ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A
STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 2014

Podnikatelská činnost
AGRS, a.s. je mediální reklamní a marketingová agentura s užší specializací na poskytování služeb ve sportovním prostředí. Poskytuje kompletní služby v oblasti v oblasti marketingové komunikace, direkt marketing, klasická
reklama, PR aktivity, plánování a nákup médií, promo aktivity, obalový a grafická design, produkční a tiskové
služby.
Hospodaření společnosti AGRS, a.s. vykázalo v roce 2014 kladný výsledek hospodaření. Společnost hospodařila
se ziskem ve výši 133 tis. Kč při celkových tržbách z prodeje vlastních produktů a služeb v hodnotě 55 158 tis Kč.
To je zachování úrovně dosažené v roce 2013, která představovala výrazné zlepšení oproti roku 2012.
Společnost poskytla v roce 2014 služby celkem 46 klientům, z nichž 9 odebralo služby za více než 1 mil Kč.
V obou těchto ukazatelích se dosažené hodnoty meziročně ustálily.
Významnou skutečností v činnosti společnosti v roce 2014 bylo další posilování diverzifikace činnosti v orientaci
na poskytování služeb v oblasti zajišťování dotací, a to nejen pro stávající klienty, ale i pro zcela nové klienty.
Stálým strategickým záměrem společnosti je snaha získat pro činnost v této oblasti partnera se silným odborným
zázemím a tuto perspektivní oblast dlouhodobě rozvíjet. K očekávanému růstu však v daném roce nedošlo.
V roce 2014 i nadále společnost zajišťovala podporu pro blízké subjekty provozující fotovoltaické elektrárny –
společnosti FVE Petrovice a.s. a SUNWATT a.s v jejich rostoucích potřebách administrativně - personálního
servisu. Objem placených služeb pro tyto subjekty na celkové činnosti společnosti AGRS se díky trvajícím turbulentním legislativním, finančním i praktickým změnám podílel nezanedbatelným způsobem.
Počet zaměstnanců se zachoval na úrovni 7 zaměstnanců a 4 externích spolupracovníků. Jejich činnost se soustřeďuje zejména na manažerskou, odborně-konzultační, administrativní, a dále na obchodní činnost pro získávání klientů a sjednávání obchodních kontraktů. Ostatní služby (právní, finančně/poradenské a ostatní.) jsou
zajišťovány outsourcingem.
Růst objemu zajišťovaných služeb si dále vyžádal rozšíření administrativního zázemí společnosti. V roce 2014
došlo k přestěhování do vhodnějších prostor na adrese U Ladronky 614/16, Praha 6.

Stav majetku
Celkovou strukturu majetku společnosti 3 240 tis. na konci roku 2014 ukazuje přiložená tabulka. Společnost hospodaří s majetkem, který je však převáženě odepsán. Oprávky majetku dosáhly koncem roku částky 2 951 tis.
Kč, takže jeho zůstatková hodnota činí pouze 289 tis. Kč a v dalších letech by měla společnost výrazněji investovat.
Koncem 2014 došlo k vyřazení zcela odepsaného majetku, viz majetek k 31.12.2014
Představenstvo navrhuje schválit účetní závěrku dle přiložených výkazů.

Stav majetku
Dne 31.12.2014 došlo k vyřazení fotoaparátu Canon s příslušenstvím z důvodu nepotřebnosti
Dne 31.12.2014 došlo k vyřazení dotykové pokladny z důvodu nepotřebnosti

Majetek k 31.12.2014
- Sestava kancelářského nábytku v zůstatkové ceně 0,- Kč
- PC sestava Mironet v zůstatkové ceně 0,- Kč
- Tiskárna Color Laser Jet 4700 n v zůstatkové ceně 0,- Kč
- Scanner GT-1500 v zůstatkové ceně 0,- Kč
- PC sestava Alza individuál v zůstatkové ceně 0,- Kč
- Server Primenergy RX 100 v zůstatkové ceně 0,- Kč
- Automobil Audi Q7 3,0 TDI DPF quattro v zůstatkové ceně 0,- Kč
- Automobil BMW 530xd v zůstatkové ceně 155 750,- Kč
- Automobil Škoda Fabia Combi Active 1,2/51 kW v zůstatkové ceně 114 743,- Kč
- EZS s kamerami v zůstatkové ceně 18 567,- Kč
- Ochranná známka AGRS v zůstatkové ceně 5 000,- Kč

Daniel Fič
předseda představenstva

