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Zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti AXIGON a.s. za rok 2013 

 

Představenstvo společnosti AXIGON a.s., IČ: 649 49 320, se sídlem Praha 6, Výtvarná 1023/4, PSČ 161 00, 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3746 (dále jen 

„společnost“), předkládá valné hromadě tuto zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za 

rok 2013: 

 

1. Podnikatelská činnost 

V roce 2013 proběhly tyto plánované aktivity, s cílem zajistit pozitivní posun ve výnosech společnosti: 

a) Pokračovala intenzívní jednání s potenciálními partnery ohledně VIP podmínek dodávek zboží a 

služeb pro naše klienty. V roce 2013 došlo k uzavření smluv se společnostmi: Canis Safety a.s., 

DPD, Generali Pojišťovna a.s., Mironet.cz, Vodofone, Lovely Brand a Raiffeisen Bank.   

b)  Získali jsme registraci u ČNB pro sjednávání neživotních pojištění. Toto nám umožnilo začít nabízet 

pojištění firemních vozidel našich klientů, bez jakéhokoli prostředníka (tedy, za lepších podmínek 

pro naše klienty).   

c) Rozšířili jsme služby s cílem kontinuálně zvyšovat vnímanou přidanou hodnotu pro naše klienty. 

Klienti AXIGONU mohou jednoduše vytvářet, aktualizovat a sdílet svoje vlastní „slevové kupóny“ 

(způsob jak se odlišit od konkurence a motivovat zákazníky k nákupům a budovat jejich loajalitu). 

Dále jsme budovali vizibilitu našich klientů na Internetu prostřednictvím umístění informací o jejich 

firmě na Google+ stránky a na Mapy Google.  

d) Zahájili jsme spolupráci s koncesovaným e-tržištěm vortalGOV, od kterého přebíráme informace o 

veřejných zakázkách malého rozsahu. Tyto informace vyhodnocujeme, třídíme a distribuujeme 

našim klientům, které by na jejich základě reálně mohli získat nové zakázky.  

e) Proběhlo několik komunikačních kampaní směrem ke stávajícím a potenciálním klientům 

(bannerová kampaň, celorepubliková outdoorová kampaň (billboardy u klíčových dálnic v ČR) a 

několik vln komunikace v rádiu (síť stanic RRM)).  

f) Ukončili jsme spolupráci s Hospodářskou komorou ČR. Prostředky, které jsme doposud platili HK 

ČR, jsme tak mohli investovat do aktivit posilujících přímo naši značku AXIGON.  

g) Revidovali jsme smlouvy s dosavadními dodavateli a výrazně zoptimalizovali nákladovou strukturu 

společnosti.  

h) Dokončili jsme tendr a zahájili práci na implementaci informačního systému Helios Green do 

AXIGONU. Nový software má nahradit dosavadní nástroje, jejichž kvalita, spolehlivost a kapacita 

byly už naprosto nevyhovující. Výsledkem implementace má být výrazně efektivnější práce všech 

týmů (aktivace, retence a akvizice), úspora času, zvýšení spolehlivosti a lepší možnost sběru a analýz 

dat.  

i) Intenzivně jsme pokračovali v testování a vývoji webového portálu (www.axigon.cz), který se má 

stát jedním z hlavních prodejních kanálů. Zahájili jsme spolupráci s agenturou H1, která je 

považovaná za špičkovou agenturu v oblasti digitálních medií. S její pomocí jsme analyzovali 

provoz, identifikovali možné bariéry pro nákupy a zahájili práce na úpravách portálu. Přímé dopady 

na prodejë očekáváme v roce 2014.  

 

Celkové tržby, které byly generovány prodejem registrací do Centrálního registru AXIGON, se snížily z 20,4 

mil. Kč v roce 2012 na 11,6 mil. Kč v roce 2013. Pokles je způsoben přetrvávajícím odklonem klientů od 

investování do reklam v Internetových katalozích a velmi obtížnou situací na trhu pro naši cílovou skupinu 

(malí podnikatelé), kteří byli nuceni výrazně omezovat svoje výdaje.  
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2. Stav majetku a závazků společnosti 

Na základě roční účetní závěrky za rok 2013 ze dne 31. 1. 2014 lze konstatovat následující: 

 

a) Společnost vlastnila k 31. 12. 2013 následující dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek 

v zůstatkových cenách v tis. Kč. 

 

Dlouhodobý hmotný majetek: 

Drobný dlouhodobý majetek 87 

Dlouhodobý majetek 63 

CELKEM 150 

 

Dlouhodobý nehmotný majetek: 

Software nad 60 tis. Kč 1939 

Software do 60 tis. Kč 9 

CELKEM 1948 

 

b) Společnost k 31. 12. 2013 evidovala dlouhodobou pohledávku ve výši 25 tis. Kč z titulu zaplacené 

kauce za pronajaté provozní prostory v Náchodě a Praze. 

 

c) Krátkodobé pohledávky k 31. 12. 2013 v tis. Kč: 

Odběratelé 3685 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 2255 

Pohledávky za zaměstnanci 4 

Pohledávky za státem 66 

Krátkodobé pohledávky celkem 6010 

 

d) Ostatní aktiva k 31. 12. 2013: 

Náklady příštích období ve výši 38 tis. Kč. 

Náklady příštích období byly tvořeny především náklady na pojištění podnikatelských rizik na r. 2014. 

e) Vlastní kapitál (v tis. Kč): 

 

Položka Stav v tis. Kč 

Počáteční stav k 1.1. b.ú.o. (6 394) 

Hospod. výsledek za b.ú.o. (7 066)  

Příplatek mimo základní kapitál 10 500 

Stav k 31.12. b.ú.o. (2 960)  

 

Společnost netvoří žádné rezervní fondy vyjma zákonných fondů ze zisku.  

 

Záporný vlastní kapitál představenstvo bude v roce 2014 řešit ve spolupráci s hlavním akcionářem, se 

kterým v nejbližší době uzavře další Dohody o příplatku mimo základní kapitál. 

 

f) Společnost neevidovala k 31. 12. 2013 žádné dlouhodobé závazky.  

g) Krátkodobé závazky k 31. 12. 2013 v tis. Kč: 

 

Závazky v tis. Kč 31.12. m.ú.o. 31.12. b.ú.o. 

  Dodavatelé 2 812 2 564  

  Přijaté zálohy 4 190 4 761  

Závazky z obchodního styku celkem 7 002 7 325  

Závazky k zaměstnancům 557 480  
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Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 
330 253  

Stát – daňové závazky a dotace 59 49  

Dohadné účty pasivní 98 1422  

Krátkodobý úvěr od ovládající osoby 5 500 0  

Krátkodobý úvěr od spřízněné osoby 1 600 0  

Krátkodobá finanční půjčka 0 1 541 

Jiné závazky 67 126  

CELKEM 15 213 11 196  

Společnost evidovala k ultimu b.ú.o. závazek vůči státu z titulu DPZC 49 tis. Kč. 

Společnost eviduje k ultimu b.ú.o. závazek po lhůtě splatnosti z titulu krátkodobé finanční půjčky ve 

výši Kč 1.541tis. a z titulu obchodních vztahů a jiných v částce Kč 715tis., z toho do 30 dnů po lhůtě 

splatnosti Kč 315tis. 

 

h) Společnost neevidovala k 31. 12. 2013 žádné rezervy. 

 

 

V Praze dne 13. května 2014 

 

 

 

 

…………………………...... 

                AXIGON a.s. 

        Mgr. Vladimír Komár 

      předseda představenstva 

 

 

…………………………...... 

           AXIGON a.s.          

       Ing. Damir Duraković 

       člen představenstva 

 

  

 


