Vývoj hospodaření společnosti Donauchem s.r.o.
v obchodním roce 2019
a výhled vývoje společnosti do budoucna.

Obchodní rok 2019 pro naši společnost začal 1. října 2018 a skončil 30. září 2019

Vývoj prodeje a tržní situace
Obchodní rok 2019 byl pro společnost DONAUCHEM s.r.o. velice úspěšný a zařadil
se mezi 3 nejlepší roky v historii firmy, a to i v obratu i v dosaženém zisku.
Celkový obrat společnosti DONAUCHEM s.r.o. v roce 2019 dosáhl 620 mil. Kč, což
je o 2% nižší, než v roce 2018, ale vzhledem ke ztrátě jednoho významného dodavatele
to považujeme za velký úspěch. Vzhledem k rychle rostoucím nákladům, zejména
dopravním a mzdovým jsme ale nedosáhli tak dobrého hospodářského výsledku jako
v předchozím roce.
K výbornému výsledku dopomohly svými výkony a výsledky všechny 3 obchodní divize
společnosti. Oproti rostoucímu obratu v obchodech v České republice stagnoval objem
prodejů do dalších zemí EU na loňské úrovni a objem vývozů mimo EU byl zcela
marginální.
Oproti předchozím letům jsme v ekonomice České republiky zaznamenali mírný
pokles růstu a narůstající nervozitu ze stagnace v Německu. V průběhu roku jsme se
museli potýkat s dodacími problémy u některých produktů a dodavatelů. Markantně se
projevil nedostatek pracovních sil v dopravě, zejména při zajišťování dodávek
v autocisternách. I přes tyto problémy přetrvával velice silný konkurenční boj a tlak na
ceny, zejména u komodit. Tomuto negativnímu trendu se nám podařilo úspěšně čelit,
zejména díky pokračujícímu nárůstu prodeje specialit.
V průběhu celého roku se nám dařilo upevňovat naši pozici jednoho z význačných
dodavatelů kapalných chemikálií v distribučních obalech. Oproti roku 2018 jsme zvýšili
obrat v distribuci kapalných chemikálií, dodávaných přes náš Terminál na stáčení
a skladování kapalných chemikálií o 11 %.
Výsledky Divize potravinářské chemie byly negativně ovlivněny ztrátou jednoho
významného dodavatele. Tento výpadek se nám nepodařilo v průběhu roku zcela
nahradit, a proto výsledek nedosáhl úrovně roku 2018.
Naše aktivity úspěšně rozvíjíme ve většině segmentů potravinářského průmyslu, ve výrobě
potravních doplňků i farmacii.
Divize Technické chemie, i přes výpadky v dodávkách surovin během roku,
dosáhla stejně dobrého výsledku jako v roce předchozím. Pokračovali jsme
v trendu úspěšného růstu prodejů produktů s vyšší přidanou hodnotou, zejména
v segmentech jako je povrchová úprava kovů, úprava vody, tiskařský průmysl a výroba
chemikálií pro domácnosti a výroba detergentů. V těchto oblastech spolupracujeme
jako distributoři s renomovanými dodavateli. Máme rozpracováno mnoho nových
projektů, které povedou v následujících letech k dalšímu nárůstu prodejů.
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Divize spotřební chemie MASTERsil dosáhla v roce 2019 rekordní výsledek,
s nárůstem prodejů 0 10 % oproti roku 2018. Nejvíce prodávanými skupinami produktů
byly silikonové tmely, PU tmely a pěny, chemikálie na úpravu bazénů a bazénové
příslušenství.

Investice
V průběhu roku jsme začali práce na stavební dokumentaci pro rozšíření našeho
skladu tekutých chemikálií. S počátkem investice počítáme v druhé polovině roku 2020.
V současné době pracujeme na kalkulacích cen a na rozpočtu. Pokračovali jsme
v pravidelné obměně obalů, zejména IBC, vozového parku a hardware. Instalovali jsme
nový docházkový systém, který nám umožňuje mít přesný přehled o počtu osob a vozidel
v areálu v Nymburce. Toto opatření bylo vyžadováno z bezpečnostních důvodů
kontrolními orgány. Během roku jsme prováděli pravidelnou údržbu budov a strojového
vybavení.

Zaměstnanci
V roce 2019 jsme zvýšili počet zaměstnanců o 5 nových pracovníků tak, abychom
byli schopni lépe zvládat nárůst práce ve skladech i v administrativě. Ke koci roku máme
obsazené všechny pracovní pozice.
Všichni zaměstnanci jsou pravidelně školeni z předpisů, které potřebují znát
k výkonu své práce. Každoročně je prováděno hodnocení jednotlivých pracovníků. Pro
zvýšení kvalifikace zaměstnanců jsou organizována školení a zajištěna účast na různých
seminářích.

Ochrana zdraví, bezpečnosti a životního prostředí
Vedení společnosti klade značný důraz a vynakládá nemalé prostředky k zajištění
takových podmínek, aby nedocházelo k ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků
a k ohrožení životního prostředí.
Všichni pracovníci byli seznámeni s cíli společnosti v této oblasti a aktivně je pomáhají
naplňovat.
Společnost DONAUCHEM se přihlásila k programu Responsible care® – Odpovědné
podnikání v chemii
a hrdě využíváme oprávnění používat logo Responsible care®.
Ve společnosti nedošlo v roce 2019 k žádné nehodě ani pracovnímu úrazu.
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Systém řízení kvality
Společnost DONAUCHEM má dlouhodobě zavedený Systém řízení jakosti dle
normy ISO 9001, Systém bezpečnosti potravin a krmiv dle ISO 22000, Systém
environmentálního managementu dle ISO 14001 a Systém řízení bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci dle ISO 45001. Od roku 2013 jsme úspěšně certifikováni dle systému
GMP+ B3, který je vyžadován pro dodávky do segmentu krmiv.
V průběhu roku jsme provedli interní prověrky procesů a dokumentace zavedeného
sytému ISO 27001 (Information Security Management System). V tomto systému máme
také zapracovány a ve firmě implementovány požadavky evropské směrnice pro
ochranu osobních údajů GDPR, které začaly platit v květnu 2018.
Naše společnost dodržuje všechny legislativní požadavky pro nakládání
s chemickými látkami, zejména nařízení REACH a CLP a z nich vyplývající právní předpisy.

Věda a výzkum
V oblasti vědy a výzkumu neprovádí společnost DONAUCHEM žádné vlastní
aktivity.
Při své obchodní činnosti spolupracuje příležitostně s různými vysokými školami
a výzkumnými ústavy.

Výhled do budoucna
Naše společnost bude v roce 2020 pokračovat v otevřených projektech
a vyhledávat nové příležitosti. Naším cílem je rozšířit portfolio produktů, zejména o nové
speciality, a výrazně zvyšovat počet spokojených a opakovaně nakupujících zákazníků.

Společnost DONAUCHEM stojí na pevných základech daných dlouhodobou pozicí
na trhu, diverzifikací portfolia, silným zázemím mateřské společnosti a v neposlední řadě
velice kvalitním týmem zaměstnanců, kteří chtějí dosahovat stále lepších výsledků. Proto
očekáváme a plánujeme nárůst prodejů i zisku v nadcházejících letech ve všech
obchodních divizích.
V Nymburce dne 14.10.2019

Ing. Michal Dvořák
jednatel
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