oqema@oqema.sk
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