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Zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti AXIGON a.s. za rok 2014 

 

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 2014: 

 

1. Podnikatelská činnost 

V roce 2014 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 2014 došlo k uzavření smluv se společnostmi: Best, EuroOil (Čepro), 

Česká pojišťovna, Geis, SLUTO, Elko, Bělina & Partners, Obaly.cz a SIXT Leasing.  

b)  Nabídka pro naše klienty se tak rozšířila o řadu výhod umožňující optimalizaci nákladů v těchto 

oblastech: nákup stavebního materiálu, tankování, pojištění podnikatelských rizik, přeprava zásilek 

v ČR a do EU, paletová přeprava v rámci ČR a celé EU, účetnické služby, elektrorevize, advokátní 

služby, obalový materiál a operativní leasing.  

c) V roce 2014 jsme dokončili fázi s důrazem na rozšiřování oblastí a počtu spolupracujících partnerů. 

Zahájili jsme novou etapu, ve které klademe důraz na prohlubování spolupráce se stávajícími 

partnery a rozšiřování oblastí výhod z jejich nabídky. Nově jsme tak na příklad výrazně vylepšili 

podmínky pro tankování, kdy naši klienti můžou využívat výhodu tzv. plošných cen. Tato výhoda 

jim umožňuje tankovat i u dálnic za ceny jako u malých lokálních čerpacích stanic. Zájem klientů o 

tuto službu je enormní a vede k rychlému nabírání nových klientů.  

d) Utlumili jsme aktivity v oblasti poptávkových služeb. Je to oblast, ve které bychom nemohli 

konkurovat poptávkovým serverům, a proto jsme se soustředili na oblast, ve které jsme klientům 

schopní doručit maximální hodnotu – na oblast služeb nákupní aliance.  

e) Pokračovali jsme v kontinuální komunikaci směrem ke stávajícím a potenciálním klientům 

(telemarketing, direct e-maily, reklama na Internetu).  

f) Zahájili jsme spolupráci s externími call centry, které předvolávají klienty. Tím pádem naši poradci 

nemusí ztrácet čas s hledáním zájemců o naše služby, ale věnují se pouze přímo prodeji firmám, 

které už projevily zájem. Výsledky a výkon operátorů jsou tím pádem nesrovnatelně lepší než 

v posledních dvou letech.  

g) Nasazení nového informačního systému (ERP) Helios Green nám umožnilo výrazně ponížit 

personální náklady a náklady na provoz. Některé ze služeb, které doposud byly zajišťovány 

externími subjekty jsme nově schopní zajistit prostřednictvím provozní společnosti Alphaduct a.s., 

což je výrazně rychlejší, efektivnější a umožňuje nám kontinuální vylepšování procesů.  

h) Helios Green využíváme i jako CRM systém. Toto nám umožňuje výrazně preciznější evidenci 

interakcí s klienty a jejich rychlejší, lepší a kvalitnější obsluhu.  

i) Pokračovali jsme v intenzivních pracích na webovém portálu. Cílem je umožnit klientům, aby sami 

aktivovali a spravovali řadu svých služeb v klientské zóně. Výsledkem má být zvýšení uživatelského 

komfortu, podpora prodeje a snížení pracnosti obsluhy klientů.  

 

Celkové tržby, které byly generovány prodejem registrací do Centrálního registru AXIGON, se snížily z 11,6 

mil. Kč v roce 2013 na 10,7 mil. Kč v roce 2014. 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 2014 ze dne 10.3.2015 lze konstatovat následující: 

 

a) Společnost vlastnila k 31. 12. 2014 následující dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek 

v zůstatkových cenách v tis. Kč. 

 

Dlouhodobý hmotný majetek: 

Budovy a stavby 0 

DHM-movité věci 80 

Pozemky 0 

CELKEM 80 

 

Dlouhodobý nehmotný majetek: 

Software 873 

CELKEM 873 

 

b) Společnost k 31. 12. 2014 evidovala dlouhodobou pohledávku ve výši 25 tis. Kč z titulu zaplacené 

kauce za pronajaté provozní prostory v Náchodě. 

 

c) Krátkodobé pohledávky k 31. 12. 2014 v tis. Kč: 

Odběratelé 5118 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 5 

Pohledávky za zaměstnanci 4 

Pohledávky za státem 2 

Ostatní 13 

Krátkodobé pohledávky celkem 5142 

 

d) Ostatní aktiva k 31. 12. 2014: 

Náklady příštích období jsou tvořeny časovým rozlišením nákladů ve výši 10 tis. Kč. 

e) Vlastní kapitál (v tis. Kč): 

 

Položka Stav v tis. Kč 

Počáteční stav k 1.1. b.ú.o. (2960) 

Hospod. výsledek za b.ú.o. (4007)  

Příplatek mimo základní kapitál 2500 

Stav k 31.12. b.ú.o. (4467)  

 

Společnost netvoří žádné rezervní fondy. 

 

Záporný vlastní kapitál představenstvo bude v roce 2015 řešit ve spolupráci s hlavním akcionářem, se 

kterým uzavře další Dohodu o příplatku mimo základní kapitál. 

 

f) Společnost neevidovala k 31. 12. 2014 žádné dlouhodobé závazky.  

 

g) Krátkodobé závazky k 31. 12. 2014 v tis. Kč: 

 

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

  Dodavatelé 2 564  2 475  

  Přijaté zálohy 4 761  6 623 
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Závazky z obchodního styku celkem 7 325                        9 098  

Závazky k zaměstnancům 480  338  

Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 
253  209  

Stát – daňové závazky a dotace 49  57  

Dohadné účty pasivní 1422  59  

Krátkodobý úvěr od ovládající osoby 0  0  

Krátkodobý úvěr od spřízněné osoby 0  0  

Krátkodobá finanční půjčka 1 541 1 099 

Jiné závazky 126  0  

CELKEM 11 196  10 860  

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

výši Kč 1.099 tis. a z titulu obchodních vztahů do 30dnů po lhůtě splatnosti v částce 109tis. Kč. 

 

h) Společnost neevidovala k 31. 12. 2014 žádné rezervy. 

 

 

V Praze dne 7. května 2015 

 

 

 

 

………………………………… 

Mgr. Vladimír Komár 

Předseda představenstva 

AXIGON a.s. 


