












 

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY A VYJÁDŘENÍ K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2017 

 

 

 
Dozorčí rada společnosti DOPLA PAP a.s. se ve smyslu zákona o obchodních korporacích § 446 -  

§ 455 vyjadřuje k řádné účetní závěrce za rok 2017. 

V souladu s požadavkem podle § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 dozorčí rada předkládá akcionářům toto 

vyjádření.  

Na základě přímého jednání se zástupci auditorské společnosti Ernst & Young Audit, s.r.o.  
a vlastního prověření dozorčí rada konstatuje, že:  

a) Účetní závěrka roku 2017 je vypracována v souladu s právními předpisy.  

b) Údaje uvedené v účetní závěrce za rok 2017 poskytují věrný obraz o stavu majetku, pohledávek  

a závazků, vlastního kapitálu společnosti a dosaženého hospodářského výsledku. 

Společnost v roce 2017 dosáhla, před provedením účetní operace tvorby opravné položky, standardního 

hospodářského výsledku ve výši 20,7 mil. Kč a odpovídající rentability. Vlivem tvorby opravné 

položky společnost vykazuje ztrátu ve výši 10,2 mil. Kč.  

Pozitivně se promítly především výsledky opatření a úspory dosažené v programu roku 2017 a byla 

dodržena plánovaná výše podílu materiálových nákladů, nákladů na služby. Dařilo se udržet 

odpovídající úroveň prodejních cen vlastních výrobků v porovnání s předcházejícím rokem. 

V uplynulém roce 2017 byla dodržena optimální struktura prodeje a byl udržen rozhodující podíl 

vývozu. Tvorba opravné položky ve výši 30,8 mil. Kč souvisí se záměrem ukončit v následujícím roce 

finanční investici v Polsku ve společnosti PAP-POL s.r.o. 

Finanční pozice společnosti nadále vykazuje velmi dobrou úroveň a byl dodržen příznivý podíl nákladů 

– úroků na zajištění operativních provozních úvěrů.  

Společnost v uplynulém období roku 2017 řádně plnila svoje finanční závazky vyplývající 

z uzavřených obchodních smluv a rovněž zajistila povinnost řádného sledování a inkasa pohledávek 

z obchodního styku a nejsou evidovány nedobytné nebo jinak rizikové pohledávky. 

Podnikatelský program na rok 2017, především v investiční oblasti, stanovený valnou hromadou, byl 

rámcově dodržen a realizované investice cílené na další zvýšení efektivnosti produkce a ekonomiky 

společnosti splnily záměr.  

V průběhu roku 2017 neobdržela DR společnosti žádnou stížnost ze strany akcionářů k činnosti 

společnosti a jejích statutárních orgánů a ani nebyl předložen DR jakýkoliv podnět k šetření porušení 

zásad správného hospodaření společnosti. 

Vztah mezi propojenými osobami ve smyslu zákona  o obchodních korporací je hodnocen podle § 82 

„Zprávou mezi propojenými osobami“, která je zpracována v souladu se zákonem. K této zprávě DR 

nemá připomínek ve smyslu § 83 odst. 1. 

 

 

 

 

  




































































