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Finanční a provozní výsledky   

Finanční výsledky 2016 2015 2014

Tržby prodeje výrobků, zboží a služeb tis. Kč 334 642 368 701 306 728

Provozní výsledek hospodaření tis. Kč 29 131 24 867 8 862

Výsledek hospodaření před zdaněním tis. Kč 13 201 23 499 7 321

Výsledek hospodaření po zdanění tis. Kč 23 550 18 979 4 811

Vyplacené dividendy tis. Kč 837 0 0

Aktiva celkem netto tis. Kč 239 851 185 895 173 842

Vlastní kapitál tis. Kč 96 947 78 716 59 739

Průměrný počet zaměstnanců 96 90 83
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Úvodní slovo 

Vážení přátelé. 

Více než polovina fiskálního roku 2017 je 
za námi. My už vidíme po povinném auditu 
jasný obraz roku předešlého. Na tento čas se 
vždy těším, protože se pomyslně uzavírá rok 
předešlý a jsme schopni již na 100% mluvit 
o hospodaření uplynulého roku, poučit se 
a zároveň již ladit plány na roky příští.

Letos se mi píše a hodnotí úvodní slovo lépe.
V čase, kdy vznikají tyto řádky je novou ře-
ditelkou naší firmy nová krev, ženský prvek, 
Štěpánka Líznerová, za což jsem rád a věřím, 
že se naplní naše představy, očekávaný posun 
a nový, čerstvý vítr.

Výsledek roku 2016 je výborný, byť tržby nám 
mírně meziročně klesly. Víme proč a to je vždy 
nejdůležitější. Zároveň ziskové ukazatele jsou 
příznivější než roky předešlé.

Daří se nám rozpohybovat nové produkty tak, 
aby firma Colognia press v budoucnu byla stá-
le stabilní a mohla se opírat o více nohou. 

Dokončili jsme úspěšně investici desetiletí, 
kdy jsme byli „nuceni“ našimi úspěchy rozšířit 
výrobu a zároveň zefektivnit interní logistické 
workflow.

Úspěšně jsme instalovali nový, špičkový digi-
tální, tiskový stroj s mnohými technologickými 
a softwarovými vychytávkami, které nám bu-
dou otevírat dveře na nové trhy a spolupodílet 
se i na tvorbě trhu digitálně zaměřeného.

Opět jsme posunuli laťku zákaznického servisu 
o něco výš, což nám pomáhá k diverzifikaci 
nejen produktové, ale hlavně servisní. Stále 
vyšší procento klientů oceňuje práci nejen 
našeho týmu zákaznického servisu, který je 
v první linii, ale i všechny ostatní oddělení, bez 
kterých by to jednoduše nešlo.

Ukazuje se, že permanentní projektový pří-
stup, nové věci, nové nápady, nové příležitosti 
když se chytnou a pracuje se s nimi, jde to. 

Hodnoty firmy jsou již nejen cítit, ale i vidět. 

V rámci firmy ukazujeme, že je možné růst 
i organicky. To je asi ten nejlepší signál a vizit-
ka jaká vlastně je firma Colognia press. 

2016 byl dalším, těžkým, ale pěkným a úspěš-
ným rokem. 

Všem zaměstnancům a partnerům děkuji 
a zároveň Štěpánce Líznerové přeji dobrý vítr 
do plachet.

Ing. Jaroslav Vendl

Kolín, červenec 2017
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Profil společnosti  

Colognia press, a.s. je inovativní, dynamická, 
ale z pohledu klienta již tradiční, polygrafická 
společnost. Naším produktem jsou samolepicí 
etikety, visačky, vstupenky a obalový, flexibilní 
materiál napříč průmyslovými odvětvími. 
Nově shrink sleeve a IML etikety. Colognia 
press je procesně řízená společnost zaměřená 
na služby klientovi 

Tiskové technologie UV flexo, sítotisk 
a neposlední řadě i tisk digitální (INK JET) 
a HP Indigo. Finalizace produktu patří 
ke špičce na trhu. 

Naše firma je vnímána trhem a partnery  
jako firma technologická a je to pravda.  
IT technologie podporují právě náš klientský 
přístup a jsme v našem segmentu mezi 
nejlepšími na trhu.

Oblastí působnosti společnosti je převážně 
Česká republika. Export do zemí EU nabývá 
na významu a reprezentuje v roce 2016  
cca 13% a pracujeme na dalších projektech, 
které posílí naší pozici více i za hranicemi 
České republiky.

Základní údaje o společnosti 

Název: Colognia press, a.s.
Sídlo: Havlíčkova 844, 280 02 Kolín 4
IČ: 26186292
DIČ: CZ26186292
Základní jmění: 19.000.000 Kč, splaceno 100%
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., 
vložka 6634
Den zápisu: 29. 6. 2000

Kontakt:
telefon – zákaznický servis: +420 321 752 111
GSM brána: +420 723 845 382 (72-ETIKETA)
fax: +420 321 752 110

http://www.cologniapress.com

Obecné informace: info@cologniapress.com
Obchod: obchod@cologniapress.com
DTP studio: dtp@cologniapress.com
Výroba: vyroba@cologniapress.com
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Významné milníky v historii 
firmy 

1996 12. srpen 1996
  oficiální vznik firmy zápisem 

do obchodního rejstříku

1996  nákup stroje Arsoma

2000  transformace na akciovou společnost 
Colognia press, a. s.

2002   stěhování do nových prostor
  investice do flexotiskového stroje 

Gallus EM 280

2004  certifikace systému řízení ISO 9001

2005   pořízení stroje ILMA MP 340

2007   certifikace systému ISO 14001:2005 
a OHSAS 18001:1999

  nákup druhého Gallusu EM 280
  instalace nejmodernější  

technologie CtP

2008  pořízení třetího Gallusu EM 280
  investice do technologie na výrobu 

čistých bílých etiket ABG Omega

2009  nákup, instalace a úspěšné zprovoznění 
stoprocentní kontroly tisku

  získání DPG certifikace

2010   nákup a instalace špičkové 
vysokoobrátkové rotačky  
Gallus RCS 330

  zahájení prací na rozšiřování výrobních 
prostor a zkvalitnění zázemí firmy

  získání ocenění Obal roku 2010 
za Braillovo písmo na laminátových 
obalech

2011  zprovoznění nových výrobních prostor
  nákup a instalace druhé rotačky 

Gallus RCS 330, digitálního inkjetu 
Jetrion 4830 a finalizačního zařízení 
od anglické firmy AB Graphic 
International

  ocenění od Světové obalové 
organizace za Braillovo písmo 
na laminátových tubách (jako první 
česká firma v historii získává Colognia 
press zlatou Cenu prezidenta)

2012  rok s rekordními tržbami a odezvou 
v odborném tisku

  získání certifikátu HD flexo (jako první 
tiskárna v Česku i na Slovensku)

  investice do přístroje na automatické 
lepení tiskových forem 
a do recepturovacího systému  
pro dokonalé míchání barev

2013   pokračování růstu společnosti
  diverzifikace obchodních aktivit 

v rámci polygrafie
  optimalizace procesu výroby 

a obchodu (internetová rozhraní) 

2014  internetová rozhraní pro klienty 
  představení nového produktu:  

digitální peel off etikety 

2015  úspěšné uvedení shrink sleeve 
technologie na trh

  upgrade konvenčních technologií

2016  další rozšíření výrobních prostor
  nový digitální tiskový stroj  

HP Indigo 6800
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Statutární orgány a výkonný 
management společnosti  

Představenstvo k 31. 12. 2016
Ing. Jaroslav Vendl  předseda představenstva
Jan Dvořák člen představenstva
Štěpánka Líznerová členka představenstva

Vedení společnosti k 31. 12. 2016
Ing. Jaroslav Vendl CEO
Ing. Dušan Převrátil  výrobní ředitel
Bohdan Holona manažer DTP/CPT
Štěpánka Líznerová CFO
Ing. Jaroslav Vendl  CSO
Martin Komeda manažer kvality a jakosti
Mgr. Hana Slobodová HR manažerka

Dozorčí rada k 31. 12. 2016
Bc. Jiří Rozvařil předseda dozorčí rady
Pavel Kubáč člen dozorčí rady
Ing. Václav Kupr člen dozorčí rady
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Vize  

Naše vize je být respektovaným výrobcem 
a dodavatelem samolepicích etiket, flexibilních 
obalů s akcentem na kvalitu a zákaznický 
servis a podporu IT řešení na straně naší, 
klienta i dodavatele.
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Mise 

Mise Colognia press je generovat přidanou 
hodnotu zákazníkovi ve špičkové kvalitě 
produktu, přístupem a poskytovanou službou.
–  orientace na zákazníka a jeho specifické 

požadavky – customizace
–  kvalita a operativní flexibilita podpořena 

informačním managementem 
–  pružná, agilní a inovativní organizace 

s akcentem na hodnoty firmy
–  vzdělaní lidé a profesionální reprezentace 

firmy 
–  ochrana životního prostředí a kultura 

pracovního prostředí

12





16,0

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

11,4

13,5 14,0

2014 2015 2016

Tržby (v mil. EUR)

Vývoj tržeb v letech 2014–2016 

Meziroční nárůst tržeb v roce 2016 se vyvíjel 
z pohledu obratu mírným nárůstem 4% 
i přes výpadek obratu s jedním z klíčových 
zákazníků v oblasti potisku laminátu. 
Společnost i v roce 2016 generovala největší 
část tržeb z výroby samolepicích etiket a to 
celkem 3/4 celkového podílu. 

Potisk laminátu z celkového obratu  
14 mil EUR tvořil pouze kolem 11% . Pro rok 
2017 je toto oblast, kde se chceme aktivně 
rozvíjet a využít velkého potenciálu v tomto 
růstovém segmentu obalů pro kosmetický 
a potravinářský průmysl. Méně se dařilo 
v realizaci menších projektů pro dodávky 
obalových flexibilních materiálů – shrink 
sleevů. 

Orientace a důraz na rovnoměrně rozložení 
našeho produktového portfolia je důležité 
zejména s ohledem na rozložení rizik 
do budoucna. 

V listopadu 2016 jsme instalovali novou 
digitální tiskovou technologii HP Indigo. 
Tento fakt nám pomůže lépe alokovat naše 
technologické a výrobní kapacity, umístit 
kratší zakázky na tuto technologii a plně 
využít i softwarové funkcionality HPI. Jedná 
se o zcela novou koncepci tisku bez nutnosti 
předtiskové přípravy – výroby tiskových 
forem. Rok 2017 bude určitě příležitostí tyto 
nové možnosti využít. 
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Marketing
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Procentuální zastoupení jednotlivých průmyslových odvětví

Podíl odvětví na tržbách v roce 2016 

I roce 2016 pokračovala realizace naší 
dlouhodobé strategie – vyváženého mixu 
jednotlivých odvětví a oborů. 

Tržby jsou taženy zejména tradičním 
obory jako je potravinářství a nápojový 
průmysl (18%) a farmaceutický byznys 
(16%). V následujícím roce vsadíme více 
i na čistý kosmetický segment. Výše 
uvedené obory jsou úzce spojeny zejména 
s útratou koncových zákazníků – domácností. 
A samozřejmě jejich vyšší kupní silou, 
jenž pozitivně ovlivňuje celková pozitivní 
ekonomická situace a zvyšování mezd 
zaměstnanců. 

Významnou část ale tvoří i čistě průmyslová 
odvětví B2B = elektrotechnika, automotive 
a průmyslová výroba chemických produktů. 

Podíl jednotlivých oborů byl v roce 2016 
vyvážený a posun ve smyslu změny 
bude reflektovat makroekonomické 
a mikroekonomické změny ve společnosti.
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Systém řízení kvality  

Systém řízení kvality dle ISO 9001: 2001 je 
ve společnosti uplatňován od roku 2003, 
certifikován od roku 2004. Cílem aplikování 
systému je zvyšování spokojenosti a loajality 
zákazníků. 

Politika kvality je založena na vytváření 
a udržení důvěry ve výbornou kvalitu našich 
výrobků a služeb.

Účinnost zavedeného systémů řízení kvality se 
pozitivně projevuje ve výsledcích společnosti. 
A to zejména v oblasti efektivity procesů 
ve firmě a v oblasti budování partnerského 
přístupu ve vztazích se zákazníky i dodavateli.
Kontrola produkce probíhá v průběhu celého 
procesu výroby a pro řešení nestandardních 
situací je úspěšně využívána metoda FMEA.
Společnost Colognia press, a.s. sklízí 
významné úspěchy při prezentaci svého 
systému řízení kvality zákazníkům. 

Audity našich klientů, ale i audity externích  
společností nám pomáhají a máme je rádi. 
I přes výbornou práci našeho týmu kvalitářů 
se vždy nalezne prostor pro zlepšení. Ten 
nám posléze pomáhá v řešení a řízení našich 
procesů.

Colognia press, a.s. je od roku 2009 
certifikovanou společností pro výrobu DPG 
(Deutsche Pfandsystem Gesselschaft = systém 
vratných obalů) etiket pro německý trh. 
V roce 2016 proběhl úspěšně, recertifikační 
audit certifikační firmou DQS. 

V roce 2016 jsme investovali značně nejen 
do nástrojů a podpory životního prostředí 
na pracovišti, ale i do dalších technologií, 
které pomáhají podpoře životního prostředí. 
Zároveň probíhá optimalizace na všech 
zainvestovaných zařízeních.

Management společnosti Colognia press, a.s. 
si uvědomuje odpovědnost za své chování 
a chce minimalizovat negativní dopad 
své činnosti na životní prostředí, a proto 
společnost držíme a neustále investujeme 
do systému environmentálního managementu 
ISO 14001, který se neustále rozvíjí. Colognia 
press, jakožto moderní společnost, která 
investuje do své budoucnosti, šla ještě dále 
a společně s tímto systémem drží a obhajuje 
systém bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci OHSAS 18001. Zavedení systému 
managementu bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v organizaci vedlo k omezení rizika 
pracovních úrazů a poškozování zdraví. 
Zavedením obou systémů došlo nejen 
ke zvýšení prestiže společnosti, ale také 
ke zlepšení vztahů s veřejností i odběrateli.

Colognia press úspěšně uplatňuje a jedná 
v souladu se získáním certifikátu FSC  
(Forest Stewardship Council), který jsme 
úspěšně obhájili v roce 2016.

Společnost Colognia press, a. s. je členem 
mezinárodní federace výrobců samolepících 
etiket FINAT.
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Sociální odpovědnost 
společnosti   

Colognia press, a.s. přijala odpovědnost 
za vlivy svých výrobků a služeb na životní 
prostředí, pracovní prostředí a bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců. 
V rámci environmentální a bezpečnostní 
politiky se snaží všechny své procesy 
směřovat k minimalizaci negativních dopadů 
na zdraví zaměstnanců a na životní prostředí 
i v souladu s obhájením FSC certifikátu.

Nástrojem pro dosažení těchto cílů je zavedení 
systému ochrany životního prostředí dle ISO 
14001:2005 a systému bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci dle OHSAS 18001:1999.

Výsledkem těchto snah je zlepšení pracovního 
prostředí, snížení počtu a závažnosti 
pracovních úrazů, snížení emisí těkavých 
organických látek a odpadů z výrobního 
procesu a snížení energetické náročnosti 
vyráběných produktů. 

V roce 2017 chceme dále pokračovat 
v determinovaném KODEXu společnosti 
tak, aby všichni „lidé“ ve firmě znali a ctili 
jednoznačně hodnoty firmy a ty také žili.
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Personální politika společnosti 

Lidé jsou ve společnosti Colognia Press, a.s. 
považováni za nejcennější součást prosperity 
organizace. Efektivní personální řízení má 
zásadní podíl na fungování organizace, na její 
konkurenceschopnosti.

Colognia press, a.s. si je vědoma důležitosti 
personálního řízení, podpory personálního 
a profesionálního rozvoje. Máme zde ještě 
spoustu práce a rezerv, na kterých musíme 
pracovat.

Největší potenciál společnosti představuje 
kvalifikovaný, dobře informovaný, loajální 
a dobře vedený zaměstnanec, plně ztotožněný 
s cíli a strategickým směřováním společnosti.
Nově příchozí zaměstnanci jsou vybíraní 
na základě několikakolového výběrového 
řízení, jehož součástí je ve většině případů 
i psychodiagnostika uchazečů, která nám 
pomáhá vybrat vhodného uchazeče nejen 
na základě jeho dosavadních znalostí 
a zkušeností, ale i osobnostních měřítek tak, 
aby zapadl do stávajícího týmu.

Colognia Press si také uvědomuje, že 
svých cílů může docílit jen díky loajalitě 
svých zaměstnanců. Zakládáme si proto 
na individuálním přístupu ke každému 
zaměstnanci a jeho potřebám.

Loajalitu zaměstnanců se snažíme podporovat 
i benefitním systémem, o jehož rozvoj budeme 
usilovat i v následujících letech.

Počet kmenových zaměstnanců Colognia 
press, a.s. je stabilní a v roce 2016 
dosáhl počtu 90. V následujících letech 
předpokládáme další růst.
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Personální politika společnosti ICT 

V naší firmě se řídíme heslem „dřinu strojům“, 
což je pevně spjato s automatizací procesů. 
Snažíme se ulehčovat práci lidem, pokud 
je to jen trochu možné. Nejde jen o naše 
zaměstnance, které se snažíme hýčkat. 
Vycházíme vstříc i našim klientům, kterým 
umožňujeme zasílat objednávky ve formátu, 
jaký poskytuje jejich informační systém. Stejně 
tak se soustředíme i na naše dodavatele 
a automatizaci objednávání. 

V roce 2016 jsme rozšířili náš strojní park 
a portfolio vyráběných produktů. Vlastní 
informační systém nám umožnil rychle 
a flexibilně na tuto změnu reagovat a podpořit 
nové technologické postupy. 

Neméně důležitá je pro nás kvalita – zavedli 
jsme systém elektronických referenčních listů, 
který do detailu popisuje výrobní postup 
produktu na dané technologii. Opakovaná 
výroba je tedy pro nás „hračkou“. 

Dále rozvíjíme Business Intelligence – 
podává nám ucelené informace o chodu naší 
firmy a umožňuje dělat včasná rozhodnutí 
na základě dat.
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Výhled do roku 2017 

Rok 2016 byl investiční, kdy jsme připravovali 
půdu a podmínky pro další období.

2017 chceme konsolidovat, věci učesat, 
věnovat se více analytikám firmy, věnovat 
se novým trhům, rozvíjet a vzdělávat 
zaměstnance, vložit i prostřednictvím  
PR a sociálních sítí do povědomí trhu naší 
firmu jako moderní, inovativní, technologicky 
vyspělou společnost.

Protože jsme udělali mnoho změn i v rámci 
managementu, chtěl bych popřát Štěpánce 
Líznerové, jako nové ředitelce firmy, ať se dílo 
daří a aby trojúhelník majitel – zaměstnanec – 
klient měl ten nejlepší pocit.
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Rozvaha 
ke dni 31. 12. 2016 v celých tisících Kč

Označení Popis Brutto Korekce Netto/Běžné období Minulé období

          AKTIVA CELKEM (A.+B.+C.+D.)                            349 221 109 370 239 851 185 895

A.        Pohledávky za upsaný základní 
kapitál                  

0 0 0 0

B.        Dlouhodobý majetek  
(B.I.+B.II.+B.III.)                 

238 973 106 679 132 294 89 558

B.  I.    Dlouhodobý nehmotný maj.  
(součet B.I.1. až B.I.5.)     

13 318 12 186 1 132 3 484

    1.    Nehmotné výsledky výzkumu 
a vývoje                     

0 0 0 0

    2.    Ocenitelná práva                                       13 318 12 186 1 132 3 484

    2.1.  Software                                               13 318 12 186 1 132 3 484

    2.2.  Ocenitelná práva                                       0 0 0 0

    3.    Goodwill                                               0 0 0 0

    4.    Ostatní dlouhodobý nehmotný 
majetek                    

0 0 0 0

    5.    Poskytnuté zál. na DNM 
a nedokončený DNM               

0 0 0 0

    5.1.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek       

0 0 0 0

    5.2.  Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek                

0 0 0 0

B. II.    Dlouhodobý hmotný majetek 
(součet B.II.1. až B.II.5.)  

225 655 94 493 131 162 86 074

    1.    Pozemky a stavby                                       72 873 9 614 63 259 45 111

    1.1.  Pozemky                                                2 125 0 2 125 2 125

    1.2.  Stavby                                                 70 748 9 614 61 134 42 986

    2.    Hmotné movité věci a jejich 
soubory                    

151 922 84 477 67 445 40 501

    3.    Oceňovací rozdíl k nabytému 
majetku                    

402 402 0 0

    4.    Ostatní dlouhodobý hmotný 
majetek                      

438 0 438 438

    4.1.  Pěstitelské celky trvalých porostů                     0 0 0 0

    4.2.  Dospělá zvířata a jejich skupiny                       0 0 0 0

    4.3.  Jiný dlouhodobý hmotný majetek                         438 0 438 438

    5.    Poskytnuté zálohy na DHM 
a nedokončený DHM             

20 0 20 24

    5.1.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek         

0 0 0 0

    5.2.  Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek                  

20 0 20 24

B.III.    Dlouhodobý fin. maj.  
(součet B.III.1. až B.III.7.)     

0 0 0 0
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Označení Popis Brutto Korekce Netto/Běžné období Minulé období

    1.    Podíly – ovládaná nebo ovládající 
osoba                

0 0 0 0

    2.    Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo 
ovládající osoba      

0 0 0 0

    3.    Podíly – podstatný vliv                                0 0 0 0

    4.    Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv                      0 0 0 0

    5.    Ostatní dlouhodobé cenné papíry 
a podíly               

0 0 0 0

    6.    Zápůjčky a úvěry – ostatní                             0 0 0 0

    7.    Ostatní dlouhodobý finanční 
majetek                    

0 0 0 0

    7.1.  Jiný dlouhodobý finanční majetek                       0 0 0 0

    7.2.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
finanční majetek       

0 0 0 0

C.        Oběžná aktiva (C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.)                104 416 2 691 101 725 93 396

C.  I.    Zásoby (součet C.I.1. až C.I.5.)                       16 310 0 16 310 17 699

    1.    Materiál                                               9 942 0 9 942 10 136

    2.    Nedokončená výroba a polotovary                        5 228 0 5 228 6 224

    3.    Výrobky a zboží                                        1 140 0 1 140 1 339

    3.1.  Výrobky                                                1 140 0 1 140 1 339

    3.2   Zboží                                                  0 0 0 0

    4.    Mladá a ostatní zvířata a jejich 
skupiny               

0 0 0 0

    5.    Poskytnuté zálohy na zásoby                            0 0 0 0

C. II.    Pohledávky (součet C.II.1. až C.II.2.)                 76 063 2 691 73 372 72 450

    1.    Dlouhodobé pohledávky                                  10 319 0 10 319 10 319

    1.1.  Pohledávky z obchodních vztahů                         0 0 0 0

    1.2.  Pohledávky – ovládaná nebo 
ovládající osoba            

0 0 0 0

    1.3.  Pohledávky – podstatný vliv                            0 0 0 0

    1.4.  Odložená daňová pohledávka                             0 0 0 0

    1.5.  Pohledávky – ostatní                                   10 319 0 10 319 10 319

      5.1. Pohledávky za společníky                               0 0 0 0

      5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy                           0 0 0 0

      5.3. Dohadné účty aktivní                                   0 0 0 0

      5.4. Jiné pohledávky                                        10 319 0 10 319 10 319

    2.    Krátkodobé pohledávky                                  65 744 2 691 63 053 62 131

    2.1.  Pohledávky z obchodních vztahů                         65 582 2 691 62 891 61 873

    2.2.  Pohledávky – ovládaná nebo 
ovládající osoba            

0 0 0 0

    2.3.  Pohledávky – podstatný vliv                            0 0 0 0
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Označení Popis Brutto Korekce Netto/Běžné období Minulé období

    2.4.  Pohledávky – ostatní                                   162 0 162 258

      4.1. Pohledávky za společníky                               0 0 0 0

      4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění             

0 0 0 0

      4.3. Stát – daňové pohledávky                               0 0 0 0

      4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                           160 0 160 255

      4.5. Dohadné účty aktivní                                   0 0 0 0

      4.6. Jiné pohledávky                                        2 0 2 3

C.III.    Krátkodobý finanční majetek  
(C.III.1. + C.III.2.)      

0 0 0 0

    1.    Podíly – ovládaná nebo ovládající 
osoba                

0 0 0 0

    2.    Ostatní krátkodobý finanční 
majetek                    

0 0 0 0

C. IV.    Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)                 12 043 0 12 043 3 247

    1.    Peněžní prostředky v pokladně                          413 0 413 219

    2.    Peněžní prostředky na účtech                           11 630 0 11 630 3 028

D.        Časové rozlišení aktiv  
(D.1. + D.2. + D.3.)            

5 832 0 5 832 2941

    1.    Náklady příštích období                                2 167 0 2 167 2 765

    2.    Komplexní náklady příštích období                      0 0 0 0

    3.    Příjmy příštích období                                 3 665 0 3 665 176

          PASIVA CELKEM (A.+B.+C.+D.)                           239 851 185 895

A.        Vlastní kapitál  
(A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.)  

96 947 78 716

A.  I.    Základní kapitál (A.I.1+A.I.2.+A.I.3.)                19 000 19 000

    1.    Základní kapitál                                      19 000 19 000

    2.    Vlastní podíly (-)                                    0 0

    3.    Změny základního kapitálu                             0 0

A. II.    Ážio a kapitálové fondy (součet 
A.II.1. + A.II.2)     

876 875

    1.    Ážio                                                  876 875

    2.    Kapitálové fondy                                      0 0

    2.1.  Ostatní kapitálové fondy                              0 0

    2.2.  Oceňovací rozdíly z přecenění 
majetku a závazků (+/-) 

0 0

    2.3.  Oceň. rozdíly z přecenění  
při přem. obch. korpor.(+/-)

0 0

    2.4.  Rozdíly z přeměn obchodních 
korporací (+/-)           

0 0

    2.5.  Rozdíly z ocenění při přeměnách 
obch. korporací(+/-)  

0 0
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Označení Popis Brutto Korekce Netto/Běžné období Minulé období

A.III.    Fondy ze zisku (A.III.1.+A.III.2.)                    1 900 1 900

    1.    Ostatní rezervní fond                                 1 900 1 900

    2.    Statutární a ostatní fondy                            0 0

A. IV.    Výsledek hospodař. min. let (+/-) 
(A.IV.1. až A.IV.3.)

51 621 37 962

    1.    Nerozdělený zisk minulých let                         51 621 37 962

    2.    Neuhrazená ztráta minulých let (-)                    0 0

    3.    Jiný výsledek hospodaření  
minulých let (+/-)           

0 0

A.  V.    Výsledek hospodaření běžného 
účetního období (+ -)    

23 550 18 979

A. IV.    Rozhodnuto o zálohové výplatě 
podílu na zisku (-)     

0 0

B. + C.   Cizí zdroje (B. + C.)                                 142 325 106 862

B.        Rezervy (součet B.1. až B.4.)                         0 0

    1.    Rezerva na důchody a podobné 
závazky                  

0 0

    2.    Rezerva na daň z příjmů                               0 0

    3.    Rezervy podle zvláštních právních 
předpisů            

0 0

    4.    Ostatní rezervy                                       0 0

C.        Závazky (C.I. + C.II.)                                142 325 106 862

C.  I.    Dlouhodobé závazky  
(součet C.I.1. až C.I.9.)          

65 360 40 976

    1.    Vydané dluhopisy                                      0 0

    1.1.  Vyměnitelné dluhopisy                                 0 0

    1.2.  Ostatní dluhopisy                                     0 0

    2.    Závazky k úvěrovým institucím                         46 815 9 427

    3.    Dlouhodobé přijaté zálohy                             0 0

    4.    Závazky z obchodních vztahů                           0 0

    5.    Dlouhodobé směnky k úhradě                            0 0

    6.    Závazky – ovládaná nebo ovládající 
osoba              

0 0

    7.    Závazky – podstatný vliv                              0 0

    8.    Odložený daňový závazek                               0 0

    9.    Závazky – ostatní                                     18 545 31 549

    9.1.  Závazky ke společníkům                                0 0

    9.2.  Dohadné účty pasivní                                  0 0

    9.3.  Jiné závazky                                          18 545 31 549



Označení Popis Brutto Korekce Netto/Běžné období Minulé období

C. II.    Krátkodobé závazky  
(součet C.II.1 až C.II.8.)         

76 965 65 886

    1.    Vydané dluhopisy                                      0 0

    1.1.  Vyměnitelné dluhopisy                                 0 0

    1.2.  Ostatní dluhopisy                                     0 0

    2.    Závazky k úvěrovým institucím                         15 524 16 119

    3.    Krátkodobé přijaté zálohy                             9 14

    4.    Závazky z obchodních vztahů                           44 418 30 636

    5.    Krátkodobé směnky k úhradě                            0 0

    6.    Závazky – ovládaná  
nebo ovládající osoba              

0 0

    7.    Závazky – podstatný vliv                              0 0

    8.    Závazky ostatní                                       17 014 19 117

    8.1.  Závazky ke společníkům                                4 046 4 085

    8.2.  Krátkodobé finanční výpomoci                          0 0

    8.3.  Závazky k zaměstnancům                                5 993 5 774

    8.4.  Závazky ze sociálního  
a zdravotního pojištění         

2 801 3 081

    8.5.  Stát – daňové závazky a dotace                        3 418 4 545

    8.6.  Dohadné účty pasivní                                  0 123

    8.7.  Jiné závazky                                          756 1 509

D.         Časové rozlišení (D.1. + D.2.)                       579 317

    1.  Výdaje příštích období                                  579 317

    2.  Výnosy příštích období                                  0 0
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Výkaz zisku a ztráty
ke dni 31. 12. 2016 v celých tisících Kč

Označení Popis Běžné období Minulé období

  I.  Tržby z prodeje výrobků a služeb 315 695 344 764

  II. Tržby za prodej zboží 18 947 23 937

A.    Výkonová spotřeba 236 655 277 694

A.1.  Náklady vynaložené na prodané zboží 14 245 17 500

  2.  Spotřeba materiálu a energie 185 037 227143

  3.  Služby 37 373 33 051

B.    Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 1 195 245

C.    Aktivace (-) 0 0

D.    Osobní náklady 50 331 48 406

D.1.  Mzdové náklady 36 871 35 275

  2.  Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění 
a ostatní náklady

13 460 13 131

  2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 11 744 11 565

  2.2. Ostatní náklady 1 716 1 566

E.    Úpravy hodnot v provozní oblasti 15 853 16 394

E.1.  Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku

14 785 16 193

  1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku – trvalé

14 785 16 193

  1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku – dočasné

0 0

  2.  Úpravy hodnot zásob 0 0

  3.  Úpravy hodnot pohledávek 1 068 201

III.  Ostatní provozní výnosy 3 560 2 237

  1.  Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 265 0

  2.  Tržby z prodaného materiálu 912 387

  3.  Jiné provozní výnosy 2 383 1 850

F.    Ostatní provozní náklady 5 037 3 332

F.1.  Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 112

  2.  Zůstatková cena prodaného materiálu 0 0

  3.  Daně a poplatky 186 196

  4.  Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích 
období

0 0

  5.  Jiné provozní náklady 4 851 3 024

  *   Provozní výsledek hospodaření (+/-) 29 131 24 867

 IV.  Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly 0 0

  1.  Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba 0 0

  2.  Ostatní výnosy z podílů 0 0

G.    Náklady vynaložené na prodané podíly 0 0

  V.  Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0
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  1.  Výnosy z ostatního DFM – ovládaná nebo ovládající osoba 0 0

  2.  Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 
majetku

0 0

H.    Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním 
majetkem

0 0

 VI.  Výnosové úroky a podobné výnosy 41 72

  1.  Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo 
ovládající osoba

41 72

  2.  Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 0 0

I.    Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 0 0

J.    Nákladové úroky a podobné náklady 1 495 1 940

J.1.  Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo 
ovládající osoba

0 0

  2.  Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 1 495 1 940

VII.  Ostatní finanční výnosy 1 362 2 730

K.    Ostatní finanční náklady 839 2 230

  *   Finanční výsledek hospodaření (+/-) -931 -1 368

  **  Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 28 200 23 499

L.    Daň z příjmů 4 650 4 520

L.1.  Daň z příjmů – splatná 4 650 4 520

  2.  Daň z příjmů – odložená (+/-) 0 0

  **  Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 23 550 18 979

M.    Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 0 0

 ***  Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 23 550 18 979

      Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 339 605 373 740
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Výrok auditora 
k účetní závěrce 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává 
věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční 
situace společnosti Colognia press, a.s.  
k 31. 12. 2016 a nákladů, výnosů a výsledku 
jejího hospodaření za rok 2016 v souladu 
s českými účetními předpisy.

V Praze dne 31. 10. 2017
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Výrok auditora 
k účetní závěrce 

Návrh na rozdělení výsledku 
hospodaření

Společnost vykázala k 31. 12. 2016 zisk 
po zdanění ve výši 23 549 617,72 Kč,
nerozdělený zisk minulých let činí k 31. 12. 2016 
51 621 075,46 Kč.

V Kolíně dne 31. 10. 2017 
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