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1.1. ÚVOD
Agentura působí na českém trhu od roku 2004 a v říjnu 2008 otevřela své první regionální zastoupení. AGRS, a.s. je
mediální reklamní a marketingová agentura s užší specializací na poskytování služeb ve vrcholových sportovních
soutěžích. Poskytuje komplexní podporu v oblasti marketingové komunikace, klasické reklamy, PR a promo aktivit,
grafických, produkčních a tiskových služeb.
Dlouhodobým a trvalým cílem organizace je pomáhat klientům dosáhnout marketingové cíle, které si stanovili. Snažíme
se spojit značku se spotřebitelem ve všech vhodných situacích, cíleně a opakovaně zajistit kontakt spotřebitele se
značkou, aby pronikla do jeho podvědomí.
V rámci diverzifikace své činnosti a v zájmu využití kontaktů získaných pracovníky společnosti v jejich dosavadních
aktivitách společnost rozšiřuje své působení do oblasti podpory klientů při úsilí o získání dotací ze zdrojů ČR a EU. Toto
rozšíření orientace činnosti společnosti je doprovázeno změnami v personální struktuře a zavedení nových procesů.
Již od počátku činnosti společnosti se její pracovníci plně angažovali v problematice jakosti a i nadále chceme v tomto
nastaveném trendu pokračovat a vytvářet veškeré předpoklady pro zavedený systém managementu jakosti podle normy
ISO 9001:2008 a v následujících letech dosaženou úroveň naší práce a jakost úspěšně obhajovat a dále zlepšovat.
Tato činnost nás nejen zavazuje k trvalému prosazování vysoké úrovně jakosti našich procesů a služeb, ale také
dodržování zákonů a předpisů aplikovaných na produkt.

1.2. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY
1.2. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY
Obchodní firma:

AGRS, a.s.

Sídlo:

Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7

Právnická forma:

akciová společnost

IČ:

271 28 628

Rozhodující předmět činnosti: reklamní služby, služby dotačního poradenství
Datum vzniku společnosti:

25.2.2004

Základní kapitál:

5.000.000,- Kč (100% splaceno)

Akcie:

kmenové akcie na jméno
Hodnota akcie:

100.000,- Kč

Počet akcii:

50 ks

Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%
Jména fyzických
a
Právnických osob
UNI TRADE LLC

Bydliště, sídlo

2814 SE 115TH AVE, Portland,
97266,
Oregon, USA

Sledované účetní období
Počet akcií tj. podíl %

44 ks

88%

Minulé účetní období
Počet akcií

tj. podíl %

44 ks

88%

1.3. PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA
PŘEDSTAVENSTVO:
•

Daniel Frič – předseda představenstva

•

Daniel Exner – místopředseda představenstva

•

RNDr. Pavel Ložek – člen představenstva

Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně v případě, že
závazek vyplývající z právního úkonu nepřevyšuje 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), v ostatních případech a ve věcech
převodu nemovitostí nebo omezení vlastnických práv k nemovitostem (zastavení, zřízení věcných práv nebo omezení převodu
nemovitostí) jednají a podepisují společně předseda představenstva a místopředseda představenstva.

DOZORČÍ RADA:
•

Ing. Vladimír Tureček – předseda dozorčí rady

•

Mgr. Martin Zajac – člen dozorčí rady

•

Miroslav Hrdý – člen dozorčí rady

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví na základě opatření
Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele.

2.1. ZPŮSOB OCENĚNÍ MAJETKU
2.1.1 ZÁSOBY
Účtování zásob:
o
prováděno způsobem A evidence zásob

o

Výdej zásob ze skladu je účtován:
metodou FIFO
Ocenění zásob:

o

ocenění nakupovaných zásob je prováděno ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících:
- cenu pořízení
- vedlejší pořizovací náklady (dopravné, clo, provize, pojistné, jiné)

2.2. ODPISOVÁNÍ
Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotka sestavila v interním předpisu tak, že za
základ vzala metody používané při vyčíslování daňových odpisů, účetní a daňové odpisy se rovnají.

Daňové odpisy
Použitá metoda: lineární
Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku:
•

drobný dlouhodobý hmotný majetek do 30.000,- Kč je účtován do nákladů společnosti při zařazení do užívání na účet
501 – spotřeba materiálu;

•

drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 30.000,- Kč je účtován do nákladů společnosti na účet 518 – Ostatní služby.

3.1. HLAVNÍ SKUPINY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU
Skupina majetku

Pořizovací cena

Zůstatková cena

Běžné
období

Minulé
období

Běžné období

Minulé období

Běžné období

Minulé období

0

0

0

0

0

0

3659

3240

1535

2951

2124

289

Stavby
Samostatné movité
věci a soubory
movitých věcí

Oprávky

3.2. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
Skupina majetku

Ocenitelná práva

Pořizovací cena

Oprávky

Zůstatková cena

Běžné
období

Minulé období

Běžné období

Minulé období

Běžné období

Minulé období

5

5

0

0

5

5

3.3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK POŘÍZENÝ NA FINANČNÍ A OPERATIVNÍ LEASING

Běžné účetní období
Zahájení

5.3.2011

•

Doba

Název

Splátky

První

Uhrazené

trvání

majetku

celkem

splátka

splátky

60

Neuhrazené
splátky splatné
do 1 roku

po 1 roce

VW Tiguan

861 444

197 242

866 977

0

0

25.9.2015

BMW 116i

-

1 752

28 032

0

0

1.7.2015

Škoda Yeti

-

9 900

59 400

0

0

VW Tiguan dne 21.4.2015 došlo ke změně leasingového nájemce

3.4. ROZPIS HMOTNÉHO MAJETKU ZATÍŽENÉHO ZÁSTAVNÍM PRÁVEM
•

BMW X6 M50d je zatížen zástavním právem dle smlouvy o úvěru se společností s Autoleasing, a.s.

3.5. VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI

Sledované období
Ostatní
výnosy

Minulé období

Celkem

Tuzemsko

Zahraničí

Celkem

Tuzemsko

Zahraničí

64 890

64 890

0

55 158

55 158

0

Rozvaha

AKTIVA CELKEM

Běžné účetní období
Brutto 1
Korekce 2

Minulé účetní období
Brutto 3
Korekce 4

39 281

1 535

41 955

2 951

3 664

1 535

3 245

2 951

B.

Dlouhodobý majetek

B. I.

Nehmotný majetek

5

0

5

0

B. I. 4.

Ocenitelná práva

5

0

5

0

B. II.

Dlouhodobý hmotný majetek

3 659

1 535

3 240

2 951

B. II. 2.

0

0

0

0

B. II. 3

Stavby
Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí

3 659

1 535

3 240

2 951

C.

Oběžná aktiva

34 814

0

38 654

0

C. II.

Dlouhodobé pohledávky

23 408

0

25 710

0

C. II. 7.

Jiné pohledávky

23 408

0

25 710

0

C. III.

Krátkodobé pohledávky

10 788

0

12 229

0

C. III. 1.

Pohledávky z obchodních vztahů

10 650

0

12 173

0

C. III. 7.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

138

0

56

0

C. IV.

Krátkodobý finanční majetek

618

0

715

0

C. IV. 1.

Peníze

122

0

312

0

C. IV. 2.

Účty v bankách

496

0

403

0

D. I. 1.

Náklady příštích období

803

0

56

0

Rozvaha
PASIVA CELKEM

Běžné účetní období
37 746

Minulé účetní období
39 004

24 532

23 827

5 000

5 000

A.

Vlastní kapitál

A. I.

Základní kapitál

A. IV.

Výsledek hospodaření minulých let

18 827

18 694

A. IV. 1.

Nerozdělený zisk minulých let

18 827

18 694

A. V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období

705

133

B.

Cizí zdroje

13 214

14 965

B. III.

Krátkodobé závazky

12 401

14 040

B. III. 1.

Závazky z obchodních vztahů

12 018

13 597

B. III. 5.

Závazky k zaměstnancům

90

122

B. III. 6.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

24

36

B. III. 7.

Stát – daňové závazky a dotace

42

156

B. III. 8.

Krátkodobé přijaté zálohy

227

129

B. IV.

Bankovní úvěry a výpomoci

813

926

B. IV. 1.

Bankovní úvěry dlouhodobé

350

263

B. IV. 2.

Krátkodobé bankovní úvěry

463

662

C.I.

Časové rozlišení

0

212

Označení

Aktiva

Skutečnost v účetním období
Sledovaném
Minulém

A. II. 1.

Tržby za prodej

64 890

55 158

B.

Výkonová spotřeba

62 646

51 170

B+

Přidaná hodnota

2 244

3 987

C.

Osobní náklady

1 668

1 874

D.

Daně a poplatky

39

28

E.

329

549

F.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a
materiálu

323

97

H.

Ostatní provozní náklady

93

1 264

I*

Provozní výsledek hospodaření

956

330

P*

Finanční výsledek hospodaření

-86

-197

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

705

133

***

Výsledek hospodaření za účetní období

705

133

****

Výsledek hospodaření před zdaněním

870

133

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 2015 kladný výsledek hospodaření. Společnost hospodařila se ziskem ve výši
705 tis. Kč po zdanění při celkových tržbách z prodeje vlastních produktů a služeb v hodnotě 64 890 tis Kč. To je výrazné zvýšení úrovně o
téměř 18% oproti roku 2014.
Společnost poskytla v roce 2015 služby celkem 39 klientům, z nichž 13 odebralo služby za více než 1 mil Kč. V těchto ukazatelích došlo k
protisměrnému vývoji, že sice na jedné straně počet Klientů mírně klesl, avšak objem dodaných služeb výrazně vzrostl. Tato tendence
odpovídá i skutečnosti, že v roce 2015 nadále klesal objem prací a služeb v oblasti zajišťování dotací.
V roce 2015 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 a nepatřičným zásahům
státních orgánů podílel finančně zanedbatelným 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 ke kterému došlo v roce 2015.

Stav majetku
Celkovou strukturu majetku společnosti 3 659 tis. na konci roku 2015 ukazuje přiložená tabulka. Společnost hospodaří
s majetkem, který je však převáženě odepsán. Oprávky majetku dosáhly koncem roku částky 1 535 tis. Kč, takže jeho
zůstatková hodnota činí 2 124 tis. Kč a v dalších letech by měla společnost výrazněji investovat.
Koncem 2015 došlo k vyřazení zcela odepsaného majetku, viz majetek k 31.12.2015
Představenstvo současně navrhuje vyplacení odměn a to dle návrhu představenstva ve výši 30.000,-Kč pro předsedu a
místopředsedu představenstva. Představenstvo navrhuje schválit účetní závěrku dle přiložených výkazů.

Stav majetku
Dne 15.04.2015 došlo k vyřazení automobilu Audi Q7 3.0 TDI DPF quattro z důvodu prodeje, zůstatková cena prodaného
majetku byla 0,- Kč
Dne 23.04.2015 došlo k vyřazení automobilu BMW 530xd z důvodu prodeje, zůstatková cena prodaného majetku byla 116
813,- Kč.
Dne 23.06.2015 došlo k vyřazení automobilu Škoda Fabia Combi Active 1,2/51 kW z důvodu prodeje, zůstatková cena
prodaného majetku byla 95 619,- Kč.
Dne 3.4.2015 došlo k pořízení automobilu BMW X6 M50d v pořizovací ceně 2 375 513,- Kč

Majetek k 31.12.2015
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-15000 v zůstatkové ceně 0,- Kč
PC sestava Alza individuál v zůstatkové ceně 0,- Kč
Server Primenergy RX100 v zůstatkové ceně 0,- Kč
EZS s kamerami v zůstatkové ceně 9 282,- Kč
Ochranná známka AGRS v zůstatkové ceně 5 000,- Kč

Dozorčí rada obdržela od představenstva roční účetní závěrku 2015 a zprávu o podnikatelské činnosti o stavu společnosti k
31.12.2015, které prohlédla a pečlivě zkontrolovala. Výsledkem této kontroly je jednohlasné usnesení dozorčí rady schválit
představenstvem předloženou roční účetní závěrku a souhlas s návrhem představenstva na rozdělení zisku.
Dozorčí rada dále informuje, že měla příležitost jako celek, ale i jednotlivě prostřednictvím svého předsedy a následně
prostřednictvím jeho zástupců zkontrolovat dle dostupných informací vedení společnosti. K tomuto účelu sloužila i opakovaná
jednání se členy představenstva, která dodávají dostatečná vysvětlení a důkazy o vedení společnosti.
Dozorčí rada dále sděluje valné hromadě, že roční závěrka 2015 byla zpracována odborným daňovým poradcem panem
RNDr. Pavlem Ložkem ze společnosti DataPro s.r.o. Dozorčí rada zprávu obdržela, prohlédla a projednala, a že tato kontrola
podle jejího závěrečného výsledku nedává podnět k připomínkám. Dozorčí rada prohlašuje, že ke zprávě již nechce nic
doplnit.

Zpráva je zpracována v souladu s § 82 -88 zákona č. 90/2012 Sb. ZOK. Údaje zprávy vycházejí z účetních písemností účetní
jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici.
Zpráva je zpracována za účetní období začínající dnem 1. ledna 2015 a končící dnem 31. prosince 2015.
Tato zpráva popisuje vztahy s propojenými osobami, tj. vztahy mezi osobou ovládanou a osobou ovládající a vztahy mezi
osobou ovládanou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Zpráva zahrnuje všechny písemně i ústně
uzavřené smlouvy mezi propojenými osobami. Součástí zprávy jsou i jiná opatření neprávní povahy, právní úkony a ujednání,
jestliže byly v roce 2015 mezi propojenými osobami uskutečněny nebo jejichž následek se v témž roce dostavil.

1. Struktura vztahů mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými
stejnou ovládající osobou

UNI TRADE LLC
ovládající osoba

88% akcií

AGRS, a.s.
ovládaná osoba

100% akcií

SWONIA, a.s.
ovládaná stejnou ovládající osobou

55% akcií

Sportovní Investiční Portál s.r.o.
ovládaná stejnou ovládající osobou

Základní údaje o ovládané osobě:
Obchodní firma:
Sídlo:
Spisová značka:
IČ:
Právní forma:
Předmět podnikání:

AGRS, a.s.
Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7
B 9189, obchodní rejstřík Městského soudu v Praze
271 28 628
Akciová společnost
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování
jiných než základních služeb spojených s pronájmem
- velkoobchod
- zprostředkování obchodu a služeb
- ubytovací služby
- realitní činnost
- pronájem a půjčování věcí movitých
- reklamní činnost a marketing
- organizování sportovních soutěží
- hostinská činnost
Statutární orgán – představenstvo:
předseda představenstva:
Daniel Frič
místopředseda představenstva: Daniel Exner
člen představenstva:
RNDr. Pavel Ložek
Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady:
člen dozorčí rady:
člen dozorčí rady:

Ing. Vladimír Tureček
Mgr. Martin Zajac
Miroslav Hrdý

Akcie:
Základní kapitál:

50 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč
5.000.000,- Kč

Ovládající osoba
Obchodní firma:

UNI TRADE LLC

Sídlo:

2817 SE 115TH AVE, Portland, 97266, Oregon, USA

Registrační číslo:

98206791

Právní forma:

LLC – společnost s ručením omezeným

jednatel:

Alfred Victor Brewster

Společnost UNI TRADE LLC vlastnila k 31.12.2015 88% akcií společnosti AGRS, a.s.
Osoby ovládané stejnou ovládající osobou
Obchodní firma:

SWONIA, a.s.

Sídlo:

Tržiště 372/1, 118 00 Praha 1

IČ:

247 61184

Právní forma:

akciová společnost

Statutární orgán:

Vladimír Tureček – člen představenstva

Předmět podnikání:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Společnost UNI TRADE LLC vlastnila k 31.12.2015 100%-ní podíl společnosti SWONIA, a.s.

Osoby ovládané stejnou ovládající osobou
Obchodní firma:
Sportovní Investiční Portál s.r.o.
Sídlo:
Primátorská 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8
IČ:
025 98 281
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
Statutární orgán:
Vladimír Tureček, jednatel
Petr Brzák, jednatel
Předmět podnikání:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Společnost UNI TRADE LLC vlastnila k 31.12.2015 55%-ní podíl společnosti Sportovní Investiční Portál s.r.o.
2. Úloha ovládané osoby ve struktuře ovládaných osob
Úlohou společnosti AGRS, a.s. ve struktuře ovládaných osob je výkon obchodní činnosti na trhu České republiky. Společnost jako
ovládaná osoba zastává ve struktuře ovládaných osob funkci ovládané osoby s úkolem provozování mediální reklamní a marketingové
agentury s užší specializací na poskytování služeb ve sportovním prostředí.
3. Způsob a prostředky ovládání ovládající osobou
Držba akcií a výkon akcionářských práv ovládající osoby. Ovládání je prováděno prostřednictvím valné hromady, kde má ovládající
osoba dominantní společnické postavení.
4. Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby
nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané
osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky
V průběhu účetního období neučinila ovládaná osoba žádné jednání na popud nebo v zájmu ovládající osoby, jež by se týkalo
majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.

5. Přehled vzájemných smluv uzavřených mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi
ovládanými osobami
Za účetní období nebyly uzavřené žádné vzájemné smlouvy mezi osobou ovládanou a mezi osobou ovládající a
dalšími ovládanými osobami.
6. Posouzení, zda vznikla ovládané osobě újma.
Osobě ovládané nevznikla v důsledku jakéhokoliv právního jednání osoby ovládající žádná újma.
7. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi shora uvedenými osobami
Vztah mezi ovládající a ovládnou osobou plní svůj účel především z důvodu ochrany investic a vymahatelnosti práv
ovládané osoby a to vzhledem k rizikům plynoucím z nestability právního a daňového prostředí České republiky, tj.
retroaktivní a jiné nepředvídatelné faktory. Z tohoto pohledu pak vzájemné vztahy mezi propojenými osobami mohou
přinášet pouze výhody a nepřináší žádné nevýhody.
Závěr
Zpráva je zpracována podle nejlepšího vědomí a svědomí statutárního orgánu. Statutární orgán je si vědom následků
hrozících v případě uvedení nepravdivých údajů v této zprávě. Zpráva byla vypracována na základě všech
dostupných informací známých ovládané osobě.
V Praze dne 21.3.2016

Dozorčí rada společnosti AGRS a.s. na svém jednání dne 25. 3. 2016 projednala Zprávu o vztazích mezi
propojenými osobami za rok 2015 a konstatuje:
Ovládající osobou je UNI TRADE LLC, ovládanou osobou je AGRS a.s., ovládající osoba drží 88% akcií
společnosti AGRS a.s.
Po přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami sestavené ovládanou osobou společnosti AGRS a.s.
zastoupenou panem Danielem Fričem, předsedou představenstva konstatujeme, že jsme neshledali nedostatků
v této zprávě a její úplnosti.
V Praze dne 25.3.2016

