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Příplatek za suroviny                                                     

Vážený zákazníku,  

nedávno jsme vás informovali o blížícím se zavedení příplatku za suroviny v důsledku prudkého zvýšení cen vstupních 

surovin, ke kterému došlo od konce roku 2016. 

Nyní přinášíme podrobnější informace o tom, jak bude příplatek uplatňován v celém regionu všech evropských a 

blízkovýchodních zemí: 

1. Příplatek za suroviny (Raw Materials Surcharge, R.M.S.) bude uplatňován na veškeré naše dodávky výrobků 

z elastomerové pěny od 1. května 2017. 

2. Příplatek bude založen na 4 objektivních ukazatelích, jež výrazně ovlivňují naše výrobní náklady a jež si můžete sami 

ověřit na internetu: 

 

a. hliník: LME: http://lme.com/en-gb/metals/non-ferrous/aluminium/ 

b. brom: 100ppi: http://www.sunsirs.com/uk/prodetail-643.html 

c. PVC: : https://www.kiweb.de/ 

d. butadien (nitrilová pryž): IHS: https://connect.ihs.com/home 

 

3. Příplatek bude vypočítáván na základě našeho cenového indexu společnosti Armacell z prosince 2016 (hodnota = 100). 

Výše příplatku R.M.S. účtovaná k 1. květnu 2017 vychází z průměrné hodnoty těchto ukazatelů v únoru 2017 vztažené 

k prosinci 2016. 

4. Vážený průměr těchto čtyř ukazatelů (které tvoří cenový index společnosti Armacell Price) narostl o 15,4 % . Přihlížíme 

také k ostatním nákladům (další suroviny, fixní náklady, marže) a uplatňujeme pouze polovinu tohoto procentuálního 

nárůstu. To znamená, že budeme účtovat příplatek R.M.S. ve výši + 7,7 % (z našich čistých prodejních cen); na 

fakturách se příplatek objeví na jednotlivých řádcích jako „příplatek za suroviny“. 

5. Výše tohoto příplatku bude každých 6 měsíců aktualizována. Prvotní výše příplatku bude tedy uplatňována od 1. května 

do konce října. Další výše příplatku (uplatňovaná od 1. listopadu) bude záviset na cenovém indexu společnosti Armacell 

ze srpna 2017 vztaženém k základní výši z prosince 2016. 

6. V důsledku toho bude budoucí výše příplatku R.M.S. buď vyšší nebo nižší než prvotní výše příplatku.  

7. Pokud se průměrná hodnota cenového indexu společnosti Armacell Price Index bude lišit o méně než 2 procentní body 

směrem nahoru nebo dolů – tj. v případě prvotní výše příplatku se bude pohybovat v rozmezí +5,7% a 9,7% - výše 

příplatku R.M.S. se nezmění. 

Naše společnost je připravená uplatňovat tento příplatek na všechny naše zákazníky co nejtransparentněji. Naše 

prodejní týmy ve všech evropských a blízkovýchodních zemích jsou vám i nadále k dispozici, aby vám zodpověděly jakékoli 

otázky týkající se příplatku za suroviny. 

Děkujeme vám za pochopení.  

S upřímným pozdravem,  

Guillerme Huguen 

Viceprezident pro Evropu, Blízký východ a Afriku 

https://connect.ihs.com/home

