
 

 

 
PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI K AKTUÁLNÍ SITUACI 

 
V Turnově, 3. 1. 2023 
 
 
Vážené zaměstnankyně, vážení zaměstnanci, obchodní partneři, zákazníci 
 
Dovolujeme si Vás informovat o současném stavu společnosti, který vygradoval v posledním 
týdnu před vánočními svátky.  
 
Jak jsme před časem informovali, současný stav Šroubárny není dobrý a byl ve své podstatě 
způsoben, už za předchozího majoritního akcionáře.  
 
Ač to z předkládaných ekonomických ukazatelů stavu společnosti před vstupem nového 
majoritního vlastníka akcií nebylo na první pohled zřejmé, tak se zejména v průběhu 
podzimu a nadcházející zimy postupně rozkrývaly „skryté“ problémy dlouhá léta 
zanedbávané společnosti. 
 
Během průběžných analýz z postupného reportingu ekonomického vedení společnosti se 
podzimní ještě kladné výsledky dramaticky propadly a ani avizovaný předpoklad 
hospodářského výsledku pro zimní měsíce nebyl optimistický, spíše naopak se ještě více 
propadal. 
 
Financující banka MONETA Money Bank, a.s. vede naši společnost v oddělení workoutu 
s tím, že požaduje ukončení své expozice a úhradu poskytnutých úvěrů. Banka MONETA 
Money Bank, a.s. ani po jednáních nemá zájem na pokračování své finanční expozice vůči 
naší společnosti.  
 
Dlouhá a nejprve velmi nadějná jednání vedená už od změny majoritního vlastníka akcií 
z počátku léta s oslovenými bankami, které by společnost mohli refinancovat, (Česká 
spořitelna, a.s., ČSOB a.s. a další) se těsně před Vánoci ukázala jako neúspěšná. Banky svoji 
neochotu v současném stavu naši společnost refinancovat, prezentovali dalšími novými 
požadavky a odkládáním termínů pro uzavření příslušných smluv. 
 
Po velice nadějných prognózách na zajištění refinancování bankami v době končícího 
podzimu se bohužel projevily dodatečně a pozdě zveřejněné záporné hospodářské výsledky 
způsobené v souběhu více běžícími vlivy: 

- dramaticky rostoucí ceny plynu a elektrické energie, které společnost musí nakupovat 
na spotovém trhu 

- trojnásobně vzrostlé ceny dodávaného tepla městskou společností  
- propadem tržeb a nedostatkem zakázek, který se projevuje v odstávkách výroby 
- nekorektní kalkulace výrobků a chybné účetní operace z dubna 2022 

 
Společnost i přes řízené a dramatické snižování nákladů (postupným personálním 
zeštíhlováním, výrazným omezením běžných výdajů, …) v současnosti vykazuje záporný 
hospodářský výsledek a avizované ukazatele ani do budoucna neslibují vylepšení. 



 

 

 
Tento záporný hospodářský výsledek je krom výše uvedených skutečností ovlivněn 
neochotou zákazníků akceptovat zvýšení cen výrobků společnosti na základě nově 
zpracovaných kalkulací výrobků jednotlivých oblastí výroby a obchodu. 
 
Vzhledem ke značným fixním nákladům mají odstávky negativní vliv na hospodářský 
výsledek, který je záporný jak na úrovni provozního výsledku hospodaření, tak i ukazatele 
EBITDA. 
  
Z těchto důvodů byla svolána valná hromada, na které je navrženo, aby bylo rozhodnuto o 
zrušení společnosti a vstupu společnosti do likvidace. 
  
Likvidaci v podobě aktivně řízeného útlumu chápeme jako formální a legitimní nástroj, jak 
čestně a odpovědně vypořádat veškeré závazky vůči zaměstnancům, státu, partnerům, 
zákazníkům i financující bance. 
 
Aby veškerá aktiva společnosti nebyla neřízeně promarněna, a proměnila se v důstojný 
odchod s uhrazenými výplatami všem, musíme dokončit rozpracované zakázky.  
 
Očekáváme, že po ukončení vánoční odstávky budou zaměstnanci normálně během celého 
prvního čtvrtletí tohoto roku nadále ve mzdě na dokončení zakázek ve společnosti 
pracovat.  
 
Nejsme ani do budoucna nehodláme být v insolvenci.  Myslíme si a věříme, že způsob 
ukončení společnosti insolvencí není výhodný pro žádnou ze stran zaměstnanců, partnerů a 
zákazníků. Motivací by byl zejména pro insolvenčního správce bez možnosti pro společnost 
ochránit vlastní lidi a partnery. 
 
Souběžně s dokončováním zakázek bude probíhat řízený prodej jednotlivých částí podniku 
s tím, že budeme usilovat o převedení části výroby, zakázek a zaměstnanců na nové 
zaměstnavatele. 
 
Na plynulém a bezpečném přechodu budeme spolupracovat s úřadem práce, se kterým už 
byla zahájena jednání. 
 
Věřte, že nastalá situace je pro nás velice těžká, nicméně naší společnosti se, jak se 
v posledních dnech ukázalo, tento nechvalný stav přihodil již dříve, jen jeho finální 
důsledky souhrou uvedených okolností bohužel vypluly na povrch až v posledních dnech. 
 
Držme se do konce společně vědomím řádného a maximálně rychlého dokončení 
rozpracované práce s důstojným ukončením činnosti za poctivou a zaslouženou odměnu. 
 
S úctou 
vedení společnosti Šroubárna a.s.  


