ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A
STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 2015

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
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předseda představenstva

