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Vážení akcionáři, dámy a pánové,

čas se nedá nikým a ničím zastavit, a tak uplynulý rok 2010 utekl stejně rychlým tempem jako ten předešlý 
a my opět bilancujeme v této výroční zprávě, co se ve společnosti Polygra a.s. stalo, událo, s čím jsme zápasili, 
co se nám povedlo a  jaké záměry chceme realizovat v nejbližším období.

Svět polygrafie se jen velmi pomalu probírá z celosvětové finanční a hospodářské krize a daný fakt ovlivňuje 
celkový pohled  na tento výrobní segment, kde  tiskárny stále častěji hledají řešení, jak efektivněji zpracovávat 
jednotlivé zakázky.

V této nelehké době je proto potěšující, pokud mohu konstatovat, že Polygra  a.s. se projevila jako flexibilní 
firma, která se přizpůsobila požadavkům našich zákazníků a dokázala reagovat na speciální požadavky 
ofsetového tisku, jak v malých nákladech, tak i ve středních a velkých sériích. K tomu nám ve velké míře 
pomohla modernizace technologie uskutečněná koncem roku 2009 nákupem nového tiskového ofsetového 
stroje KOMORI LS-529 MC včetně skenovacího spektrofotometru. 

Stroj KOMORI LS -529 výrazně navýšil produktivitu práce, rozšířil obchodní i technologické možnosti 
produkce a umožnil oslovit nové odběratele v kvalitativně náročnějších podmínkách. 

Věříme, že inovací výrobního procesu se stáváme víc než jen dobrým a spolehlivým partnerem a můžeme 
našim obchodním partnerům slíbit, že nadále budeme jejich požadavkům pozorně naslouchat ve snaze 
nabídnout jim komplexní polygrafické služby.

Na druhé straně si uvědomujeme, že je to stálý nekončící proces, avšak bereme to jako výzvu a úkol, který 
před námi stojí i v nacházejícím období a my se budeme snažit se s ním co nejlépe vypořádat.

Bez vzájemné spolupráce zaměstnanců, obchodních partnerů, dodavatelů bychom však sami nic nedokázali, 
a proto mi dovolte, abych za dosažené hospodářské výsledku roku 2010 všem jmenovaným srdečně 
poděkoval.

 Miloš Březina v. r.
 předseda představenstva 
  Polygra a.s.



4

Základní údaje o akciové společnosti

OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI

Polygra a. s.
Brno, Palackého 150, Královo Pole č. p. 1004, PSČ 612 00
IČO: 00543641

ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI

Společnost byla založena v roce 1990 jako soukromá společnost a zapsána do Obchodního rejstříku 
vedeného u Okresního soudu Brno - venkov (nyní Krajský soud v Brně) k datu 1. 8. 1990 oddíl B, vložka 76.

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ DLE STANOV SPOLEČNOSTI

 a) Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 b) Zprostředkovatelská činnost
 c) Vedení účetnictví
 d) Pronájem nemovitostí
 e) Nakladatelství a vydavatelství
 f) Polygrafická výroba
 g) Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Stěžejní činností společnosti je polygrafická výroba.
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STATUTÁRNÍ A DOZORČÍ ORGÁN AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Statutární orgán - představenstvo:

Předseda představenstva: Miloš Březina, Na Patnácti Kopách č. 646, Kolín
Člen představenstva:  Mgr. Josef Husa, Kořenice 87, Kolín
Člen představenstva:  Miluše Molíková, Jindřichova 18, Brno

Dozorčí rada: 

Předseda:   Ing. Kateřina Březinová, Na Patnácti Kopách č. 646, Kolín
Člen:    Martina Škramlíková, Tyršova 766, Kolín
Člen:    JUDr. Marie Sychrová, Velkopavlovická 4085/14, Brno

ZÁKLADNÍ KAPITÁL AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Hodnota základního kapitálu Polygry a. s. činí 1 000 000,- Kč a je rozdělen na 100 akcií na jméno 
v listinné podobě s nominální hodnotou 10 000,- Kč za jednu akcii.
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Organizační struktura společnosti

Valná hromada

Představenstvo

Ředitel
Výkonný management

Výrobní úsek
Vedoucí manager pro výrobu

Dozorčí rada

Sekretariát
Asistent ředitele

Ekonomický úsek
Vedoucí manager 

pro ekonomiku

Obchodní úsek
Vedoucí manager pro obchod

Úsek pers., mzdy, 
fakturace, sociální záležitosti

Vedoucí manager pro persona-
listiku, mzdy, fakturace 
a sociální záležitosti

Úsek technického rozvoje 
a hospodářské správy

Vedoucí manager pro TR a HS
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Rok 2010 se zejména ve svém počátku nesl ve znamení tíživých podmínek globální ekonomické krize, 
nedostatku objemu zakázek na trhu a zostřeného konkurenčního prostředí a také se zvýšením komerčních 
rizik ve finančních tocích v bezprostředním okolí společnosti. Dalším trendem, který bylo možné vysledovat 
v uplynulém období, je poměrně značný pokles velikosti zadávaných zakázek – nákladu tisku a výroby 
celkem. Tento fakt s sebou nese výrazné snížení možností, jakým způsobem rozložit náklady na služby spojené 
s produktem, a tím se negativně promítá do profitability produkce.

V oblasti technického rozvoje se naše společnost v roce 2010 soustředila na administrativní úkony spojené 
s již ukončenými úkoly z minulých období (monitoring dle zadání MPO ČR) a sledování nabídek otevřených 
dotačních programů z ESF. Po vyhodnocení možností ESF a potřeb naší společnosti bylo rozhodnuto 
nepředkládat žádnou žádost o podporu rozvoje z ESF a aktuální investiční potřeby řešit převážně z vlastních 
zdrojů – investice do obnovy počítačové sítě společnosti v závěru roku. Samozřejmě budeme sledovat 
dotační programy ESF i v následujícím období, abychom možnost získání prostředků z těchto programů mohli 
zodpovědně posuzovat v kontextu s potřebami naší společnosti.

Mezi nejvýznamnější dokončené úkoly lze v roce 2010 zařadit úspěšné absolvování recertifikačního řízení 
v oblasti managementu kvality, kdy v srpnu naše společnost získala osvědčení ISO 9001:2009. Dále lze 
velmi pozitivně hodnotit integraci nového tiskového stroje KOMORI LS-529 MC do plného výrobního procesu 
a rychlé zvládnutí technologických možností tohoto stroje, které nám umožnilo nejen se vyrovnat se skokovým 
nárůstem množství zakázek ve IV.čtvrtletí, ale zejména podpořilo obchodní úsilí v získávání nových zákazníků 
s nejnáročnějšími požadavky.

Uplynulý rok lze hodnotit převážně pozitivně, neboť i v obtížných podmínkách vrcholící globální ekonomické 
krize dosáhla naše společnost velmi dobrých hospodářských výsledků, což bylo možné pouze důsledným 
uplatňováním opatření v oblasti nákladů, technologickou disciplínou, zvýšenou aktivitou na obchodním poli 
a využíváním odborně vzdělaných a ke společnosti vysoce loajálních zaměstnanců. Dále je možné konstatovat, 
že finanční situace společnosti byla udržena na nadstandardní úrovni a byla uskutečněna významná investiční 
akce – nákup a instalace nového serveru. 

Při hodnocení roku 2010 bylo možné zároveň vysledovat některé poznatky pro další možnosti vývoje 
společnosti v následujících obdobích – v souvislosti se snižováním velikosti zakázek se jeví jako naléhavý 
úkol řešit možné zavedení digitální tiskové technologie případně hledat odpovídající možnosti v ofsetové 
tiskové technologii, dále je nutné se zabývat možnostmi zkvalitnění využití IT technologie v řídících procesech 
a v neposlední řadě zajistit odpovídající kvalifikační posun vybraných pracovníků.

 Ing. Radek Koptík v. r.
 výkonný ředitel

Hodnocení a předpoklad vývoje společnosti
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Technický rozvoj

Koncem roku 2009 došlo k obměně pětibarvového tiskového stroje AD 757 za japonský pětibarvový tiskový 
stroj s lakovacím zařízením KOMORI-LS529 MC ve formátu B2, tím se posunuly výrobní možnosti roku 2010 
na vyšší úroveň, neboť stroj umožňuje i nové možnosti zušlechťování povrchu tiskovin. S novým strojem tiskárna 
zaznamenala rychlý nárůst produktivity práce a rozsah produktového portfolia. Přechod tiskařů ze stroje 
ADAST na KOMORI Lithrone S-529 MC byl rychlý a bezproblémový. Obsluha  si stroj brzy kompletně osvojila 
a v současné době je schopna využívat množnosti nové technologie s dostatečnou rentabilitou. Komfort 
obsluhy je na velmi vysoké úrovni, k dispozici je celá řada automatizovaných funkcí. Jedná se především 
o systém KHS-Al, což je hardwarový a softwarový systém řízení barevnic pro velmi rychlé vybarvení, a tím 
přinášející úsporu materiálu. Systém je vybaven tzv. samoučící schopností, která se automaticky využívá při 
optimalizaci nájezdu zakázky, čímž  došlo ke snížení počtu kroků kontroly a zpětné vazby pro dosažení 
správné barevnosti.  Stroj je vybaven i systémem PDC-SII se skenovacím spektrofotometrem pro měření 
procesních i přímých barev. Vzhledem k bezalkoholové technologii tisku je provoz podstatně šetrnější 
k životnímu prostředí.

Dokonalejší využívání IT v podniku si vyžádalo v roce 2010 obměnu centrálního serveru, zajištující 
kvalitativní i kvantitativní přenos dokumentů od zákazníků v oblasti přípravy výroby a on-line komunikaci 
v reálném čase. Společnost směřuje k vytvoření plné automatizace výrobního procesu a komplexního 
vybudování řídícího systému, a proto se stávající stav rozšířil o dokonalejší a efektivnější nástroj, jehož hlavním 
smyslem je získání dostupných informací vedoucích k zefektivnění výroby, udržení vysoké kvality a možnosti 
navrhování flexibilního řešení pro zákazníka.
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V roce 2010 se podařilo obchodnímu oddělení akciové společnosti naplnit objemově naplánovaný plán 
výroby na 82%. Jedním s faktorů, který ovlivnil tuto skutečnost je fakt, že nedošlo k posílení obchodního 
oddělení v intencích plánovaného personálního obsazení o nového obchodníka, který by rozšířil portfolio 
našich zákazníků.

Rok 2010 tedy zůstal na úrovni roku 2009 a přestože jsme očekávali menší nárůst a oživení polygrafického 
trhu, trh stagnoval.  Navíc se ukázalo, že stagnace české ekonomiky nejenže přetrvává, ale firmy vynakládají 
menší finanční prostředky na propagaci a nepředzásobují se ve spotřebních tiskopisech, etiketách, příbalových 
letácích k výrobkům, ale objednávají opakovaně v menších nákladech. Polygra a.s. udržela svoje postavení 
na trhu především tím, že je schopna reagovat na poptávku v co možná nejkratším časovém úseku. Hlavním 
krédem společnosti se stalo vyhovět  zákazníkovi a jeho požadavkům.

Polygra je prototypem polygrafického provozu, který zpracovává široké spektrum merkantilní produkce. 
Specializujeme se na tisk prospektů, brožur, katalogů, skládaných i klasických letáků,  krabiček, příbalových 
letáků a návodů, tiskopisů, kalendářů, portfolio našich zákazníků je tím pádem velmi rozsáhlé, nesoustřeďujeme 
se na jednoúčelovou výrobu.

Velký důraz je v naší společnosti kladen na kvalitu tisku, což dokládá i přechod na nejnovější normu a získání 
certifikátu ISO 9001:2009.

Společnost Polygra a.s. zahajuje třetí dekádu svého působení na trhu s orientací na vysoce kvalitní ofsetový 
tisk. Investice, které jsme realizovali v poslední době  umožňují standardizaci výrobního procesu, poskytování 
kompletní nabídky polygrafických služeb našim zákazníkům a rozšíření spektra zakázek.

Prodej vyrobené produkce

Podíl zákazníků na celkové výrobě v roce 2010

Nakladatelství a vydavatelství

Ostatní

Reklamní agentury

Zákazníci z oblasti
potravinářství a farmacie

3 %

46 %

31 %

20 %

Počet zákazníků v období 2008–2010

327

2008

334

2009

320

2010
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Na základě zákona č. 86/2002 Sb.  o ochraně ovzduší bylo v roce 2010 Odborem životního prostředí 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje vydáno  rozhodnutí o  povolení k pokračování provozu středního 
stacionárního zdroje ofsetová tiskárna (po výměně tiskařského stroje za nový) na základě autorizovaného 
měření emisí provedeného laboratoří pro kontrolu emisí a imisí DETEKTA s.r.o, Brno.

Zároveň bylo za rok 2010 provedeno ve smyslu stejného zákona vyhodnocení těkavých látek unikajících 
do ovzduší a předány podklady Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna k vyměření příslušného 
poplatku. Limity těkavých látek stanovené  vyhláškou nebyly překročeny.

V souladu s §44 Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech byl vyhodnocen plán odpadového hospodářství  
původce. 

Vzhledem k provozu nového tiského stroje s bezalkoholovým vlhčením došlo v roce 2010 k výraznému 
poklesu likvidace absorpčních činidel o 600 kg a dále se snížil podíl likvidace obalů obsahujících nebezpečné 
látky o 200 kg.

Ochrana životního prostředí
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Serióznost, kvalita a stabilita jsou základem našeho snažení. Společnost založená v roce 1990 je 
cílevědomě budována s tímto záměrem.

Polygra a.s. působí v polygrafickém oboru a řadí se již dvacátým rokem mezi významné brněnské
tiskařské společnosti. I v roce 2010 se dokázala pružně adaptovat na podmínky tržní ekonomiky. Do dalších 
období programově zkvalitňuje úroveň svých technologických zařízení. 

Od roku 2003 je Polygra a.s. držitelem  Certifikátu -  systém managmentu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001. 
V roce 2010 naše společnost v rámci recertifikace získala osvědčení ISO 9001:2009.

Vzhledem k vnější ekonomické situaci nebylo předchozích dvanáct měsíců jednoduchých. Krize ve společnosti 
nás již v předcházejících letech donutila zredukovat počet zaměstnanců, rozšířit specializaci a pracovní 
dovednosti stávajících pracovníků, což se nám v průběhu roku 2010 dařilo realizovat.

Také v uplynulém roce jsme pokračovali ve spolupráci s Integrovanou střední polygrafickou školou Brno. Řada 
studentů této školy vykonávala v naší organizaci odbornou praxi. Jak ve studiu DTP, tak v provozu tiskárny 
a knihárny. Také v tomto roce pokračovala naše spolupráce při závěrečných zkouškách absolventů této školy, 
jak maturitních, tak i učňovských oborů. I letos jsme přispěli sponzorským darem do soutěže zručnosti mladých 
knihařů této školy.

Naše společnost udržela poskytování benefitů pro zaměstnance v celkových objemech jako v předešlých 
letech.

Objem mzdových prostředků a závazky zaměstnavatele vůči zaměstnancům byly plněny v plánované výši 
a stanovených termínech. Obměna zaměstnanců byla minimální. Do starobního důchodu odešli dva zaměstnanci. 

Koncem roku jsme se rozloučili s dalším zakládajícím akcionářem společnosti, a to s ing. Antonínem Karáskem, 
který si od konce roku 2009 užíval zasloužilého odpočinku.

Ani rok 2011 nebude pro naši společnost jednoduchý. Chystáme se obměnit některá zařízení a pořídit nové 
technologie. Abychom obstáli, musíme se snažit být co nejlepší, musíme mít dobré loajální lidi, musíme lépe 
ovládat naše technologie, zdokonalovat systém řízení. Měli bychom se snažit lépe spolupracovat a využít 
v maximální míře ten potencionál, který máme.

Za pracovní úspěchy, jichž jsme dosáhli v roce 2010, je třeba poděkovat všem pracovníkům a přát si, abychom 
stanovených cílů dosáhli i v dalších letech.

  
                                                                                                                          Miluše Doffková
                                                                                                                   manažer personální práce

Vývoj zaměstnanosti v roce 2010
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Vývoj změn vlastního kapitálu, hospodářského 
výsledku a rozdělení zisku

Rozdělení zisku rok 2008 rok 2009 rok 2010
Zisk (ztráta) 6 867 3 840 2 746
Příděl do rezervního fondu - - -
Odměna orgánům společnosti, odměny ze zisku 120 160 160
Výplata dividend 300 - -
Výplata tantiém - - -
Příděl do sociálního fondu - - -
Úhrady ztrát z minulých let - - -
Nerozdělený zisk 6 447 3 680 2 586

Poznámka: jedná se o návrhy předkládané valné hromadě za zdaňovací období, vyplacené následující rok 
ve výši schválené valnou hromadou

Přehled o změnách vlastního kapitálu (tis. Kč) za poslední tři účetní období

Vlastní kapitál Základní 
kapitál

Kapitálové 
fondy

Fondy ze 
zisku

Nerozdělený 
zisk minulých 

let

Hospodářský 
výsledek běž-
ného období

K 31.12.2008 42 112 1 000 - 1 900 32 345 6 867
K 31.12.2009 45 532 1 000 - 1 900 38 792 3 840
K 31.12.2010 48 118 1 000 - 1 900 42 472 2 746

Hospodářský výsledek (zisk, ztráta) po zdanění z běžné činnosti připadající 
na jednu akcii za poslední tři účetní období

Rok
Hospodářský výsledek

běžného období v tis. Kč
Počet akcií Podíl na jednu akcii v tis. Kč

2008 6 867 100 69
2009 3 840 100 38
2010 2 746 100 27

Přehled o rozdělení zisku za poslední tři účetní období (tis. Kč)
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Ukazatel rok 2008 rok 2009 rok 2010
Výkony 74 963 46 323 46 373
Výkonová spotřeba celkem 43 266 25 380 24 803
Přidaná hodnota 31 700 20 943 21 570
Osobní náklady 20 414 15 488 14 263
Odpisy 1 484 1 635 3 814
Provozní výsledek hospodaření 14 064 5 025 3 784
Finanční výsledek hospodaření -3 839 -186 - 327
Zisk před zdaněním 10 225 4 839 3 457
Průměrný přepočtený stav pracovníků 48 37 33
Produktivita práce z přidané hodnoty 660 566 653

Vývoj vybraných ukazatelů efektivnosti (v tis. Kč)

 V roce 2008 jsou ukazatelé vykázané ve standardních účetních výkazech ovlivněny spotřebou materiálu, 
služeb a osobních nákladů, které byly vynaloženy na řešení úkolu TR, na něž společnost získala finanční 
prostředky formou dotace na neinvestiční výdaje od MPO a tato je zahrnuta v ostatních provozních výnosech. 

V letech 2009, 2010 byly úkoly TR již ukončeny, dotace nebyla čerpána, a proto  jsou údaje  již objektivně 
srovnatelné. Výkony v těchto letech zůstaly na stejné úrovni, avšak v roce 2010 došlo ke zvýšení produktivity 
práce a přidaná hodnota vzrostla o 3%. Nižší objem zisku před zdaněním dosažený v roce 2010 má přímou 
souvislost s pořízením nového stroje KOMORI -  zvýšení odpisů a finančních nákladů ( především splácením 
úroků z úvěru na dofinancování stroje).

Zvýšení produktivity práce bylo dosaženo jednak úsporou nákladů  (provozních i osobních) a jednak 
snížením počtu pracovníků o 10%.

Struktura majetku r. 2010 (v %)

Dlohodobý majetek
60 %

Zásoby
1 %

Pohledávky celkem
20 %

Peněžní prostředky
19 %

Struktura kapitálu r. 2010 (v %)

Vlastní kapitál
79 %

Dlouhodobé úvěry
7 %

Krátkodobé závazky
10 %

Dlouhodobé závazky, rezervy
4 %
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Vybrané ukazatele
Netto (konečný stav)

rok 2008 rok 2009 rok 2010
UKAZATEL AKTIVITY
Aktiva/výnosy 0,63 1,22 1,29
Vlastní kapitál/výnosy 0,50 0,93 1,01
UKAZATEL FINANČNÍ ZÁVISLOSTI (struktura zdrojů)
Vlastní kapitál/pasiva 0,79 0,76 0,79
Cizí zdroje/pasiva 0,21 0,24 0,21
UKAZATEL LIKVIDITY
Peníze+ban.účty/splatné krát. závazky 2,52 1,05 1,83
Fin.maj.+krát.pohl./běž.pasiva 4,38 3,70 3,62

Struktura výkonů dle jednotlivých útvarů

rok výkony celkem meziroční index

2008 74 963 1,108

2009 46 323 0,618

2010 46 373 1,001

Příprava tisku: 6 660

8,9 %

0,4 %

33,4 %

57,3 %

Ofsetový tisk: 42 982

Ostatní: 271

Knihárna: 25 050

2008 (údaje v tis. Kč)

(údaje v tisících Kč)

Běžná pasiva = krátkodobé závazky + časové rozlišení

Příprava tisku: 5 744
12,4 %

0,6%

26,6%

60,4 %

Ofsetový tisk: 27 965

Ostatní: 278

Knihárna: 12 336

2009 (údaje v tis. Kč)

Příprava tisku: 5 756
12,4 %

0,7%

25,1%

61,8 %

Ofsetový tisk: 28 678

Ostatní: 302

Knihárna: 11 638

2010 (údaje v tis. Kč)
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Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč)

Ukazatel rok 2008 rok 2009 rok 2010
Tržby za prodej zboží 18 2 0
Náklady vynaložené na prodej zboží 15 2 0
Výkony 74 963 46 323 46 373
- tržba za prodej vlastních výrobků a služeb 74 999 46 759 46 326
- změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby -130 -468 3
Aktivace 94 32 44
Výkonová spotřeba 43 266 25 380 24 803
Přidaná hodnota 31 700 20 943 21 570
Osobní náklady 20 414 15 488 14 263
Daně a poplatky 58 54 54
Jiné provozní výnosy 6 004 2 414 978
Jiné provozní náklady 3 179 1 203 1 577
Odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 1 484 1 635 3 814
Změna stavu rezerv a opravných položek -1 495 -48 -944
Provozní hospodářský výsledek 14 064 5 025 3 784
Finanční výnosy 3 212 150 64
Finanční náklady 7 051 336 391
Hospodářský výsledek z finančních operací -3 839 -186 -327
Daň z příjmů za běžnou činnost  3 358 999 711
Hospodářský výsledek za běžnou činnost 6 867 3 840 2 746
Mimořádné výnosy - - -
Mimořádné náklady - - -
Daň z příjmů z mimoř. činnosti - - -
Mimořádný hospodářský výsledek - - -
Hospodářský výsledek za účetní období 6 867 3 840 2 746



Rozvaha (v tis. Kč)
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Ukazatel rok 2008 rok 2009 rok 2010
Aktiva celkem 53 047 59 757 61 171
Dlouhodobý majetek 22 447 39 231 36 460
- dlouhodobý nehmotný majetek 3 - -
- dlouhodobý hmotný majetek 22 444 39 231 36 460
- finanční investice - -
- ostatní finanční investice - -
Oběžná aktiva 29 522 19 718 23 839
- zásoby 1 155 730 695
- dlouhodobé pohledávky - - -
- krátkodobé pohledávky 12 177 13 624 11 497
- finanční majetek 16 190 5 364 11 647
Ostatní aktiva 1 078 808 872
Pasiva celkem 53 047 59 757 61 171
Vlastní kapitál 42 112 45 532 48 118
- základní kapitál 1 000 1 000 1 000
- fondy tvořené ze zisku 1 900 1 900 1 900
- nerozdělený zisk z minulých let 32 345 38 792 42 472
- hospodářský výsledek účetního období 6 867 3 840 2 746
Cizí zdroje 10 891 14 173 13 007
- rezervy 974 932 650
- dlouhodobé závazky 613 1 137 1 736
- krátkodobé závazky 6 431 5 085 6 354
- bankovní úvěry a výpomoci 2 873 7 019 4 267
z toho - - -
- dlouhodobé bankovní úvěry 2 873 7 019 4 267
- krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci - - -
 Ostatní pasiva 44 52 46



Hospodářské výsledky za rok 2010

V roce 2010 dosáhla společnost srovnatelných výkonů s rokem 2009, avšak základním rysem celého hospodářského 
výsledku je dosažení vyšší efektivity z takto realizované produkce. Společnosti se podařilo snížit výrobní náklady a po 
zavedení nového tiskového stroje KOMORI LS-529 dosáhnout  i vyšší produktivity práce, snížení  provozních nákladů, 
což se samozřejmě pozitivně odrazilo i v nárůstu přidané hodnoty o 3%.  Podíl vyplacených  osobních nákladů na 
jednoho pracovníka  se mírně  zvýšil oproti roku 2009, avšak celkově se počet zaměstnanců snížil o 4.

V souvislosti s uvedením nového tiskového stroje KOMORI do užívání, došlo v roce 2010 k nárůstu hodnoty účetních 
odpisů o 2 179 tis. Kč oproti roku 2009, což se odráží i v rozvaze v  netto stavu dlouhodobého hmotného majetku 
a jeho poklesu oproti loňskému roku. V roce 2010 společnost realizovala nové investiční záměry – vybudovala 
novou nízkonapěťovou  přípojku elektrické energie, investovala do nákupu nového automobilu, uvedla do provozu 
modernější, výkonnější centrální server  a dále pobočkovou ústřednu a  to vše v celkové hodnotě  1 144 tis.Kč

U oběžných aktiv došlo v roce 2010 ke změně struktury, zatímco krátkodobé pohledávky klesly o 2 127 tis. Kč, 
finanční majetek vzrostl o 6 283 tis. Kč, což samozřejmě napomáhá k bezproblémovému cash flow ve společnosti 
a zároveň umožňuje přípravu na dlouhodobou koncepci obnovy výrobního zařízení, která byla přijata valnou 
hromadou 8. 12. 2010 na období 2010 až 2015.

Vlastní kapitál meziročně posílil o 2 586 tis. Kč. Cizí zdroje poklesly o 1 166 tis., a to zásluhou snížením  
dlouhodobých bankovních úvěrů o 2 752 tis. Kč, nárůstu dlouhodobých závazků o 599 tis. z důvodu odložené 
daňové povinnosti vzhledem k rozdílným účetním a daňovým odpisů především u nového stroje, krátkodobé závazky 
vzrostly o  1 269 tis. Kč.

Také v roce 2010 tvořila společnost nedaňové rezervy, a to na pokrytí obchodních rizik z důvodu prohlubující se 
neschopnosti některých dlužníků splácet svoje závazky vlivem druhotné platební neschopnosti a dotvořila rezervu na 
opravu sídla společnosti, která spočívá v rezervaci finančních prostředků na výměnu větší části oken v hlavní budově. 
Tvorba nedaňové rezervy snížila i celkový hospodářský výsledek o 508 tis. Kč, na druhé straně došlo k rozpuštění 
rezervy tvořené v předcházejícím účetním období  ve výši 790 tis. Kč.

Z výše uvedených srovnatelných údajů můžeme konstatovat, že rok 2010 lze považovat za úspěšný, společnost 
hradila své závazky ve lhůtě splatnosti, nemá žádné nedoplatky vůči státnímu rozpočtu po splatnosti, udržela si 
standardní postavení u svých odběratelů, zajistila průběžnou likviditu, nezaznamenala žádné zásadní výkyvy proti 
přijatému plánu a vytváří si potřebné finanční zdroje pro další přijaté investiční záměry.
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Bankovní ústav účel nesplacený zůstatek forma zajištění
KB Brno nákup KOMORI LS-529 MC 3 102 tis. Kč zást. právo na stroj

KB Brno nákup knih. stroje HORIZON 270 tis. Kč zást. právo na stroj

ČS Žďár nad Sázavou nákup AD 827 895 tis. Kč zást. právo na stroj

Celkem 4 267 tis. Kč

Bankovní úvěry a dočasné finanční výpomoci

Zpráva představenstva
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V souladu s přijatým plánem na rok 2010 představenstvo orientovalo svoji činnost na dosažení plánovaných 
ukazatelů, pravidelně čtvrtletně vyhodnocovalo vývoj ve společnosti, kontrolovalo plnění finančního plánu, 
stanovovalo úkoly pro jednotlivá střediska, připravovalo materiály pro valné hromady společnosti ke schválení.

V souladu s dlouhodobou strategií představenstvo předložilo valné hromadě ke schválení plán obnovy strojů 
a zařízení na léta 2010 až 2015 a dále zprávu o výhledu rozvoje a možnostech společnosti Polygra a.s. 
do roku 2020. Jedná se o dokument, který zpracovává investiční záměry z dlouhodobého hlediska včetně 
finančních analýz.

Představenstvo se dále zaobíralo monitoringem efektivnosti využívání nového ofsetového stroje KOMORI 
LS-529 MC.

Ani rok 2010 nezůstal neovlivněn ukončením životní poutě dalšího zakládajícího akcionáře a dřívějšího 
dlouhodobého výkonného pracovníka pana inženýra Antonína Karáska, který opustil naše řady koncem roku 
2010.

Přes všechna tato úskalí lze hodnotit rok 2010 jako stabilní, v intencích přijatých koncepcí, a proto bych 
závěrem chtěl jménem představenstva poděkovat všem, kteří se na hospodářských výsledcích  podíleli a věřím, 
že se nám společnými silami podaří pokračovat v rozvoji naší společnosti ke spokojenosti všech akcionářů 
i obchodních partnerů.

V Brně dne 9. 5. 2011 
   
 Miloš Březina v. r.
 předseda představenstva 

Úvěry jsou spláceny v souladu se splátkovými kalendáři a organizace vždy dostála svým závazkům z titulu 
úhrad poskytnutých bankovních úvěrů.
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Zpráva dozorčí rady

společnosti Polygra a. s., se sídlem Brno, Palackého 150, Královo Pole č. p. 1004, IČO 00543641 k účetní 
závěrce a výroční zprávě této společnosti za rok 2010.

Dozorčí rada se seznámila se zpracovanými materiály a projednala účetní závěrku i výroční zprávu, 
včetně výroku auditora.

Z předložených podkladů dozorčí rada konstatuje, že společnost splnila své povinnosti vyplývající 
ze zákona o účetnictví.

Dále dozorčí rada konstatuje, že Polygra a. s. splnila své povinnosti vůči státnímu rozpočtu - daně, jakož 
i platby sociálního a zdravotního pojištění. Průběžně byly spláceny úvěry, včetně úroků, leasingové splátky 
a nedocházelo k porušování obecně závazných právních předpisů.

Usnesení:
Dozorčí rada doporučuje valné hromadě společnosti Polygra a. s., Brno, Palackého 150, Královo Pole 

č. p. 1004, PSČ 612 00, IČO 00543641, aby schválila účetní uzávěrku Polygry a. s. provedenou 
k 31.12.2010, závěrečnou zprávu o ověření účetní závěrky Polygry a. s. vydanou auditorem Ing. Alenou 
Hřibovou, osvědčení KA ČR č. 1386. Dále dozorčí rada doporučuje valné hromadě, aby schválila výplatu 
odměn členům orgánů společnosti tak, jak je valné hromadě předkládáno.

V Brně dne 4. 5. 2011

Za dozorčí radu

Ing. Kateřina Březinová v. r.
předsedkyně
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