
VÝROČNÁ SPRÁVA

2015





Už viac ako 25 rokov vám  
prinášame úžitok z technológií

VÝROČNÁ SPRÁVA 2015



PRIDANÁ  
HODNOTA V %

Verejná správa

Finančný sektor

Priemysel a sieťové odvetvia

Telekomunikácie a média

Iné



Pridaná hodnota na zamestnanca v EUR

Definícia pridanej hodnoty: Pridaná hodnota predstavuje výnosy po odpočítaní externých subdodávok.

Vývoj tržieb za tovary a služby v tisíc EUR Vývoj tvorby pridanej hodnoty  
z tovaru a služieb v tisíc EUR

Vývoj zisku a vlastného imania v tisíc EUR



TOP UDALOSTI  
A PROJEKTY

máj

PROBLEMATIKA ELEKTRONICKEJ 
ARCHIVÁCIE DOKUMENTOV  
NA KONFERENCII EARCHIVING 
Účastníci konferencie eArchiving organizo-

vanej PosAmom získali odpovede na celý rad 

legislatívnych, technických aj procesných súvi-

siacich s budovaním a prevádzkou dôveryhod-

ného elektronického archívu. PosAm sa téme 

bezpapierových procesov venuje komplexne 

a má riešenia aj pre digitálne podpisovanie do-

kumentov, alebo snímanie údajov z identifikač-

ných dokladov. 

máj

SPRACOVATEĽSKÉ CENTRUM 
TATRABANKY PRESŤAHOVANÉ 
DO NOVÝCH PRIESTOROV
V priebehu dvoch víkendov a bez prerušenia 

prevádzky PosAm presťahoval spracovateľské 

centrum Tatra banky. Dátové centrum a kon-

cové zariadenia pre 300 používateľov boli zmi-

grované bez negatívneho dopadu na poskyto-

vanie služieb klientom Tatra banky. PosAm, ako 

garant celého projektu, potvrdil vysokú úroveň 

projektového riadenia a kvalitu realizácie, kto-

ré ocenili aj poprední predstavitelia Raiffeisen 

Group pre Slovensko a Českú republiku. 

január

NOVÁ GENERÁCIA MULTI- 
KANÁLOVÉHO PREDAJNÉHO 
SYSTÉMU V ALLIANZ -  
SLOVENSKÁ POISŤOVŇA
Allianz - Slovenská poisťovňa začala využívať 

novú generáciu automatického predajného 

systému Allegro Multi Channel (AMC) z dielne 

PosAm. Nové softvérové nástroje priniesli zá-

kazníkovi plnohodnotnú podporu predaja jeho 

poistných produktov cez viacero kanálov. Nové 

technológie a architektúra systému zabezpe-

čujú väčšiu flexibilitu, vyšší výkon a nižšie ná-

klady na prevádzku. AMC má dnes za sebou 

viac ako 10 000 inštalácií a stovky tisíc zreali-

zovaných obchodných prípadov za rok.

marec

POSAM SA STAL TRETÍM  
NAJVÄČŠÍM POSKYTOVATEĽOM 
PREVÁDZKOVÝCH IT SLUŽIEB 
NA SLOVENSKU 
Tretia najväčšia banka na Slovensku si našla 

nového správcu svojich IT zariadení. PosAm 

sa od marca stará o podporu a prevádzku kon-

cových zariadení, ako sú počítače, tlačiarne 

a ich používateľov v centrále Tatra banky, na 

všetkých jej pobočkách a v dcérskych spoloč-

nostiach. Spolu ide o 4 400 zariadení a 2 800 

užívateľov vo viac ako 120 pobočkách. PosAm 

sa týmto úspechom stal, podľa IDC, slovenskou 

trojkou na trhu outsourcingových služieb.

apríl

DCOM ZÍSKAL OCENENIE  
EUROCLOUD SLOVAKIA 
AWARD 2015
Riešenie Dátového centra obcí a miest (DCOM) 

z dielne PosAm získalo cenu EuroCloud Slova-

kia Awards 2015 v kategórii Najlepšia cloudová 

služba pre vertikálny trh/Best Cloud Service 

for Vertical Market a postúpilo do európskeho 

kola súťaže EuroCloud Europe Awards 2015.



jún

FORBES BUSINESS LEADERS 
CLUB – 25 ROKOV V BIZNISE
Na podujatí magazínu Forbes diskutoval gene-

rálny riaditeľ PosAm Marian Marek a zástup-

covia z Tatra banky a kníhkupectva Artfórum 

o tom, ako 25 rokov prežiť a rásť v biznise.

(http://bit.ly/1Knf3hX) 

júl

ŠKOLÁCI ZO ZVOLENA  
MAJSTRAMI SVETA  
NA CELOSVETOVOM ŠAM- 
PIONÁTE ROBOTOV V ČÍNE
Žiaci zo základnej školy vo Zvolene obsadili 

prvé miesto v súťaži Supertímov na svetovom 

šampionáte robotov RoboCup 2015 v čínskom 

Hefei. Do Číny sa pritom kvalifikovali víťaz-

stvom v národnom kole hneď pri svojej prvej 

účasti. Mladých robotikov exkluzívne podporo-

val PosAm.

júl

ÚSPECH MLADÝCH TALENTOVA-
NÝCH FYZIKOV NA SVETOVOM 
TURNAJI V THAJSKU
Slovenská reprezentácia mladých fyzikov ob-

sadila 4. miesto na prestížnom svetom turnaji 

IYPT 2015, ktorý sa konal tento rok v Thajsku. 

O tento výnimočný úspech sa veľkou mierou 

zaslúžil pán Miloš Hledík zo združenia Trojsten, 

ktorý bol zodpovedný za prípravu našej repre-

zentácie. Členovia združenia Trojsten, ktoré 

funguje aj vďaka podpore PosAm, sa snažia 

vzbudiť v mladých ľuďoch záujem o matemati-

ku, fyziku a programovanie formou prednášok, 

súťaží a táborov.

august 

POSAM OSLÁVIL 25 ROKOV 
NA TRHU IT 
Pred štvrťstoročím partia nadšencov znač-

ky Apple založila POSonium AMerica. Dnešný 

PosAm patrí do „miliardového klubu“ IT firiem 

s  ročnými tržbami prevyšujúcimi 43 milió-

nov eur. Krédom spoločnosti sa stalo robiť uži-

točné technológie, pochopiť biznis zákazníka 

a  možnosti informačných technológií. Spája-

ním týchto dvoch kompetencií prináša PosAm 

svojim zákazníkom benefity, ktoré nie sú úplne 

triviálne.

september

DCOM ZÍSKAL NOMINÁCIU  
NA OCENENIE EUROCLOUD  
EUROPE 2015
Projekt Dátové centrum obcí a miest (DCOM) 

získal nomináciou na ocenenie EuroCloud 

Awards 2015. Nominácia potvrdila unikátnosť 

projektu v celoeurópskom kontexte a zaradi-

la DCOM medzi najlepšie európske cloudové 

projekty roka 2015. O nominácie sa uchádzalo 

40 najlepších národných projektov z 11 európ-

skych krajín. 

september

POSAM POTVRDIL SVOJE 
UNIKÁTNE KOMPETENCIE 
V OBLASTI ROZPOČTOVANIA 
Na základe uzatvorenej zmluvy s Minister-

stvom financií SR bude PosAm aj naďalej za-

bezpečovať rozvoj Rozpočtového informačného 

systému (RIS). RIS zabezpečuje rozpočtové 

riadenie štátu už bezmála 20 rokov a zohral 

významnú úlohu pri reforme verejných finan-

cií. Pokrýva celý rozpočtový cyklus cez všetky 

úrovne verejnej správy a dnes ho využíva viac 

ako 5 000 subjektov.



TOP UDALOSTI  
A PROJEKTY

september

NOVÁ ÉRA PREDAJA V ZSE
V treťom kvartáli začal PosAm s implementá-

ciou nového systému na automatizáciu predaja 

v ZSE. Kvalitná aplikačná a technologická pod-

pora prinesie zákazníkovi zvýšenie akvizičného 

potenciálu, lepšiu kooperáciu predajných kaná-

lov, presný prehľad o obchodníkoch a ich lepšie 

riadenie a zníženie nákladov na back office. 

Celý proces uzavretia kontraktu je bezpapiero-

vý. Obchodník pripraví zákazníkovi optimálnu 

zmluvu na základe online dát a vďaka digitálne-

mu podpisu cez tablet zrealizuje podpis zmluvy 

priamo u klienta.

september

MODERNIZÁCIA DÁTOVÉHO 
ÚLOŽISKA V ZUNO BANK
Internetová banka ZUNO vsadila pri obnove 

svojich storage systémov na Hitachi Unified 

Storage VM (HUS VM). Najlepšie technické pa-

rametre a najnižšie celkové náklady v 5-roč-

nom horizonte rozhodli v medzinárodnej kon-

kurencii o víťazstve riešenia z dielne PosAm. 

Nový systém disponuje viacerými modernými 

technológiami: Dynamic Tiering a Dynamic 

Provisioning pre efektívnejšie využívanie disko-

vej kapacity. Hitachi Accelerated flash ponúka 

3 až 5-krát vyšší výkon ako konkurenčné SSD 

technológie. Riešenie zabezpečuje tiež repliká-

ciu a bezpečné mazanie údajov so 100 % ga-

ranciou ochrany dát.

september

POSAM UZATVORIL  
PARTNERSTVO S NEXTHINK
Využívaním Nexthink riešenia pre End-user 

IT Analytics, bude PosAm schopný poskyto-

vať svojim existujúcim a budúcim zákazníkom 

lepšiu proaktívnu správu koncových IT zaria-

dení a rozšíriť bezpečnosť infraštruktúry až po 

koncové zariadenia. PosAm je prvým predaj-

com a MSP partnerom Nexthink vo Východnej 

Európe a pokrýva Slovensko, Českú republiku, 

Maďarsko a Poľsko.

október

CENTRÁLA DEUTSCHE  
TELEKOM PAN-NET  
ZAČÍNA SVOJU ČINNOSŤ  
NA IT INFRAŠTRUKTÚRE  
POSKYTOVANEJ Z CLOUDU
PosAm vytvoril a prevádzkuje IT prostredie 

pre Deutsche Telekom Pan-Net. Novozalože-

ná spoločnosť bude zodpovedná za vytvorenie 

a prevádzku paneurópskej siete skupiny DTAG. 

PosAm využil svoje skúsenosti s budovaním 

cloudových riešení a pre rýchle vybudovanie 

škálovateľnej a bezpečnej IT infraštruktúry vy-

užil možnosti ktoré ponúka cloud, v tomto prí-

pade TelekomCloud. 

 

november

MIGRÁCIA SAP Z NEMECKA 
DO SLOVENSKÉHO CLOUDU 
Pre farmaceutickú spoločnosť Hameln rds 

zabezpečil PosAm, v spolupráci so SAP Slo-

vensko, migráciu firemného SAP systému 

z  Nemecka na Slovensko. SAP je umiestnený 

v TelekomCloude, kde PosAm vybudoval a cen-

tralizoval celú IT infraštruktúru spoločnosti 

Hameln rds, o ktorej prevádzku a podporu sa 

ďalej stará. 



december

ZAČALA PRODUKČNÁ  
PREVÁDZKA DÁTOVÉHO  
CENTRA OBCÍ A MIEST 
Konzorcium firiem vedených PosAmom uviedlo 

do prevádzky riešenie pre Dátové centrum obcí 

a miest (DCOM) realizované pre Datacentrum 

elektronizácie územnej samosprávy (DEUS). 

Jednalo sa o historicky najväčší projekt firmy. 

DCOM poskytuje regionálnej a miestnej samo-

správe komplexný balík IT služieb, ktoré ich od-

bremeňujú od starostlivosti o IT a umožňujú im 

poskytovať elektronické služby občanom a pod-

nikateľom. Záujem o služby DCOM prejavilo viac 

ako 1 500 obcí a miest, čo potvrdzuje správnosť 

a životaschopnosť celého zámeru.

december

ZVÝŠENIE VÝKONU, DOSTUP-
NOSTI A BEZPEČNOSTI DÁT 
V TELEKOMCLOUDE 
Služby Telekom Cloudu sa dostali na novú úro-

veň z pohľadu dostupnosti, bezpečnosti a  vý-

konu po rozšírení dátové úložiska o systém 

Hitachi VSP G400. Zákazníci majú zabezpečený 

trvalý prístup k svojim dátam vďaka novej ar-

chitektúre a disaster recovery. Zálohovanie dát 

v rámci 200TB diskového priestoru prinieslo 

radikálne zvýšenie výkonu. Kvalita služieb Te-

lekom Cloudu sa vďaka tomuto riešeniu znova 

zvýšila a udáva trend na slovenskom trhu clou-

dových služieb. 

december

NAJVÄČŠÍ KONTRAKT FIRMY 
NA OUTSOURCING TLAČOVÝCH 
SLUŽIEB
V závere roka PosAm uspel vo výberovom kona-

ní na zabezpečenie outsourcingu tlačových slu-

žieb pre spoločnosť Javys. Dodanie, prevádzka 

a starostlivosť o 141 veľkoformátových tlačiarní 

je najväčším kontraktom spoločnosti v oblasti 

outsourcing printových služieb. Prínosom pre 

zákazníka je okrem zjednodušenia prevádzky 

a starostlivosti aj 30 % zníženie nákladov. 

december

IMPLEMENTÁCIA  
ORACLE DB V POĽSKU  
NA ZÁKLADE SPOKOJNOSTI 
SLOVENSKÉHO ZÁKAZNÍKA
Vysoká spokojnosť zákazníka Hanil E-HWA Au-

tomotive Slovakia s implementáciou a prevád-

zkou Oracle DB bola základom víťazstva PosAm 

vo výberovom konaní na rovnaký projekt u zá-

kazníka Hanil E-HWA Automotive Poland. Tento 

úspech na vysoko konkurenčnom Poľskom trhu 

dokazuje kvalitu a profesionálnu úroveň špeci-

alistov PosAm pre oblasť Oracle DB.

december

DVA NOVÉ HITACHI STORAGE 
SYSTÉMY PRE TATRA BANKU
PosAm modernizoval a rozšíril dátové úložiská 

v Tatra banke o dva nové systémy Hitachi Data 

Systems G600. Najmodernejšia technológia od 

svetového lídra Hitachi Data systems (HDS) za-

bezpečí banke nielen novú dátovú kapacitu, ale 

aj jej efektívnejšie využívanie a možnosť ďal-

šieho rozširovania do budúcna. PosAm týmto 

riešením nadviazal na masívnu konsolidáciu 

storage prostredia realizovanú v Tatra ban-

ke v  roku 2012. S 90 % trhovým podielom na 

implementácií podnikových storage riešení od 

HDS na Slovensku je PosAm jasným lídrom na 

trhu. 

december

DO NOVEJ ŠTVRŤSTOROČNICE 
FIRMY V NOVÝCH PRIESTOROCH 
V priebehu decembra zmenila centrála spo-

ločnosti PosAm svoju adresu. Nové, moderné 

priestory na Bajkalskej ulici, v budove Forum 

Business Center, sú logickým riešením pre 

poprednú Slovenskú IT spoločnosť, ktorá je 

súčasťou skupiny Slovak Telekom 



MÁM RADOSŤ Z TOHO, ŽE 
SA NÁM DARÍ DLHODOBO 
NAPĹŇAŤ NAŠE POSLANIE

Marián Marek 
Generálny riaditeľ



Vážené dámy a vážení páni, rád by som sa 

s  Vami podelil o môj pohľad na jubilejný, 

25. rok PosAmu. Som hrdý na to, ako sa z pô-

vodne malej firmy, vyrastajúcej na zelenej 

lúke, stala rešpektovaná spoločnosť. Teší ma, 

že okrem dlhodobo stabilných výsledkov, pri-

nášame na slovenský trh inovatívne riešenia 

a sme vyzývateľmi v súťažiach, kde rozhoduje 

nákladová efektívnosť. Mám radosť z toho, že 

sa nám darí dlhodobo napĺňať naše poslanie 

- zhodnocovať neustávajúci technologický po-

krok na užitočné technológie v rukách našich 

zákazníkov.

 

Slávnostnú atmosféru jubilejného roka umoc-

ňujú aj veľmi dobré finančné výsledky. Teší nás 

predovšetkým rekordná úroveň tvorby pridanej 

hodnoty na úrovni 19 208 tisíc eur, udržanie 

rastovej tendencie v tvorbe prevádzkového zis-

ku pred započítaním odpisov, ako aj veľmi sluš-

ný objem celkových tržieb. 

Naša cesta k dosiahnutiu týchto koncoročných 

výsledkov však nebola vôbec jednoduchá. Naj-

viac úsilia sme venovali príprave 138 elektro-

nických služieb pre obyvateľov viac ako 1500 

slovenských obcí v rámci národného projektu 

DCOM. Som veľmi rád, že aj napriek skráteným 

termínom na realizáciu a komplikáciám s inte-

gráciami na externé subjekty sme boli schopní, 

spolu s partnerom v konzorciu, dodať nášmu 

zákazníkovi DEUS (Datacentrum elektronizá-

cie územnej samosprávy Slovenska) všetky 

kontrahované služby. Sú tak vytvorené všetky 

predpoklady na to, aby občania mohli vybavo-

vať svoju agendu s obcami elektronicky, a tiež 

na to, aby sme mohli pomáhať jednotlivým ob-

ciam k prechodu na automatizované spraco-

vanie týchto podaní. Teší nás, že tento projekt 

získal za svoju inovatívnosť a progresívnosť 

nomináciu medzi najlepšie európske projek-

ty v medzinárodnej súťaži EuroCloud Europe 

Awards 2015.

Spomedzi ďalších odovzdaných projektov by 

som rád spomenul prevzatie správy konco-

vých bodov pre významnú slovenskú banku, 

konsolidáciu diskových subsystémov pre našu 

materskú spoločnosť, odovzdanie novej gene-

rácie systému pre podporu predaja v Allianz 

– Slovenskej poisťovni, alebo nasadenie sys-

tému pre zber finančných výkazov obcí a  or-

ganizácií územnej samosprávy. K najväčším 

obchodným úspechom uplynulého roka patrí 

podpísanie kontraktu na podporu a rozširova-

nie Rozpočtového  informačného  systému  pre 

MF SR a víťazstvo v tendri na riešenie pre pod-

poru predaja v ZSE.

Darilo sa nám tiež udržovať a posilňovať naše 

postavenie v kľúčových segmentoch nášho 

podnikania. Získali sme postavenie tretieho 

hráča v segmente prevádzkovo orientovaných 

služieba prekročili hranicu 60  000  spravova-

ných koncových zariadení. Udržali sme pozí-

ciu kľúčového partnera 

spoločnosti Hitachi Data 

Systems, keď sme rea-

lizovali dve tretiny dodá-

vok systémov na ukla-

danie dát tejto značky na 

Slovensku. Posunuli sme 

sa aj v  efektivite vývoja 

softvérových aplikácií 

rozšírením automatizo-

vaného testovania, šir-

ším používaním agilných metodík vývoja, ale tiež 

postupným prechodom na modulárnu, službo-

vo orientovanú architektúru. Teší nás, že sme 

boli úspešní v  umiestňovaní nášho kľúčového 

softvérového produktu Servio pre manažovanie 

pracovných výkonov, a to nie len v oblasti IT. 

Z noviniek v našom portfóliu je veľmi zaujímavý 

dohľadový nástroj Nexthink, ktorý chceme vyu-

žiť na end-to-end sledovanie a vyhodnocovanie 

spoľahlivosti a dostupnosti IT služieb. Obzvlášť 

hodnotný je pre sledovanie dostupnosti služieb 

poskytovaných z cloudu. Vyzdvihnúť by som 

chcel tiež prvé zrealizované a úspešne prevá-

dzkované riešenie typu IT ako služba pre far-

maceutickú spoločnosť, pri ktorom sme všetky 

aplikácie a infraštruktúru zákazníka presunuli 

do Telekom Cloudu a prebrali sme za ich chod 

plnú zodpovednosť. Som presvedčený, že na 

trhu je veľa zákazníkov, pre ktorých bude tento 

koncept atraktívny.

Dobré výsledky a technologický rozvoj sú o to 

cennejšie, že sme ich dosiahli v roku, keď sme 

sa sťahovali do nových priestorov. Tento presun 

nám spotreboval významnú časť fondu pracov-

nej doby. Som preto veľmi rád, že sa negatívne 

nepodpísal pod naše výsledky, a  tiež, že sme 

ho zvládli bez neplánovaných dopadov na po-

skytované služby. Verím, že to bude impulz pre 

posilnenie synergií s našou materskou spoloč-

nosťou. 

Popri sťahovaní sme stihli modernizovať in-

terný informačný systém a obhájiť certifikát 

kvality. Zvládnutie súbe-

hu náročných projektov 

pre zákazníkov a neme-

nej náročných zmien vo 

fungovaní našej firmy 

svedčí o veľkej vnútornej 

sile nášho tímu. Ďaku-

jem všetkým kolegom 

za tento skvelý prístup.

Záverom by som chcel 

poďakovať všetkým našim zákazníkom za dlho-

dobo prejavovanú dôveru. Veľmi si ju vážime 

a  je pre nás motiváciou pre vysoké pracovné 

nasadenie a neustále hľadanie nových príleži-

tostí pri zhodnocovaní potenciálu moderných 

informačných technológií. 

NAŠÍM POSLANÍM JE  
ZHODNOCOVAŤ NEUSTÁVAJÚCI  
TECHNOLOGICKÝ POKROK  
NA UŽITOČNÉ TECHNOLÓGIE  
V RUKÁCH NAŠICH ZÁKAZNÍKOV.



NÁROČNÝ ROK S DOBRÝM 
FINANČNÝM VÝSLEDKOM

Miroslav Bielčik 
Finančný riaditeľ



Z finančného pohľadu sme v roku 2015 nadvia-

zali na úspešný predchádzajúci rok, v ktorom 

sme zaknihovali rekordné čísla vo výsledov-

ke. Podarilo sa nám mierne zvýšiť ziskovosť 

a objem vytvorenej pridanej hodnoty, napriek 

poklesu tržieb. To sú veľmi dobré výsledky 

v kontexte pozitívneho vývoja štruktúry tržieb, 

realizácie najväčších projektov v histórii firmy 

a pri zachovaní investícií do rozvoja. Takto vy-

naložené prostriedky zvyšujú našu schopnosť 

implementovať strategické zámery pri opako-

vanom predaji vybraných riešení, či úspešne 

naštartovať proces regionálnej expanzie.

V roku 2015 sme dosiahli celkové výnosy vo 

výške 43 349 tisíc eur, čo predstavuje oproti 

predchádzajúcemu roku pokles o 8 %. Napriek 

poklesu celkových tržieb vývoj ich štruktúry 

je pozitívny. Smerom nadol šli tržby z preda-

ja tovaru s nízkou alebo minimálnou maržou. 

Naopak, narástli tržby z predaja služieb, hoci 

významne rástli už aj v predchádzajúcom roku. 

Služby sú hlavným zdrojom pridanej hodnoty 

firmy a generujú neporovnateľne vyššiu maržu.

Napriek poklesu tržieb sme vytvorili pridanú 

hodnotu v rekordnej výške 19 208 tisíc eur, čo 

predstavuje medziročný nárast o 6 %. Pridaná 

hodnota rástla výraznejšie v poskytovaných 

službách, ale nárast sme zaznamenali, napriek 

nižším tržbám, aj nominálne pri hrubej mar-

ži z predaja tovaru. Celkovú výšku vytvorenej 

pridanej hodnoty pozitívne ovplyvnila obdobne 

ako v predchádzajúcom roku realizácia pro-

jektu Dátového centra obcí a miest (DCOM) pre 

zákazníka DEUS. Svoj podiel na raste pridanej 

hodnoty malo aj začatie prevádzky koncových 

bodov pre Tatra banku formou outsourcingu. 

Týmto obchodným úspechom, v ktorom sme 

obstáli v tvrdej konkurencii, sme sa zároveň 

prepracovali medzi najväčších poskytovateľov 

prevádzkových služieb na trhu. 

Ziskovosť, ako kľúčový ukazovateľ ekonomickej 

úspešnosti, sme v roku 2015 udržali na úrov-

ni porovnateľnej s predchádzajúcim rokom, 

to znamená, na rekordnej úrovni v 25-ročnej 

histórii firmy. EBITDA, teda prevádzkový zisk 

pred započítaním odpisov, sme zaknihovali vo 

výške 4 300 tisíc eur, čo predstavuje hodnotu 

obdobnú s predchádzajúcim rokom. Zisk pred 

zdanením vo výške 3 367 tisíc eur predstavu-

je oproti predchádzajúcemu roku nárast o 2 %. 

Je to druhý najvyšší zisk pred zdanením, ktorý 

sa nám podarilo dosiahnuť. Čistý zisk sa zvýšil 

o 3 % a dosiahol hodnotu 2 558 tisíc eur.

Časť zisku spôsobného nárastom pridanej hod-

noty sme použili na tvorbu primeraných rezerv 

k ukončeným významným projektom. Nárast 

ziskovosti sme tiež cielene obe-

tovali implementácii dlhodobej 

stratégie v produktovom rozvoji, 

najmä v  oblasti poisťovníctva. 

Veríme, že nám to umožní pre-

sadiť sa výraznejšie v regionál-

nej expanzii, či v opakovanom 

predaji vybraných riešení. Tieto 

strategické oblasti nám pomô-

žu pri raste zisku v budúcnosti. 

K výsledkom pozitívne prispela 

stabilizácia ekonomickej vý-

konnosti divízie prevádzkových služieb. Vďaka 

novozískanej významnej zákazke v bankovom 

sektore sme zväčšili rozsah poskytovaných 

služieb. V tejto oblasti zostáva našim cieľom, 

okrem zvyšovania výkonnosti cez akvizíciu 

nových služieb a klientov, aj zvyšovanie efek-

tivity poskytovaných prevádzkových služieb. 

Toto smerovanie v nákladovo senzitívnej ob-

lasti nášho podnikania je dôležité pre udrža-

nie konkurenčných výhod. Ziskovosť negatívne 

neovplyvnilo ani sťahovanie sídla firmy, vďaka 

ktorému môžeme v ďalších rokoch znížiť pre-

vádzkové náklady v tejto oblasti.

S výsledkami, ktoré sme dosiahli v roku osláv 

25. výročia, môžeme byť spokojní. Bol to rok vý-

nimočný, ale zároveň svojím spôsobom typický. 

Výnimočný náročnosťou výziev 

ktoré sme museli prekonať. Ty-

pický v aplikovaní princípov, na 

ktorých stojí naše úspešné pod-

nikanie. Orientácia na úžitok pre 

zákazníka zostáva stále naším 

najdôležitejším cieľom, ktorého 

naplnenie vyžaduje dôkladnú 

znalosť podnikania našich zá-

kazníkov a IT technológií. Ne-

menej dôležitá je schopnosť 

identifikovať a prispôsobiť sa 

meniacemu trhovému prostrediu, ktoré sa pre-

mieta do zmien v produktovom portfóliu, v po-

skytovaných službách, či v aktualizácii straté-

gie. Konzistentné aplikovanie týchto princípov, 

podporené konzervatívnym finančným manaž-

mentom, nám vytvára predpoklady na ďalší 

ekonomický rast a trvalú spokojnosť zákazní-

kov, zamestnancov a v konečnom dôsledku aj 

spoločníkov.

PRIDANÁ HODNOTA
REKORDNÝCH
19 208 TISÍC EUR

EBITDA
4 300 TISÍC EUR



ÚSPEŠNÝM ROKOM  
SME ZAVŔŠILI ÚSPEŠNÚ 
ŠTVRŤSTOROČNICU

René Kubiš 
Obchodný riaditeľ



Pri hodnotení roka 2015 musím konštatovať, 

že hoci bol náročný, bol bezpochyby úspeš-

ný. Podarilo sa nám naplniť vysoké ambície 

a  dosiahnuť rekordnú úroveň pridanej hod-

noty. Udržali, alebo zlepšili sme našu pozíciu 

u  existujúcich zákazníkov a získali nových. 

Naša schopnosť presadiť sa v tvrdej konku-

rencii s atraktívnymi a užitočnými riešenia je 

pritom dôležitá aj pre úspešné napredovanie 

v ďalších rokoch.

Ak sa nám v roku 2015 darilo, nie je to určite 

náhoda. Je to zásluha dlhodobo a konzistentne 

rozvíjaných kompetencií a investícií do rozvoja 

riešení a služieb. Za dôležité pokladám, že sa 

nám darilo vo všetkých sektoroch, ktorým sa 

venujeme a cez všetky naše kľúčové kompe-

tencie. 

V segmente Prevádzkových služieb sme sa 

stali, podľa dát z IDC, trojkou na Slovenskom 

trhu. V roku 2015 sme s outsorcingom IT slu-

žieb uspeli v bankovom a telekomunikačnom 

sektore. 

Pozitívne skúsenosti Tatrabanky s prevzatím 

outsourcingu End User Services na začiatku 

roka nám otvorili dvere k zákazke na presťa-

hovanie ich spracovateľského centra do no-

vých priestorov. Počas dvoch víkendov sme, 

bez vplyvu na prevádzku, presťahovali dátové 

centrum a koncové zariadenia. Kvalitu projek-

tového riadenia a realizácie ocenili aj poprední 

predstavitelia Raiffeisen Group pre Slovensko 

a Českú republiku.

Zaujímavým novým zákazníkom v tomto seg-

mente je Deutsche Telekom Pan-Net. Spoloč-

nosť zodpovedná za vytvorenie a prevádzku 

paneurópskej siete skupiny Deutsche Telekom. 

Zákazníkovi sme vytvorili a prevádzkujeme 

centrálnu IT infraštruktúru v cloude a staráme 

sa aj o koncové body. Po Slovensku pravdepo-

dobne pribudnú aj služby pre ďalšie krajiny.

Zaknihovali sme aj najväčší kontrakt na zabez-

pečenie tlačových služieb. Dodanie, prevádzka 

a starostlivosť o 141 veľkoformátových tlačiar-

ní prinesie zákazníkovi z energetického sekto-

ra okrem zjednodušenia prevádzky aj zníženie 

nákladov o 30 %.

U významného hráča zo sektora utilít sme sa 

presadili s riešením bezpapierových procesov 

a aplikačnej podpory predaja. Nový systém na 

automatizáciu predaja prinesie ZSE zvýšenie 

akvizičného potenciálu, lepšiu kooperáciu pre-

dajných kanálov, presný prehľad o obchodní-

koch a ich lepšie riadenie a zníženie nákladov 

na back office. Celý proces uzavretia kontraktu 

bude bezpapierový. Význam projektu pre zá-

kazníka podtrhuje fakt, že je to jeho najväčšia IT 

investícia v roku 2015, s priamym dopadom na 

jeho obchodné výsledky. Celý systém technolo-

gicky vychádza z našich riešení PosAm Servio 

a PosAm bSign.

V oblasti podnikových sto-

rage systémov sme sa za 

niekoľko posledných rokov 

vypracovali na významného 

hráča, s približne štvrtino-

vým podielom na sloven-

skom trhu. Zároveň sme s asi 

90 % podielom najvýznam-

nejším partnerom spoloč-

nosti Hitachi Data Systems 

(HDS) na Slovensku. Naše úspechy neušli po-

zornosti skupiny Deutsche Telekom (DT). Tá sa 

snaží rozvinúť obdobnú spoluprácu medzi HDS 

a lokálnymi pobočkami DT v strednej Európe.

Rok 2015 bol prelomový aj pre naše pôsobenie 

v oblasti ERP, konkrétne SAP. Zákazníkovi z far-

maceutického sektoru sme zmigrovali SAP 

z Nemecka do slovenského cloud prostredia. 

Novú funkcionalitu sme implementovali vo veľ-

kom bankovom dome v Čechách a participovali 

sme aj na realizácií projektov u slovenského 

spracovateľa ropy. 

Na záver musíme spomenúť úspech v našej 

najvýznamnejšej kompetencii, ktorou je roz-

počtovanie vo verejnej správe. Na základe 

uzatvorenej zmluvy s Ministerstvom financií 

SR, bude PosAm aj naďalej starať o rozvoj Roz-

počtového informačného systému (RIS). Ten 

zabezpečuje rozpočtové riadenie štátu už bez-

mála 20 rokov.

Pri obzretí sa za rokom 2015 musíme oceniť aj 

úsilie, ktoré vynaložili naše realizačné a projek-

tové tímy. Či už sa jedná o budovanie Dátového 

centra obcí a miest (DCOM) pre DEUS, imple-

mentáciu novej generácie Allegro Multi Cha-

nnel (AMC) pre Allianz Slovenskú poisťovňu, 

prevzatie poskytovania prevádzkových služieb 

formou outsourcingu v Tatrabanke a ďalšie. Do-

kázali sme odovzdať veľké a komplexné diela, 

čo vytvára potenciál na ďalšiu 

spoluprácu nielen s týmito 

zákazníkmi. 

Projekty získané, alebo re-

alizované, v  roku  2015 po-

tvrdzujú našu schopnosť 

prinášať zákazníkom užitoč-

né riešenia, ktoré posúvajú 

ich biznis vpred.. Z dodáva-

teľa hardvéru sme sa počas 

25 rokov na trhu transformo-

vali na poskytovateľa profesionálnych služieb. 

Vo viacerých oblastiach vlastníme jedinečné 

know-how a unikátne riešenia. Práve unikátno-

sť a špecializáciu považujeme za kľúč k ďalšie-

mu rastu a pri rozširovaní nášho pôsobenia do 

zahraničia. 

POTVRDILI SME  
SCHOPNOSŤ PRINÁŠAŤ  
UNIKÁTNE RIEŠENIA,  
ZÍSKAVAŤ ZAUJÍMAVÉ  
PROJEKTY A PRESADIŤ  
SA PROTI KONKURENCII.



KAŽDÚ ZMENU VNÍMAME 
AKO PRÍLEŽITOSŤ ROBIŤ 
VECI LEPŠIE

Milan Drobný 
Riaditeľ organizácie a riadenia



Rok 2015 bol z hľadiska organizácie a riade-

nia pre PosAm rokom zmien a výziev. Na prvý 

pohľad viditeľnou zmenou sú nové pracovné 

priestory. Presunom sídla spoločnosti sme 

získali vyšší štandard pracovných priestorov 

spĺňajúcich ekologické parametre podľa certi-

fikátu BREEAM. Realizácia veľkých infraštruk-

túrnych, softvérových a prevádzkových pro-

jektov mala významný dopad na personálnu 

oblasť. Okrem historicky najväčšieho posilne-

nia čo do počtu, sme rástli hlavne z pohľadu 

prehlbovania znalostí našich ľudí. 

S najväčším outsourcingovým projektom za 

posledné roky súviselo významné kapacitné 

posilnenie divízie prevádzkových služieb. Pre-

vzatím veľkej časti špecialistov od pôvodného 

poskytovateľa sme získali kvalitný, motivovaný 

tím a zaručili kontinuitu z pohľadu znalostí. Ka-

pacitne a hlavne kvalitatívne sme rástli aj na 

softvérových a  infraštruktúrnych realizačných 

divíziách. Naši špecialisti zbierali cenné zna-

losti vo veľkých realizačných projektoch, ale 

nezanedbávali sme ani ich rozvoj prostredníc-

tvom školení, hlavne v oblasti JAVA a HTML5 

technológií. V projektovom riadení sme pokra-

čovali v presune kompetencií na nižšie úrovne 

v štruktúre projektového riadenia, aby sa roz-

hodnutia mohli prijímať tam, kde o nich majú 

najviac informácií.

Významným, hoci interným, projektom bola 

zmena sídla spoločnosti. Náročná celoročná 

príprava vyústila ku koncu roka v hladké pres-

ťahovanie centrály a dátového centra bez do-

padov na naše výkony smerom k zákazníkom, 

za čo patrí moje poďakovanie všetkým zain-

teresovaným zložkám. Sťahovanie dátového 

centra sme pritom využili na zásadný redizajn 

a modernizáciu našej IT infraštruktúry. Cieľom 

bola jednoduchšia a bezpečná infraštruktúra 

a modernejšia hlasová komunikácia. 

Ako spoločnosť certifikovaná podľa normy 

ISO 27001 berieme ochranu informácií svojich 

zákazníkov, obchodných partnerov a zamest-

nancov vážne nielen na papieri, ale riadime 

sa podľa prísnych pravidiel a investujeme do 

infraštruktúry, ktorá to celé 

umožňuje. Zmapovali a od-

stránili sme takzvané Single 

Point of Failure (SPOF), t. j. 

prvkov v infraštruktúre, kto-

ré sú dôsledkom najmä chýb 

v  dizajne. Sú ľahko prehli-

adnuteľné, no o to väčšiu 

škodu môžu spôsobiť. Medzi 

výsledné atribúty nového 

riešenia patrí nielen bezpeč-

nosť, ale tiež vyššia rýchlosť 

a spoľahlivosť celej infraštruktúry. Modernizá-

ciou telefónnej ústredne sme výrazne zvýšili aj 

úroveň správy telefónnych hovorov. 

V oblasti informačnej bezpečnosti sme minulý 

rok implementovali aj novú normu informačnej 

bezpečnosti ISO 27001. V našom prípade ne-

šlo len o formalitu, ale o skutočný procesný 

redizajn. Úspešne sme zvládli požiadavky no-

vej edície tento normy a zmigrovali na nový 

štandard. K ISO certifikáciám pristupujeme 

vždy s  veľkou zodpovednosťou a s túžbou 

zlepšiť aj zdanlivo zabehnuté procesy. Po 

deviatich komplexných au-

ditoch v piatich oblastiach 

integrovaného manažér-

skeho systému môžeme 

sledovať a vyhodnotiť dlho-

dobý rast kvality riešení 

v riadení prevádzkových 

služieb ITIL a ISO 20000-1, 

v  bezpečnom spracová-

vaní informácií podľa pra-

vidiel SECURITY a normy 

ISO 27001, ale aj v oblasti 

základných procesov vývoja softvéru a or-

ganizácie back-office procesov podľa normy 

ISO9001.

Výzvy, ktoré pred nás postavil rok 2015, pre-

verili na najvyššiu mieru naše schopnosti. 

Rezervy, ktoré sme pri tom identifikovali, 

nám umožnili optimalizovať naše činnosti 

tak, aby sme boli čo najlepšie pripravení na 

podobné alebo aj väčšie výzvy v budúcnosti. 

Tento nekončiaci sa proces neustáleho zdo-

konaľovania je to, čo nás evolučne posúva 

neustále vpred a umožňuje nám stavať si 

pred seba stále ambicióznejšie ciele. 

NEKONČIACI SA  
PROCES ZLEPŠOVANIA 
NÁS POSÚVA NEUSTÁLE 
VPRED A UMOŽŇUJE 
NÁM DÁVAŤ SI STÁLE  
AMBICIÓZNEJŠIE CIELE.



ZA ÚSPEŠNÝMI PROJEKTMI  
V ROKU 2015 STÁLO NAJMÄ 
25 ROKOV SKÚSENOSTÍ 

Peter Hladký 
Riaditeľ vývoja softvéru



Rok 2015 potvrdil, že dlhoročné skúsenosti, 

kontinuita spolupráce so zákazníkom a vhodný 

výber technológií sú tým optimálnom mixom, 

na ktorom stoja naše užitočné technológie. 

So zvyšujúcou sa komplexnosťou projektov je 

znalosť technológií nutnou podmienkou, avšak 

sama o sebe nestačí. Zákazníci potrebujú, aby 

dodávateľ poznal ich situáciu, pomohol upres-

niť požiadavky, inšpiroval a posúval biznis do-

predu. To vieme zákazníkovi poskytnúť hlavne 

vďaka našej kultúre orientovanej na budovanie 

a rozvoj dlhodobých partnerstiev.

Rok 2015 sa niesol v znamení dokončovania 

dvoch najkomplexnejších softvérových (Java) 

a infraštruktúrnych projektov firmy za posled-

né roky – Datacentrum obcí a miest (DCOM) 

a Allegro Multi Channel (AMC). Riešenie oboch 

stálo do značnej miery práve na kontinuálnom 

rozvoji znalostí a dlhodobom partnerstve so 

zákazníkmi, ako aj adopcii a zvládnutí nových 

technológií. 

V technologickej oblasti sme sa sústredili na 

rozvoj kompetencií v budovaní web aplikácií 

na báze HTML5 rich client a návrh systémov, 

ktoré sú postavené na servisne orientovanej 

architektúre. Cieľom je dodávať zákazníkom vy-

soko flexibilné a modularizované riešenia. Tie-

to technológie sme už úspešne implementovali 

v projekte pre DCOM. Vychádza z nich aj gene-

račná technologická obmena riešení AMC pre 

Allianz - Slovenskú poisťovňu a Rozpočtového 

informačného systému (RIS) pre Ministerstvo 

financií SR (MF SR). Pri návrhu novej architek-

túry AMC a RIS zohralo zásadnú úlohu doko-

nalé poznanie procesov zákazníkov podložené 

dlhoročnou kontinuálnou spoluprácou. 

Pochváliť sa môžeme aj technologickým rieše-

ním podpory pre deployment a správu tisícov 

koncových bodov v projekte DCOM. Nadviazali 

sme na skúsenosti z projektu pre Datacentrum 

MF SR a pripravili koncept, postavený na väč-

šej automatizácii a vyššej flexibilite. Výsledné 

riešenie významne redukuje prácu technikov, 

znižuje náklady na prevádzku a umožňuje riadiť 

pripájanie PC na diaľku pracovníkmi call cent-

ra. Podarilo sa to aj vďaka dôkladnému výberu 

a použitiu vhodných open source technológií. 

Spomenúť môžeme, napríklad diaľkový deploy-

ment a správu routerov Mikrotik na opensour-

ce platforme NetXMS s ukladaním konfigurácií 

v Git-e. 

Za významné považujeme aj overenie koncep-

tu pre konsolidáciu systémov pri prechode do 

cloudu. Veľkou bariérou prechodu legacy sys-

témov do cloudu býva 

zastaraná architektúra, 

ktorá nevie absorbovať 

nové spoločné služby 

dostupné na firemnej 

SOA zbernici a zapojiť tak 

legacy systémy do inte-

grovaných procesov. Pro-

blém sme vyriešili s po-

mocou integračnej brány 

(gateway), ktorá vie tieto služby poskytnúť lega-

cy aplikáciám so zachovaním bezpečnosti jed-

notlivých tenantov. Veríme, že replikovateľnosť 

tohto prístupu bude zaujímavá aj pre ďalších 

zákazníkov pri ich konsolidačných a  migrač-

ných zámeroch pri prechode do cloudu.

V oblasti bezpečného publikovania webových 

aplikácii sme na platforme F5 implementova-

li koncept bezpečnosti servisne orientovanej, 

multitenantnej architektúry na báze identity 

managementu a STS tokenov.

Nové výzvy sme zvládali aj vďaka kapacitnému 

a odbornému posilňovaniu našich tímov. Špe-

cialisti na Lotus Notes prešli rekvalifikáciou na 

platformu Java. Posilnili sme oblasť servisne 

orientovanej analýzy, návrhu procesov v notácii 

BPMN, adopcie HTML5/AngularJS, ale neza-

budli sme ani na budovanie mäkkých zručností 

u tímlídrov. V metodickej oblasti sme naďalej 

pokračovali v kontinuálnom rozširovaní agile 

prístupu do ďalších vývojových tímov.

Rozsah a náročnosť súbežných komplexných 

projektov nám pomohol identifikovať rezer-

vy v  organizácii práce 

a v  nastavení procesov 

spoločnosti. Tie sme pris-

pôsobili novým výzvam 

a požiadavkám. Aj na zá-

klade týchto skúseností 

sme spustili vývoj novej 

generácie IT podpory vn-

útro-firemných procesov 

na báze platformy Oracle 

ADF a Lotus Domino. Procesy, technologické 

riešenia a blueprinty z týchto projektov využi-

jeme na zvýšenie efektívnosti v nasledujúcich 

rokoch.

KONTINUITA JE ZÁKLADNÝM 
PREDPOKLADOM ÚSPECHU 
RIEŠENIA KOMPLEXNÝCH 
PROBLÉMOV.



NAJVÄČŠÍ ROZVOJ  
PREVÁDZKOVÝCH SLUŽIEB  
V 25-ROČNEJ HISTÓRII FIRMY

Ladislav Bogdány 
Riaditeľ divízie prevádzkových služieb



Počet, rozsah a význam realizovaných projek-

tov, a tiež personálne posilňovanie, sa podpí-

sali pod najväčší rozvoj divízie prevádzkových 

služieb v histórií firmy. Organizačné zmeny 

a procesné inovácie prispeli k vyváženému 

hospodárskemu výsledku. Kvalitu našej prá-

ce ocenili zákazníci na najvyššej úrovni. Stali 

sme sa číslom 3 na slovenskom trhu outsour-

cingu IT služieb a na celkových tržbách spo-

ločnosti sa podieľame približne 20-timi per-

centami. Rok 2015 môžeme určite hodnotiť 

ako prelomový. 

Začiatok roka 2015 nás zastihol pri tvrdej práci. 

Pripravovali sme sa na prevzatie outsourcingu 

IT služieb v Tatra banke od ich pôvodného po-

skytovateľa. Predmetom služby bola podpora 

a prevádzka približne 4 400 koncových IT za-

riadení pre asi 3 500 používateľov v centrále 

Tatra banky aj na viac ako 170 pobočkách po 

celom Slovensku a u ďalších členov skupiny  

Tatra banka. Napriek tomu, že prevzatie out-

sourcingu prevádzkových služieb sa začalo 

v  náročnom období v závere roka, podarilo 

sa ho zvládnuť v rekordne krátkom čase. Pre-

chod bol tak hladký, že zamestnanci, ani kli-

enti proces zmeny nijako nepocítili. Prispelo 

k tomu aj prevzatie skúseného tímu technikov, 

ktorí zabezpečovali riešenie IT požiadaviek 

pre Tatra  banku u pôvodného dodávateľa pod 

naše krídla. Kľúčom k poskytovaniu kvalitných 

služieb pri dosiahnutí vysokej efektivity je ich 

správne nastavenie. V tomto prípade bolo naj-

väčšou inováciou zavedenie bezdispečerskej 

obsluhy servisných hlásení zákazníka. Rola 

dispečera bola nahradená automatizovaným 

workflow, ktorý distribuuje prichádzajúce hlá-

senia priamo na skupinu realizátorov. Zname-

ná to menej administratívnych krokov, rýchlej-

šie riešenie incidentov a šetrenie nákladov.

Úspešné a bezproblémové prevzatie služieb 

pre správu a podporu koncových zariadení 

v  Tatra  banke sa významnou mierou podpí-

salo pod získanie ďalšieho projektu u tohto 

zákazníka - presťahovanie spracovateľského 

centra. Zadanie znelo: bez prerušenia prevá-

dzky a  v  priebehu dvoch víkendov presťaho-

vať dátové centrum a koncové zariadenia pre 

približne 300 používateľov. PosAm, ako garant 

celého projektu, znovu potvrdil vysokú úroveň 

projektového riadenia a kvalitu realizácie, ktoré 

ocenili aj poprední predstavi-

telia Raiffeisen Group pre Slo-

vensko a Českú republiku pri 

slávnostnom otvorení nového 

centra. 

Projektom, ktorý sa rozsahom 

poskytovaných prevádzko-

vých služieb zaradí v blízkej 

budúcnosti medzi najväčšie 

v našej spoločnosti bude aj 

správa Dátového centra obcí 

a miest. Do produkčnej prevádzky bol systém 

uvedený v novembri 2015 a do konca roka 

2016 ju bude používať niekoľko tisíc používa-

teľov, v približne 1 500 obciach a mestách na 

Slovensku. 

Rozsahom menšie, ale svojou podstatou vý-

znamné, boli aj naše cloudové projekty. Úspeš-

ne sme presunuli do cloudu IT infraštruktúru 

zákazníka hameln rds a v cloude sme vytvorili 

aj novú IT infraštruktúru pre Deutsche Telekom 

Pan-Net. V oboch prípadoch zabezpečujeme aj 

následnú prevádzku celej infraštruktúry. Naše 

skúsenosti sme využili aj pri sťahovaní vlastnej 

centrály, ktorá zahŕňala aj sťahovanie dátového 

centra a realokáciu IT techniky. 

Kvalitu našej práce a procesov potvrdil aj 

tento rok, okrem zákazníkov, nezávislý audit. 

Nielenže sme bez zaváhania potvrdili certifi-

káciu ISO 20000, ale dostali sme od audítorov 

aj niekoľko pochvál za inovácie v poskytova-

ní IT služieb. Verím, že nás aj do budúcnosti 

budú sprevádzať kreatívne myšlienky vedúce 

k ďalším úspechom.

Okrem kvality je dôležitým 

ukazovateľom úspešnosti 

našej práce aj vlastná efek-

tivita. Výsledkom dlhodo-

bého sústredeného úsilia 

zameraného na konsolidá-

ciu divízie prevádzkových 

služieb je najlepší finančný 

výsledok divízie za celé ob-

dobie pôsobenia. Symbolic-

ké je, že sa nám to podarilo 

v  roku, keď oslavujeme 25. výročie vzniku 

našej spoločnosti. Na dosiahnuté úspechy 

môže byť určite hrdých takmer deväť de-

siatok profesionálov, ktorí v najväčšej rea-

lizačnej divízií pracujú a ktorí zabezpečujú 

spracovanie približne 12  000 pracovných 

príkazov mesačne.

Rok 2015 môžeme v divízii prevádzkových 

služieb určite hodnotiť ako prelomový. Ob-

stáli sme v náročných projektoch, stali sme 

sa efektívnejšími a rastieme najrýchlejšie vo 

firme. Vzhľadom na trendy v oblasti outsour-

cingu a prevádzkových služieb to pokladáme 

za dobré východisko do ďalších úspešných 

rokov.

NEŠTANDARDNÉ  
PRÍSTUPY PRI RIEŠENÍ 
ŠTANDARDNÝCH  
SLUŽIEB POTVRDILI 
NÁŠ INOVAČNÝ  
POTENCIÁL.



POČET ZAMESTNANCOV
celkový ku koncu roka: 268

priemerný za rok 2015: 260 

VZDELANOSTNÁ  
ŠTRUKTÚRA V %
stredoškolské: 32

bakalárske: 3

vysokoškolské: 64

postgraduálne: 1

PODIEL MUŽOV A ŽIEN V %
muži: 80

ženy: 20

ZÁKLADNÁ ŠTRUKTÚRA  
ZAMESTNANCOV V %
SW vývoj a služby: 73

Predaj a marketing: 18

Administratíva a manažment: 9

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA  
ZAMESTNANCOV V %
30 rokov a mladší: 17

31-35 rokov: 16

36-40 rokov: 21

41-45 rokov: 28

46-50 rokov: 9

50 a viac rokov: 9

PREHĽAD PO  
LOKALITÁCH V %
Bratislava: 69 

Banská Bystrica: 9

Košice: 9

Žilina: 7

Levice: 6

PRIAME INVESTÍCIE  
DO VZDELÁVANIA
priame náklady na vzdelávanie  

na 1 zamestnanca: 550 EUR

celkové náklady na vzdelávanie  

na 1 zamestnanca: 834 EUR

Divízia 

produktového

manažmentu

Obchodná skupina

Telco a Media

Úsek  

medzinárodného 

obchodu

Úsek akvizícií  

nových projektov

Úsek prevádzkových 

služieb

Project management 

Pool

Úsek marketingovej 

komunikácie

Obchodná 

divízia

Obchodná skupi-

na Verejná správa 

a zdravotníctvo

Obchodná skupina 

Priemysel 

a sieťové odvetvia

Obchodná skupina

Allianz

Obchodná skupina

Banky a poisťovne

Divízia SW vývoja

Domino / Lotus 

Notes 



Divízia SW vývoja

Java / Oracle

Divízia systémovej 

integrácie

Divízia ERP 

systémov

Divízia 

prevádzkových

služieb

Oddelenie

manažmentu

služieb

Divízia 

financií

Úsek 

kontrolingu

Úsek 

účtovníctva,

daní a treasury

Divízia organizácie 

a riadenia

Úsek interného

informačného 

systému

Správa 

priestorov

Úsek ľudských 

zdrojov

Úsek integrovaného

manažérskeho 

systému

Oddelenie vzdialenej

podpory

Kontaktné 

centrum

Oddelenie technickej

podpory

Obchodné 

oddelenie



FAKTY  
O SPOLOČNOSTI

Názov: PosAm, spol. s r. o.

Dátum založenia: 22. 8. 1990

IČO: 313 650 78

DIČ: 2020315440

IČ pre DPH: SK 2020315440

Sídlo: Bajkalská 28, 821 09 Bratislava

Obchodný register vedený Okresným súdom 

Bratislava I, oddiel: Sro, číslo zápisu: 6342/B

Pobočky:
Banská Bystrica

Košice

Levice

Žilina

Spoločníci:
Slovak Telekom, a. s.

Ing. Marian Marek

Ing. Peter Hladký

Ing. Peter Kolesár

Ing. Milan Drobný

Ing. Juraj Poláčik

Peter Mihalovič

Ing. Ronald Fleischman

Ing. Ladislav Bogdány

Ing. Katarína Petríková

Ing. Mark Slavický

Konatelia:
Ing. Marian Marek

Ing. Miroslav Majoroš

Ing. Ladislav Petényi

Prokuristi:
Ing. Milan Drobný

Ing. Miroslav Bielčik

Základné imanie od 2.7.2011: 
170 000 EUR

  
POSAM, SPOL S R.O.

Spoločnosť PosAm s.r.o. (IČO  00683  272) 

vznikla 22.8.1990. Na základe rozhodnutia 

(21.12.1993) jej Valného zhromaždenia bola 

táto spoločnosť k  3.1.1994 rozdelená na dve 

spoločnosti - PosAm Bratislava  spol.  s  r.o.  

a  ASSET Managment Slovakia  spol.  s  r.o. 

Spoločnosť PosAm Bratislava  spol.  s  r.o. 

(IČO 313 650 78) prevzala od spoločnosti PosAm 

všetky obchodné aktivity, záväzky a pohľadávky 

a  pokračovala ďalej s  obchodnými aktivitami 

s výnimkou správy nehnuteľnosti, ktorá prešla 

na druhú spoločnosť. PosAm Bratislava spol. 

s  r.o. sa tak stal nástupníkom spoločnosti Po-

sAm s.r.o., ktorá bola k  3.1.1994 obchodným 

registrom vymazaná. Spoločnosť PosAm Bra-

tislava spol.  s  r.o. v roku 2003 zmenila svoje 

obchodné meno na PosAm spol. s r.o.



INTEGROVANÝ  
MANAŽÉRSKY SYSTÉM

ISO 9001:2008
Kvalita

Predaj, služby a servis v oblasti výpočtovej 

techniky. Vývoj, výroba, predaj a implementácia 

vlastného softvéru. Podpora zákazníkov.

ISO/IEC 20000-1:2011
ITIL®

Systém manažérstva IT služieb, zahŕňajúci 

poskytovanie infraštruktúrnych a aplikačných 

služieb pre internú organizáciu a jej zmluvných 

partnerov v rámci technických a organizačných 

hraníc PosAm. V súlade s katalógom služieb 

PosAm.

ISO/IEC 27001:2013
Informačná bezpečnosť

Predaj, služby a servis v oblasti výpočtovej 

techniky. Vývoj, výroba, predaj a implementácia 

vlastného softvéru. Podpora zákazníkov. V súla-

de s platným prehlásením o aplikovateľnosti.

OHSAS 18001:2007
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Predaj, služby a servis v oblasti výpočtovej 

techniky. Vývoj, výroba, predaj a implementácia 

vlastného softvéru. Podpora zákazníkov.

ISO 14001:2004
Ochrana životného prostredia

Predaj, služby a servis v oblasti výpočtovej 

techniky. Vývoj, výroba, predaj a implementácia 

vlastného softvéru. Podpora zákazníkov.

ARH Value Added Reseller

AssureTec Value Added Reseller

Brocade Alliance Partner Network

Cisco Select Certified Partner

Citrix Citrix Solution Advisor SILVER

Dell Authorized Service Partner

Desko Value Added Reseller 

ELCOM Business & Technology Partner

ESET Gold Partner

F5 Unity Program Partner

Fortinet Authorized

HANVON Business & Technology Partner

Hitachi Data Systems Platinum / TrueNorth Partner Program

HP Enterprise HP Silver Server Specialist

HP Enterprise HPE Silver Partner

HP HP Computing Services Specialist

HP HP Gold patner Computing

HP HP Gold patner Printing

HP HP Partner First Gold

HP HP Printing Services Specialist

HP HP Services Specialist

Huawei Authorized Partner

IBM IBM Business Partner, Service partner

IBM Premier Business Partner

Konica-Minolta Authorized Service Partner

Kyocera Authorized Service Partner

Lenovo Service Partner

McAfee Reseller - Associate 

Microsoft MPN - Microsoft Partner Network

Namirial Spa Value Added Reseller 

OKI Authorized Service Partner

Oracle Gold Partner

RedHat Ready - Solution Provider

SAP Service Partner

SEFIRA Business & Technology Partner

Symantec Symantec Registered Partner

TECHNISERV IT Business & Technology Partner

Thales Business & Technology Partner

Veeam Reseller

VMware Solution Provider - Enterprise

Wacom Value Added Reseller

  
PARTNERSTVÁ



ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA SPOLOČNOSTI 
POSAM, SPOL. S R.O. A SPRÁVA 
NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA ZA ROK 
KONČIACI 31. DECEMBRA 2015



ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou,  
 

Daňové identifikačné číslo 
  
IČO 
  
SK NACE 
 

Účtovná závierka – Účtovná jednotka
 x  riadna       malá
 mimoriadna      veľká
 priebežná
 
  (vyznačí sa x)

 
Mesiac  Rok 

Bezprostredne  
predchádzajúce  
obdobie 

 
 

Priložené súčasti účtovnej závierky
   x    x    x
            (v celých eurách)            (v celých eurách)           (v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky POSAM, SPOL. S R. O.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica
BAJKALSKÁ  

PSČ

Číslo telefónu

Číslo

Obec
 BRATISLAVA
Číslo faxu 

Zostavená dňa: 
 

Schválená dňa:
 

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu 
účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
 

  



Ozna- 
čenie

STRANA AKTÍV Riadok

Bežné účtovné obdobie
Predch. úč. obd.

Brutto Korekcia Netto

EUR EUR EUR EUR 

SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 01  26 091 064  5 032 258  21 058 806  19 640 758 

A. Neobežný majetok r. 03+r.11+r.21 02  7 767 016  4 838 153  2 928 863  2 137 610 

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.04 až r.10) 03  2 565 341  1 264 734  1 300 607  1 139 325 

A.I.1 Aktivované náklady na vývoj (012) -/072,091A/ 04     

2 Softvér (013) -/073,091A/ 05  2 468 214  1 243 102  1 225 112  1 123 156 

3 Oceniteľné práva (014) -/074,091A/ 06  30 893  21 632  9 261  6 169 

4 Goodwill (015) -/075,091A/ 07     

5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok  
(019,01x) -/079,07x,091A/

08     

6 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 09  66 234   66 234  10 000 

7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 
(051) - /095A/

10     

A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.12 až r.20) 11  5 201 675  3 573 419  1 628 256  998 285 

A.II.1 Pozemky (031) - /092A/ 12     

2 Stavby (021) -/081,092A/ 13  168 660  4 455  164 205  3 455 

3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 
(022) -/082,092A/

14  4 795 105  3 568 964  1 226 141  988 413 

4 Pestovateľské celky trvalých porastov (025) -/085,092A/ 15     

5 Základné stádo a ťažné zvieratá (026) -/086,092A/ 16     

6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok  
(029,02x,032) -/089,08x,092A/

17     

7 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 18  237 910   237 910  6 417 

8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 
(052) - /095A/

19     

9 Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/-097) +/- 098 20     

A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r.22 až r.32) 21     

A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených 
účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/

22     

2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou 
okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/

23     

3 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 24     

4 Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 25     

5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným 
účtovným jednotkám (066A) - /096A/

26     

6 Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 27     

7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný  
majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/

28     

8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostat-
kovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 
069A, 06XA) - /096A/

29     

9 Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 30    

10 Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 31     

11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok 
(053) - /095A/

32     

B. Obežný majetok r.34+r.41+r.53+r.66+r.71 33  17 548 084  194 105  17 353 979  16 954 345 

B.I. Zásoby súčet (r.35 až r.40) 34  231 749  26 597  205 152  48 151 

B.I.1 Materiál (112,119,11x) - /191,19x/ 35  357   357  390 

2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 
(121,122,12x) -/192,193,19x/

36     

3 Výrobky (123) – /194/ 37     

4 Zvieratá (124) – /195/ 38     

5 Tovar (132,133,13X,139) – /196,19X/ 39  231 392  26 597  204 795  47 761 

6 Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 40     

SÚVAHA



Ozna- 
čenie

STRANA AKTÍV Riadok

Bežné účtovné obdobie
Predch. úč. obd.

Brutto Korekcia Netto

EUR EUR EUR EUR 

B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r.42+r.46 až r.52) 41  398 510   398 510  206 369 

B.II.1 Pohľadávky z obchodného styku súčet (r.43 až r.45) 42     

1.a
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným 
jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

43     

1.b
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účas-
ti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednot-
kám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

44     

1.c
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 
313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

45     

2 Čistá hodnota zákazky (316A) 46    

3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednot-
kám (351A) - /391A/

47     

4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok 
voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/

48     

5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 
(354A,355A,358A,35XA) - /391A/

49     

6 Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 50    

7
Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 
378A) - /391A/

51     

8 Odložená daňová pohľadávka (481A) 52  398 510  398 510  206 369 

B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r.54+r.58 až r.65) 53  6 309 962  167 508  6 142 454  8 492 623 

B.III.1 Pohľadávky z obchodného styku súčet (r.55 až r.57) 54  5 939 021  167 508  5 771 513  7 583 761 

1.a
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným 
účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 
31XA) - /391A/

55  2 122 858   2 122 858  3 266 372 

1.b
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účas-
ti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednot-
kám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

56     

1.c
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 
313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

57  3 816 163  167 508  3 648 655  4 317 389 

2 Čistá hodnota zákazky (316A) 58  330 073  330 073  876 831 

3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným  
jednotkám (351A) - /391A/

59     

4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok 
voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/

60     

5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 
(354A,355A,358A,35XA,398A) - /391A/

61     

6 Sociálne poistenie (336) - /391A/ 62     

7 Daňové pohľadávky a dotácie (341,342,343,345,346,347) - /391A/ 63  2 827   2 827  19 819 

8 Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 64    

9 Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 65  38 041   38 041  12 212 

B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r.67 až r.70) 66     

B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných 
jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/

67     

2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého fi-
nančného majetku v prepojených účtovných jednotkách 
(251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/

68     

3 Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) 69    

4 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259,314A) - /291A/ 70     

B.V. Finančné účty r.72 + r.73 71  10 607 863   10 607 863  8 207 202 

B.V.1 Peniaze (211,213,21X) 72  12 326  12 326  12 493 

2 Účty v bankách (221A,22X,+/- 261) 73  10 595 537  10 595 537  8 194 709 

C. Časové rozlíšenie (r.75 až r.78) 74  775 964   775 964  548 803 

C.1 Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 75  151 800  151 800  114 090 

2 Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 76  624 164   624 164  434 713 

3 Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 77    

4 Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 78     

SÚVAHA



Ozna- 
čenie

STRANA PASÍV Riadok
Bežné úč. obd. Predch. úč. obd.

EUR EUR

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r.80+r.101+r.141 79  21 058 806  19 640 758 

A. Vlastné imanie r.81+r.85+r.86+r.87+r.90+r.93+r.97+r.100 80  11 829 010  10 941 011 

A.I. Základné imanie súčet (r.82 až r.84) 81  170 000  170 000 

A.I.1 Základné imanie (411 alebo +/-491) 82  170 000  170 000 

2 Zmena základného imania +/- 419 83   

3 Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 84   

A.II. Emisné ážio (412) 85   

A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 86   

A.IV. Zákonné rezervné fondy (r.88+r.89) 87  17 000  17 000 

A.IV.1
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond  
(417A, 418, 421A, 422)

88  17 000  17 000 

2 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 89   

A.V. Ostatné fondy zo zisku r.91+r.92 90   

A.V.1 Štatutárne fondy (423,42X) 91   

2 Ostatné fondy (427, 42X) 92   

A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r.94 až r.96) 93   

A.VI.1
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväz-
kov(+/-414)

94   

2 Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/-415) 95   

3
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí 
a rozdelení (+/-416)

96   

A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r.98+r.99 97  9 084 464  8 262 150 

A.VII.1 Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 98  9 084 464  8 262 150 

2 Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 99   

A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 
/+-/r.01-(r.81+r.85+r.86+r.87+r.90+r.93+r.97+r.101+r.141)

100  2 557 546  2 491 861 

B. Záväzky r.102+r.118+r.121+r.122+r.136+r.139+r.140 101  8 318 843  7 960 082 

B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r.103+r.107 až r.117) 102  24 173  18 317 

B.I.1 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r.104 až r.106) 103   

1.a
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným 
jednotkám (321A, 475A, 476A)

104   

1.b
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti 
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 
(321A, 475A, 476A)

105   

1.c Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 106   

2 Čistá hodnota zákazky (316A) 107   

3
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 
(471A, 47XA)

108   

4
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväz-
kov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)

109   

5 Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 110   

6 Dlhodobo prijaté preddavky (475A) 111   

7 Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 112   

8 Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 113   

9 Záväzky zo sociálneho fondu (472) 114  24 173  18 317 

10 Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 115   

11 Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 116   

12 Odložený daňový záväzok (481A) 117   

B.II. Dlhodobé rezervy r.119+r.120 118  62 402  77 261 

B.II.1 Zákonné rezervy (451A) 119   

2 Ostatné rezervy (459A, 45XA) 120  62 402  77 261 

B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 121   

SÚVAHA



Ozna- 
čenie

STRANA PASÍV Riadok
Bežné úč. obd. Predch. úč. obd.

EUR EUR

B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r.123+r.127 až r.135) 122  6 310 572  6 596 854 

B.IV.1 Záväzky z obchodného styku súčet (r.124 až r.126) 123  4 376 772  5 100 515 

1.a
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným 
jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 
476A, 478A, 47XA)

124  97 403  26 183 

1.b
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem 
záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 
324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

125   

1.c
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 
325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

126  4 279 369  5 074 332 

2 Čistá hodnota zákazky (316A) 127   

3
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 
(361A, 36XA, 471A, 47XA)

128   

4
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväz-
kov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 
471A, 47XA)

129   

5
Záväzky voči spoločníkom a združeniu 
(364,365,366,367,368,398A,478A,479A)

130   

6 Záväzky voči zamestnancom (331,333,33X,479A) 131  655 547  568 204 

7 Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 132  351 140  325 281 

8 Daňové záväzky a dotácie (341,342,343,345,346,347,34X) 133  924 643  602 788 

9 Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 134   

10 Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 135  2 470  66 

B.V. Krátkodobé rezervy r.137+r.138 136  1 908 052  1 258 276 

B.V.1 Zákonné rezervy (323A, 451A) 137  167 743  207 953 

2 Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 138  1 740 309  1 050 323 

B.VI. Bežné bankové úvery (221A,231,232,23X,461A,46XA) 139  13 644  9 374 

B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci  
(241, 249, 24X, 473A, /-/255A)

140   

C. Časové rozlíšenie súčet (r.142 až r.145) 141  910 953  739 665 

C.1 Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 142   

2 Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) 143   

3 Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 144  184 358  114 452 

4 Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 145  726 595  625 213 

SÚVAHA



Ozna- 
čenie

TEXT Riadok
Bežné úč. obd. Bezprostredne predch. úč. obd.

EUR EUR

* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 01  43 514 400  47 257 463 

** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 02  43 998 163  47 696 208 

I Tržby z predaja tovaru (604, 607) 03  10 648 296  17 920 736 

II Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 04   

III Tržby z predaja služieb (602, 606) 05  32 700 420  29 187 283 

IV
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová 
skupina 61) 

06   

V Aktivácia (účtová skupina 62) 07  403 840  436 974 

VI
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku,  
dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 

08  79 923  11 329 

VII
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 
(644,645,646,648,655,657)

09  165 684  139 886 

**
Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12  
+ r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26

10  40 642 395  44 410 183 

A Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504,507) 11  9 725 751  17 020 959 

B
Spotreba materiálu, energie a ostatných nesklado-
vateľných dodávok (501,502,503) 

12  596 150  542 919 

C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13  3 926  5 842 

D Služby (účtová skupina 51) 14  17 471 527  14 904 728 

E Osobné náklady súčet (r.16 až r.19) 15  11 055 495  10 843 300 

E.1 Mzdové náklady (521,522) 16  8 338 769  8 159 703 

2 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17   

3 Náklady na sociálne poistenie (524,525,526) 18  2 566 170  2 523 452 

4 Sociálne náklady (527,528) 19  150 556  160 145 

F Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20  24 567  33 354 

G
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému 
majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)

21  943 964  1 008 273 

G.1
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku (551)

22  927 225  923 904 

2
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku 
a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)

23  16 739  84 369 

H
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a pre-
daného materiálu (541,542)

24  23 874  2 796 

I Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25  24 194  5 755 

J
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544,545, 
546,548,549,555,557) 

26  772 947  42 257 

***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-)  
(r. 02 - r. 10)

27  3 355 768  3 286 025 

*
Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 
11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)

28  15 955 202  15 070 545 

**
Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35  
+ r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44

29  24 307  15 751 

VIII Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30   

IX Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31   

IX.1
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených 
účtovných jednotiek (665A)

32   

2
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti 
okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)

33   

3 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34   

X Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35   

X.1
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepo-
jených účtovných jednotiek (666A)

36   

2
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej 
účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek 
(666A)

37   

3 Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38   

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT



Ozna- 
čenie

TEXT Riadok
Bežné úč. obd. Bezprostredne predch. úč. obd.

EUR EUR

XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39  19 456  9 558 

XI.1 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40   

2 Ostatné výnosové úroky (662A) 41  19 456  9 558 

XII. Kurzové zisky (663) 42  4 851  6 189 

XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy 
z derivátových operácií (664,667)

43   

XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44   4 

**
Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48  
+ r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54

45  13 223  11 841 

K Predané cenné papiere a podiely (561) 46   

L Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47   

M Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48   

N Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49   57 

N.1 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50   

2 Ostatné nákladové úroky (562A) 51   57 

O Kurzové straty (563) 52  7 483  5 056 

P
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady  
na derivátové operácie (564,567)

53   

Q Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54  5 740  6 728 

***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-)  
(r. 29 - r. 45)

55  11 084  3 910 

****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred 
zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)

56  3 366 852  3 289 935 

R Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57  809 306  798 074 

R.1 Daň z príjmov splatná (591, 595) 58  1 001 447  783 355 

2 Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59  -192 141  14 719 

S Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-596) 60

****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 
(+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)

61  2 557 546  2 491 861 

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT



A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

1. Obchodné meno a sídlo
PosAm, spol. s r. o.
Bajkalská 28
821 09 Bratislava

PosAm spol. s r. o. (ďalej „Spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmed-
zeným, ktorá vznikla dňa 21. decembra 1993 na základe uzavretej spo-
ločenskej zmluvy. Dňa 3. januára 1994 bola zapísaná do Obchodného 
registra vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka 
č. 6342/B. Spoločnosť sídli na Bajkalskej 28 v Bratislave (do 31.12.2015 
na Odborárskej 21), Slovenská republika, identifikačné číslo 31 365 078.

2. Hlavné činnosti Spoločnosti
- vývoj a predaj vlastného softvéru
- poskytovanie služieb v oblasti IT
- predaj hardware a software licencií

3. Neobmedzené ručenie
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných 
jednotkách. 

4. Počet zamestnancov
Spoločnosť mala k 31. decembru 2015 268 aktívnych zamestnancov 
(k 31.12.2014: 248), z toho 48 vedúcich pracovníkov (2014: 48). 

Názov položky 31. 12. 2015 31. 12. 2014

Priemerný prepočítaný počet  
zamestnancov

260 249

Stav zamestnancov ku dňu, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka, z toho

268 248

počet vedúcich zamestnancov 48 48

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015 je zostavená ako  
riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníc-
tve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce 
účtovné obdobie
Valné zhromaždenie schválilo dňa 26. marca 2015 účtovnú závierku 
Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

7. Dátum schválenia audítora Spoločnosti
Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo dňa 4. augusta 2011 spoloč-
nosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. ako audítora účtovnej zá-
vierky za rok 2015.

B. KONSOLIDOVANÝ CELOK

Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoloč-
nosti Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62, Bratislava, Slovenská 
republika, ktorá je súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky koncernu 
Deutsche Telekom. Konsolidovanú účtovnú závierku koncernu Deutsche 
Telekom zostavuje spoločnosť Deutsche Telekom AG, Friedrich Ebert Alle 
140, 531  13 Bonn, Spolková republika Nemecko. Tieto konsolidované 
účtovné závierky možno dostať priamo v sídle uvedených spoločností.

C. ÚČTOVNÉ METÓDY A VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretr-
žitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným 
v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania.

Účtovníctvo Spoločnosť vedie na základe dodržania časovej a vecnej 
súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, 
ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR, pokiaľ nie 
je určené inak.Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť 
aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím. 

b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok
Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje obstarávacou ce-
nou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvi-
siace s obstaraním. 

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje 
vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňajú priame mzdové náklady a iné priamo 
priraditeľné náklady súvisiace so zamestnancami, ktorí vytvárajú dlho-
dobý nehmotný majetok.

Dlhodobý nehmotný majetok nadobudnutý bezodplatne sa oceňuje  
reprodukčnou obstarávacou cenou.

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého nehmotného majetku 
zvyšujú jeho obstarávaciu cenu, opravy a údržba sa účtujú do nákladov 
v období ich realizácie.

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý 
bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpove-
dajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať 
sa začína prvým dňom mesiaca v ktorom je daný majetok uvedený do 
používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba 

dlhodobého nehmotného majetku sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Predpokladaná 
doba používa-
nia v rokoch

Metóda  
odpisovania

Ročná odpisová
sadzba v %

Web stránka 3 rovnomerná 33,33

Softvér 4 rovnomerná 25,00

Vlastný softvér 
(AMC, bSign)

4 rovnomerná 25,00

Vlastný softvér 
(dScan)

5 rovnomerná 20,00

Vlastný softvér 
(SERVIO NG)

8 rovnomerná 12,50

Oceniteľné práva 
(ochranná známka)

10 rovnomerná 10,00

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého nehmot-

ného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej 

úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.
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Dlhodobý hmotný majetok
Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou, 
ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace 
s jeho obstaraním.

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvy-
šujú jeho obstarávaciu cenu, opravy a údržba sa účtujú do nákladov v ob-
dobí ich realizácie.

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol 
zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedaj-
úcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa 
začína prvým dňom mesiaca v ktorom je daný majetok uvedený do po-
užívania. 

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba 
dlhodobého hmotného majetku sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Predpokladaná doba  
používania v rokoch

Metóda odpisovania Ročná odpisová sadzba v %

Stroje, prístroje a zariadenia 4 rovnomerná 25,00

Stroje, prístroje a zariadenia (servisné zariadenie) 7 rovnomerná 14,29

Kuchynský nábytok priemyselný 6 rovnomerná 16,66

EZS bezpečnostný systém 10 rovnomerná 10,00

Dopravné prostriedky 4 rovnomerná 25,00

Inventár 6 rovnomerná 16,66

Mobilné telefóny 2 rovnomerná 50,00

Iný dlhodobý hmotný majetok (trezory, klimatizácie) 12 rovnomerná 8,33

Technické zhodnotenie prenajatých priestorov 5 rovnomerná 20,00

TZ prenajatých priestorov – FBC Bajkalská 10 rovnomerná 10,00

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotné-
ho majetku je vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitko-
vej hodnoty.

c) Zásoby
Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje 
cenu za ktorú sa zásoba obstarala a náklady súvisiace s jej obstaraním 
znížené o poskytnuté zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už preda-
ným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na 
predané alebo spotrebované zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách spô-
sobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje 
v cene zistenej metódou „first-in first-out“ (FIFO – prvá cena pre ocenenie 
prírastku zásob sa použije ako prvá cena pre ocenenie úbytku zásob). 

V prípade zníženia úžitkovej hodnoty zásob Spoločnosť tvorí opravné po-
ložky na základe porovnania ocenenia v účtovníctve a čistej realizačnej 
hodnoty. Na pomaly obrátkové zásoby tovaru, ktoré Spoločnosť eviduje 
na sklade viac ako 1 rok sa tvorí opravná položka vo výške 50% ich oce-
nenia a viac ako 2 roky vo výške 100% ich ocenenia. V prípade zásob 
náhradných dielov sa tvorí opravná položka vo výške 100% ich ocenenia, 
ak Spoločnosť eviduje zásoby na sklade viac ako 4 roky.

d) Zákazková výroba
Spoločnosť účtuje o dodávkach vlastných softvérových diel ako o zákaz-
kovej výrobe. Ak je možné výsledok zo zákazkovej výroby spoľahlivo od-
hadnúť, výnosy a náklady pripadajúce na dané účtovné obdobie sa účtujú 
metódou stupňa dokončenia, pričom stupeň dokončenia zákazky sa zis-
ťuje kumulatívne ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka podľa 
stavu vykonanej práce, pomocou počtu odpracovaných hodín.

Náklady na zákazku sa vykazujú v období, v ktorom vznikli. Náklady vy-
naložené v bežnom roku a súvisiace s budúcou činnosťou na zákazke 
sa nezahrňujú do výpočtu stupňa dokončenia. Ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka, sa kumulatívny rozdiel medzi doteraz poža-
dovanými platbami za plnenie zákazkovej výroby a hodnotou zákazkovej 
výroby zistenej podľa metódy stupňa dokončenia vykáže v súvahe ako 
čistá hodnota zákazky so súvzťažným zápisom v prospech výnosov.

Požadované sumy za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe sa vykážu 
ako pohľadávky z obchodného styku so súvzťažným zápisom v prospech 
výnosov zo zákazky. Preddavky prijaté pred vykonaním príslušnej práce 
sa vykážu ako prijaté preddavky alebo dlhodobé prijaté preddavky. Ak 
sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka predpokladá, že 
náklady prevýšia výnosy, účtuje sa okamžite o odhade očakávanej straty 
zo zákazkovej výroby. Výška očakávanej straty je určená bez ohľadu na 
to, či sa začala práca na zákazkovej výrobe, bez ohľadu na stupeň dokon-
čenia zákazkovej výroby alebo na výšku ziskov, ktorých vznik sa očakáva 
z iných zmlúv, ku ktorým sa nepristupuje ako k jednej zákazkovej výrobe.

Očakávaná strata zo zákazkovej výroby sa vykáže ako ostatné náklady 
na hospodársku činnosť. V účtovnom období, v ktorom už nie je pravde-
podobná strata zo zákazkovej výroby alebo je pravdepodobné zníženie 
straty zo zákazkovej výroby alebo zúčtovanie straty, sa vykáže zníženie 
ostatných nákladov na hospodársku činnosť.

e) Pohľadávky
Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky 
a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú 
obstarávacou cenou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na 
ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami. K pohľadávkam po 
splatnosti viac ako 90 dní v hodnote pri jednej individuálnej pohľadávke 
do 1 000 EUR tvorí Spoločnosť opravnú položku vo výške 100% hodnoty 
pohľadávky. K pohľadávkam po splatnosti viac ako 30 dní v hodnote pri 
jednej individuálnej pohľadávke nad 1 000 EUR tvorí Spoločnosť opravnú 
položku, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodno-
tou pohľadávky po individuálnom posúdení stavu predmetnej pohľadávky 
a podľa stupňa rizika jej nezaplatenia.

f) Finančné účty
Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, zostatky na bankových účtoch 
a ceniny. 

g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výš-
ke, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti 
s účtovným obdobím.



h) Opravné položky
Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstat-
nené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oce-
neniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného 
predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

i) Rezervy
Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá 
vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej 
ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedze-
ním alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie 
existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový 
účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu 
vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vec-
ne príslušného účtu nákladov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo 
jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba  
rezervy.

j) Záväzky
Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich 
prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, 
že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky 
v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

k) Zamestnanecké požitky
Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poistných fondov, pla-
tená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka, bonusy a ostatné 
nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom 
období, s ktorým vecne a časovo súvisia.

l) Splatná daň z príjmu
Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej 
povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná 
zo základu vyplývajúceho z výsledku hospodárenia pred zdanením, ktorý 
bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých 
a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok 
je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť 
uhradila v priebehu roka. Keďže uhradené preddavky na daň z príjmu 
v  priebehu roka sú nižšie ako celková daňová povinnosť za tento rok, 
Spoločnosť vykazuje výsledný daňový záväzok.

m) Odložená daň z príjmu
Odložená daň z príjmu vyplýva z rozdielov medzi účtovnou hodnotou ma-
jetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou 
základňou.

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je prav-
depodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovnať voči budúcemu 
základu dane.

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa 
predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane, t.j. 22 %.

n) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo výš-
ke, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti 
s účtovným obdobím.

o) Leasing (Spoločnosť je nájomca)
Operatívny leasing. Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa 
účtuje do nákladov priebežne počas doby trvania leasingovej zmluvy.

p) Cudzia mena
Transakcie v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmen-
ným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou ale-
bo Národnou banku Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia 
účtovného prípadu alebo v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závier-
ka. Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú s vplyvom na výsledok hospo-
dárenia. 

Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kur-
zom platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové 
rozdiely sa vykazujú vo Výkaze ziskov a strát.

Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na euro kurzom, za ktorý boli 
tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

q) Vykazovanie výnosov
Výnosy za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú 
tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy). Tržby sú 
účtované ku dňu splnenia dodávky alebo poskytnutia služby. 

Výnosy z predaja hardware zariadení a software licencií (tovaru) sa vy-
kazujú v momente prenosu rizika a vlastníctva, obvykle po dodaní podľa 
definovaných dodacích podmienok.

Výnosy z predaja software licencií (služieb) sa vykazujú vo výške, ktorá 
je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným 
obdobím.

Výnosy z predaja IT služieb a služieb tvorby vlastných softvérových diel 
sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom sú poskytnuté s ohľadom na 
stav ich rozpracovanosti. Tento je zistený na základe skutočne poskyt-
nutých služieb ako pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých 
služieb. 



D. AKTÍVA

1. Dlhodobý nehmotný majetok
Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného majetku za bežné účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý nehmotný 
majetok

Aktivované 
náklady na 

vývoj
Softvér Oceniteľné 

práva Goodwill Ostatný DNM Obstarávaný 
DNM

Poskytnuté 
preddavky 

na DNM
Spolu

Prvotné ocenenie

Stav k 1.1.2015 0 2 645 497 25 034 0 0 94 369 0 2 764 900

Prírastky 0 0 0 0 0 485 094 0 485 094

Úbytky 0 -590 284 0 0 0 -94 369 0 -684 653

Presuny 0 413 001 5 859 0 0 -418 860 0 0

Stav k 31.12.2015 0 2 468 214 30 893 0 0 66 234 0 2 565 341

Oprávky

Stav k 1.1.2015 0 1 522 341 18 865 0 0 0 0 1 541 206

Prírastky 0 311 045 2 767 0 0 0 0 313 812

Úbytky 0 -590 284 0 0 0 0 0 -590 284

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0

Stav k 31.12.2015 0 1 243 102 21 632 0 0 0 0 1 264 734

Opravné položky

Stav k 1.1.2015 0 0 0 0 0 84 369 0 84 369

Prírastky 0 0 0 0 0 0 0 0

Úbytky 0 0 0 0 0 -84 369 0 -84 369

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0

Stav k 31.12.2015 0 0 0 0 0 0 0 0

Zostatková hodnota 

Stav k 1.1.2015 0 1 123 156 6 169 0 0 10 000 0 1 139 325

Stav k 31.12.2015 0 1 225 112 9 261 0 0 66 234 0 1 300 607

Spoločnosť vytvorila vlastnou činnosťou počas roku 2015 softvér a aktivovala súvisiace náklady vo výške 403 840EUR (2014: 436 974 EUR). Do uží-
vania bol v roku 2015 zaradený softvér vytvorený vlastnou činnosťou vo výške 394 106 EUR (2014: 764 556 EUR). Jedná sa o softvér, ktorý je určený 
na interné použite ako aj na poskytovanie služieb zákazníkom spoločnosti.

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý nehmotný 
majetok

Aktivované 
náklady na 

vývoj
Softvér Oceniteľné 

práva Goodwill Ostatný DNM Obstarávaný 
DNM

Poskytnuté 
preddavky 

na DNM
Spolu

Prvotné ocenenie

Stav k 1.1.2014 0 1 861 734 24 744 0 0 421 951 0 2 308 429

Prírastky 0 0 0 0 0 456 471 0 456 471

Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0

Presuny 0 783 763 290 0 0 -784 053 0 0

Stav k 31.12.2014 0 2 645 497 25 034 0 0 94 369 0 2 764 900

Oprávky

Stav k 1.1.2014 0 1 277 226 16 339 0 0 0 0 1 293 565

Prírastky 0 245 115 2 526 0 0 0 0 247 641

Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0

Stav k 31.12.2014 0 1 522 341 18 865 0 0 0 0 1 541 206

Opravné položky

Stav k 1.1.2014 0 0 0 0 0 0 0 0

Prírastky 0 0 0 0 0 84 369 0 84 369

Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0

Stav k 31.12.2014 0 0 0 0 0 84 369 0 84 369

Zostatková hodnota 

Stav k 1.1.2014 0 584 508 8 405 0 0 421 951 0 1 014 864

Stav k 31.12.2014 0 1 123 156 6 169 0 0 10 000 0 1 139 325



2. Dlhodobý hmotný majetok
Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou, živelnou pohromou a vandalským činom až do výšky 996 009 EUR 
(2014: 1 035 085 EUR).

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý hmotný 
majetok Pozemky Stavby

Samostatné 
hnuteľné veci 
a súbory hnu-
teľných vecí

Pestovateľské 
celky trvalých 

porastov

Základné 
stádo a ťaž-
né zvieratá

Ostatný 
DHM

Obstarávaný 
DHM

Poskytnuté 
preddavky 

na DHM
Spolu

Prvotné ocenenie

Stav k 1.1.2015 0 5 457 5 143 352 0 0 0 6 417 0 5 155 226

Prírastky 0 0 0 0 0 0 1 274 613 0 1 274 613

Úbytky 0 0 -1 228 164 0 0 0 0 0 -1 228 164

Presuny 0 163 203 879 917 0 0 0 -1 043 120 0 0

Stav k 31.12.2015 0 168 660 4 795 105 0 0 0 237 910 0 5 201 675

Oprávky

Stav k 1.1.2015 0 2 002 4 154 939 0 0 0 0 0 4 156 941

Prírastky 0 2 453 642 188 0 0 0 0 0 644 641

Úbytky 0 0 -1 228 163 0 0 0 0 0 -1 228 163

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stav k 31.12.2015 0 4 455 3 568 964 0 0 0 0 0 3 573 419

Opravné položky

Stav k 1.1.2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prírastky 0 0 18 135 0 0 0 0 0 18 135

Úbytky 0 0 -18 135 0 0 0 0 0 -18 135

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stav k 31.12.2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zostatková hodnota 

Stav k 1.1.2015 0 3 455 988 413 0 0 0 6 417 0 998 285

Stav k 31.12.2015 0 164 205 1 226 141 0 0 0 237 910 0 1 628 256

Dlhodobý hmotný 
majetok Pozemky Stavby

Samostatné 
hnuteľné veci 
a súbory hnu-
teľných vecí

Pestovateľské 
celky trvalých 

porastov

Základné 
stádo a ťaž-
né zvieratá

Ostatný 
DHM

Obstarávaný 
DHM

Poskytnuté 
preddavky 

na DHM
Spolu

Prvotné ocenenie

Stav k 1.1.2014 0 5 457 5 108 587 0 0 0 4 848 0 5 118 892

Prírastky 0 0 0 0 0 0 386 678 0 386 678

Úbytky 0 0 -350 344 0 0 0 0 0 -350 344

Presuny 0 0 385 109 0 0 0 -385 109 0 0

Stav k 31.12.2014 0 5 457 5 143 352 0 0 0 6 417 0 5 155 226

Oprávky

Stav k 1.1.2014 0 910 3 827 027 0 0 0 0 0 3 827 937

Prírastky 0 1 092 678 256 0 0 0 0 0 679 348

Úbytky 0 0 -350 344 0 0 0 0 0 -350 344

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stav k 31.12.2014 0 2 002 4 154 939 0 0 0 0 0 4 156 941

Opravné položky

Stav k 1.1.2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prírastky 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stav k 31.12.2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zostatková hodnota 

Stav k 1.1.2014 0 4 547 1 281 560 0 0 0 4 848 0 1 290 955

Stav k 31.12.2014 0 3 455 988 413 0 0 0 6 417 0 998 285



3. Zásoby
Vývoj opravnej položky k zásobám v priebehu bežného účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

Zásoby Stav k 1.1.2015 Tvorba OP
Zúčtovanie OP z dôvodu 
zániku opodstatnenosti

Zúčtovanie OP z dôvodu 
vyradenia majetku  

z účtovníctva
Stav k 31.12.2015

Materiál 0 0 0 0 0

Nedokončená výroba  
a polotovary vlastnej výroby

0 0 0 0 0

Výrobky 0 0 0 0 0

Zvieratá 0 0 0 0 0

Tovar 22 671 7 544 0 -3 618 26 597

Nehnuteľnosť na predaj 0 0 0 0 0

Poskytnuté preddavky na zásoby 0 0 0 0 0

Zásoby spolu 22 671 7 544 0 -3 618 26 597

Zníženie čistej realizačnej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky. Čistá realizačná hodnota zásob sa znížila predovšetkým 
v dôsledku zníženia obstarávacích cien materiálu v porovnaní s jeho dovtedajšou účtovnou hodnotou a zníženia predajných cien.

4. Zákazková výroba 
Výnosy zo zákazkovej výroby dosiahli v roku 2015 čiastku 20 303 411 EUR (2014: 16 156 098 EUR).

Dodatočné informácie o zákazkách otvorených ku koncu účtovného obdobia sú zobrazené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky 31.12.2015 31.12.2014
Sumár od začiatku zákazkovej  

výroby až do 31.12.2015

Výnosy zo zákazkovej výroby 330 073 876 831 330 073

Náklady na zákazkovú výrobu 161 786 512 498 161 786

Hrubý zisk / hrubá strata 168 287 364 333 168 287

Hodnota zákazkovej výroby Stav k 31.12.2015
Sumár od začiatku zákazkovej  

výroby až do 31.12.2015

Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe 0 0

Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku 330 073 330 073

Suma prijatých preddavkov 0 0

Suma zadržanej platby 0 0

Náklady a výnosy na zákazkovú výrobu boli kalkulované pomocou metódy stupňa dokončenia, zistením stavu vykonanej práce, ku dňu zostavenia 
účtovnej závierky pomocou počtu odpracovaných hodín.

5. Pohľadávky 
Vývoj opravnej položky v priebehu bežného účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky
Stav 

k 1.1.2015
Tvorba OP

Zúčtovanie OP  
z dôvodu zániku 
opodstatnenosti

Zúčtovanie OP z dôvo-
du vyradenia majetku 

z účtovníctva

Stav 
k 31.12.2015

Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho: 140 912 30 866 4 270 0 167 508

Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 0 0 0 0 0

Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným účtovným jednotkám

0 0 0 0 0

Ostatné pohľadávky z obchodného styku 140 912 30 866 4 270 0 167 508

Ostatné krátkodobé pohľadávky 0 0 0 0 0

Krátkodobé pohľadávky spolu 140 912 30 866 4 270 0 167 508



Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke

Pohľadávky
Stav 

k 1.1.2014
Tvorba OP

Zúčtovanie OP  
z dôvodu zániku 
opodstatnenosti

Zúčtovanie OP  
z dôvodu vyradenia 

majetku z účtovníctva

Stav 
k 31.12.2014

Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho: 132 661 14 154 5 903 0 140 912

Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 0 0 0 0 0

Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným účtovným jednotkám

0 0 0 0 0

Ostatné pohľadávky z obchodného styku 132 661 14 154 5 903 0 140 912

Ostatné krátkodobé pohľadávky 0 0 0 0 0

Krátkodobé pohľadávky spolu 132 661 14 154 5 903 0 140 912

Dlhodobé pohľadávky Spoločnosti sú v lehote splatnosti. Veková štruktúra krátkodobých pohľadávok Spoločnosti k 31. decembru 2015 je uvedená 
v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Pohľadávky spolu

Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho: 5 613 422 325 599 5 939 021

Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 2 032 944 89 914 2 122 858

Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným 
účtovným jednotkám

0 0 0

Ostatné pohľadávky z obchodného styku 3 580 478 235 685 3 816 163

Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho: 368 501 2 440 370 941

Čistá hodnota zákazky 330 073 0 330 073

Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 0 0 0

Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným 
účtovným jednotkám

0 0 0

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 0 0 0

Sociálne poistenie 0 0 0

Daňové pohľadávky a dotácie 2 827 0 2 827

Pohľadávky z derivátových operácií 0 0 0

Iné pohĺadávky 35 601 2 440 38 041

Krátkodobé pohľadávky spolu 5 981 923 328 039 6 309 962

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Pohľadávky spolu

Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho: 7 469 895 254 778 7 724 673

Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 3 194 446 71 926 3 266 372

Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným 
účtovným jednotkám

0 0 0

Ostatné pohľadávky z obchodného styku 4 275 449 182 852 4 458 301

Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho: 906 422 2 440 908 862

Čistá hodnota zákazky 876 831 0 876 831

Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 0 0 0

Pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným 
účtovným jednotkám

0 0 0

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 0 0 0

Sociálne poistenie 0 0 0

Daňové pohľadávky a dotácie 19 819 19 819

Pohľadávky z derivátových operácií 0 0 0

Iné pohĺadávky 9 772 2 440 12 212

Krátkodobé pohľadávky spolu 8 376 317 257 218 8 633 535

Spoločnosť v roku 2015 vytvorila na pohľadávky po splatnosti opravné položky vo výške 30 866 EUR (2014: 14 154 EUR). 

Z dôvodu úhrady pohľadávok po splatnosti, ku ktorým boli v minulosti vytvorené opravné položky boli v roku 2015 zúčtované opravné položky  
z dôvodu zániku ich opodstatnenosti vo výške 4 270 EUR. 



6. Finančné účty
Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladni, účty v bankách a ceniny. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

7. Časové rozlíšenie
Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia Stav k 31.12.2015 Stav k 31.12.2014

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho: 151 800 114 090

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: 624 164 434 713

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: 0 0

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: 0 0

Spolu 775 964 548 803

V roku 2015 sa zvýšili náklady budúcich období oproti roku 2014 o 227 161 EUR najmä z dôvodu zvýšenia časového rozlíšenia IT služieb.

8. Odložená daňová pohľadávka
Informácie o dočasných rozdieloch a výpočte odloženej dane:

Názov položky Stav k 31.12.2014
Zaúčtovaná do  

vlastného imania
Zaúčtované do výkazu 

ziskov a strát
Stav k 31.12.2015

Dlhodobý majetok -218 008 0 110 880 -107 128

Opravná položka k zásobám 22 671 0 3 926 26 597

Opravná položka k pohľadávkam 5 793 0 21 730 27 523

Rezervy 1 127 584 0 675 128 1 802 712

Daňové straty 0 0 0 0

Nevyužité daňové odpočty 0 0 0 0

Ostatné 0 0 61 707 61 707

Celkom 938 040 0 873 371 1 811 411

Sadzba dane z príjmov ( v %) * 22 22 22

Odložená daňová pohľadávka vypočítaná 206 369 0 192 141 398 510

Odložená daňová pohľadávka zaúčtovaná 206 369 0 192 141 398 510

Odložený daňový záväzok 0 0  0 0

E. PASÍVA

1. Vlastné imanie
Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Položka vlastného imania Stav k 1.1.2015 Prírastky Úbytky Presuny Stav k 31.12.2015

Základné imanie 170 000 0 0 0 170 000

Zmena základného imania 0 0 0 0 0

Pohľadávky za upísané vlastné imanie 0 0 0 0 0

Emisné ážio 0 0 0 0 0

Ostatné kapitálové fondy 0 0 0 0 0

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 17 000 0 0 0 17 000

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely 0 0 0 0 0

Štatutárne fondy 0 0 0 0 0

Ostatné fondy 0 0 0 0 0

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 0 0 0 0 0

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 0 0 0 0 0

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení 0 0 0 0 0

Nerozdelený zisk minulých rokov 8 262 150 0 0 822 314 9 084 464

Neuhradená strata minulých rokov 0 0 0 0 0

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia 2 491 861 2 557 546 -1 669 547 -822 314 2 557 546

Vlastné imanie spolu 10 941 011 2 557 546 -1 669 547 0 11 829 010



Položka vlastného imania Stav k 1.1.2014 Prírastky Úbytky Presuny Stav k 31.12.2014

Základné imanie 170 000 0 0 0 170 000

Zmena základného imania 0 0 0 0 0

Pohľadávky za upísané vlastné imanie 0 0 0 0 0

Emisné ážio 0 0 0 0 0

Ostatné kapitálové fondy 0 0 0 0 0

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 17 000 0 0 0 17 000

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely 0 0 0 0 0

Štatutárne fondy 0 0 0 0 0

Ostatné fondy 0 0 0 0 0

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 0 0 0 0 0

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 0 0 0 0 0

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení 0 0 0 0 0

Nerozdelený zisk minulých rokov 7 092 324 0 0 1 169 826 8 262 150

Neuhradená strata minulých rokov 0 0 0 0 0

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia 2 339 652 2 491 861 -1 169 826 -1 169 826 2 491 861

Vlastné imanie spolu 9 618 976 2 491 861 - 1 169 826 0 10 941 011

Rozdelenie zisku za predchádzajúci rok 2014
Účtovný zisk za rok 2014 vo výške 2 491 861 EUR bol rozdelený nasledovne:

Názov položky 2014

Prídel do zákonného rezervného fondu 0

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov 0

Prídel do sociálneho fondu 0

Prídel na zvýšenie základného imania 0

Úhrada straty minulých období 0

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov 822 314

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom 1 669 547

Iné 0

Spolu 2 491 861

Štatutárny orgán rozhodne o rozdelení zisku za rok 2015 spolu so schválením tejto účtovnej závierky.

2. Rezervy
Prehľad pohybu rezerv za rok 2015 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

 Názov položky Stav k 1.1.2015 Tvorba Použitie Zrušenie Stav k 31.12.2015

Dlhodobé rezervy, z toho: 77 261 14 937 -29 796 0 62 402

Zákonné dlhodobé rezervy, z toho: 0 0 0 0 0

Ostatné dlhodobé rezervy, z toho: 77 261 14 937 -29 796 0 62 402

Rezerva na záruky a záručné opravy 77 261 14 937 -29 796 0 62 402

Krátkodobé rezervy, z toho: 1 258 276 1 908 052 -1 210 130 -48 146 1 908 052

Zákonné krátkodobé rezervy, z toho: 207 953 167 743 -203 146 -4 807 167 743

Rezerva na dovolenky 169 995 167 743 -169 995 0 167 743

Rezerva na výročnú správu a audit 37 668 0 -33 068 -4 600 0

Rezerva na nevyfakturované dodávky 290 0 -83 -207 0

Ostatné krátkodobé rezervy, z toho: 1 050 323 1 740 309 -1 006 984 -43 339 1 740 309

Rezerva na záruky a záručné opravy 154 455 725 913 -143 697 -10 758 725 913

Rezerva na odmeny 895 868 977 163 -863 287 -32 581 977 163

Rezerva na výročnú správu a audit 0 31 370 31 370

Rezerva na nevyfakturované dodávky 0 5 863 5 863

Rezervy spolu 1 335 537 1 922 989 -1 239 926 -48 146 1 970 454

Rezerva na záruky a záručné opravy zohľadňuje záväzok Spoločnosti voči jej zákazníkom z dôvodu záručných opráv, odstránení možných chýb  
dodaných diel a z dôvodu výkonov súvisiacich s poskytnutím rozšírenej záruky. Jej použitie je očakávané do roku 2020.

Rezerva na dovolenky zohľadňuje záväzok Spoločnosti voči jej zamestnancom v súvislosti s nevyčerpanými dovolenkami roku 2015.

Rezerva na odmeny zohľadňuje záväzok Spoločnosti voči jej zamestnancom v súvislosti s odmenami priznanými za rok 2015.



Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky Stav k 1.1.2014 Tvorba Použitie Zrušenie Stav k 31.12.2014

Dlhodobé rezervy, z toho: 173 805 0 -49 325 -47 219 77 261

Zákonné dlhodobé rezervy, z toho: 0 0 0 0 0

Ostatné dlhodobé rezervy, z toho: 173 805 0 -49 325 -47 219 77 261

Rezerva na záruky a záručné opravy 173 805 0 -49 325 -47 219 77 261

Krátkodobé rezervy, z toho: 1 498 428 1 258 276 -1 430 838 -67 590 1 258 276

Zákonné krátkodobé rezervy, z toho: 217 935 207 953 -211 932 -6 003 207 953

Rezerva na dovolenky 169 127 169 995 -169 127 169 995

Rezerva na výročnú správu a audit 36 944 37 668 -33 262 -3 682 37 668

Rezerva na nevyfakturované dodávky 11 864 290 -9 543 -2 321 290

Ostatné krátkodobé rezervy, z toho: 1 280 493 1 050 323 -1 218 906 -61 587 1 050 323

Rezerva na záruky a záručné opravy 251 109 154 455 -229 034 -22 075 154 455

Rezerva na odmeny 1 029 384 895 868 -989 872 -39 512 895 868

Rezervy spolu 1 672 233 1 258 276 -1 480 163 -114 809 1 335 537

3. Záväzky
Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2015:

ZÁVÄZKY SO ZOSTATKOVOU DOBOU SPLATNOSTI

Názov položky
viac ako päť 

rokov
jeden rok až 

päž rokov
do jedného 

roka
Záväzky po le-
hote splatnosti

Spolu záväzky

Dlhodobé záväzky z obchodného styku 0 0 0 0 0

Ostatné dlhodobé záväzky, z toho: 0 24 173 0 0 24 173

Čistá hodnota zákazky 0 0 0 0 0

Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 0 0 0 0 0

Záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov 
voči prepojeným účtovným jednotkám 

0 0 0 0 0

Ostatné dlhodobé záväzky 0 0 0 0 0

Dlhodobo prijaté preddavky 0 0 0 0 0

Dlhodobé zmenky na úhradu 0 0 0 0 0

Vydané dlhopisy 0 0 0 0 0

Záväzky zo sociálneho fondu 0 24 173 0 0 24 173

Iné dlhodobé záväzky 0 0 0 0 0

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií 0 0 0 0 0

Odložený daňový záväzok 0 0 0 0 0

Dlhodobé záväzky spolu 0 24 173 0 0 24 173

Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho: 0 0 3 969 967 406 805 4 376 772

Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 0 0 84 562 12 841 97 403

Záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov 
voči prepojeným účtovným jednotkám 

0 0 0 0 0

Ostatné záväzky z obchodného styku 0 0 3 885 405 393 964 4 279 369

Ostatné krátkodobé záväzky, z toho: 0 0 1 933 800 0 1 933 800

Čistá hodnota zákazky 0 0 0 0 0

Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 0 0 0 0 0

Záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov 
voči prepojeným účtovným jednotkám 

0 0 0 0 0

Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0 0 0 0 0

Záväzky voči zamestnancom 0 0 655 547 0 655 547

Záväzky zo sociálneho poistenia 0 0 351 140 0 351 140

Daňové záväzky a dotácie 0 0 924 643 0 924 643

Záväzky z derivátových operácií 0 0 0 0 0

Iné záväzky 0 0 2 470 0 2 470

Krátkodobé záväzky spolu 0 0 5 903 767 406 805 6 310 572



Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

ZÁVÄZKY SO ZOSTATKOVOU DOBOU SPLATNOSTI

Názov položky
viac ako päť 

rokov
jeden rok až 

päž rokov
do jedného 

roka
Záväzky po le-
hote splatnosti

Spolu záväzky

Dlhodobé záväzky z obchodného styku 0 0 0 0 0

Ostatné dlhodobé záväzky, z toho: 0 18 317 0 0 18 317

Čistá hodnota zákazky 0 0 0 0 0

Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 0 0 0 0 0

Záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov 
voči prepojeným účtovným jednotkám 

0 0 0 0 0

Ostatné dlhodobé záväzky 0 0 0 0 0

Dlhodobo prijaté preddavky 0 0 0 0 0

Dlhodobé zmenky na úhradu 0 0 0 0 0

Vydané dlhopisy 0 0 0 0 0

Záväzky zo sociálneho fondu 0 18 317 0 0 18 317

Iné dlhodobé záväzky 0 0 0 0 0

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií 0 0 0 0 0

Odložený daňový záväzok 0 0 0 0 0

Dlhodobé záväzky spolu 0 18 317 0 0 18 317

Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho: 0 0 4 788 265 312 250 5 100 515

Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 0 0 24 309 1 874 26 183

Záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov 
voči prepojeným účtovným jednotkám 

0 0 0 0 0

Ostatné záväzky z obchodného styku 0 0 4 763 956 310 376 5 074 332

Ostatné krátkodobé záväzky, z toho: 0 0 1 496 339 0 1 496 339

Čistá hodnota zákazky 0 0 0 0 0

Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 0 0 0 0 0

Záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov 
voči prepojeným účtovným jednotkám 

0 0 0 0 0

Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0 0 0 0 0

Záväzky voči zamestnancom 0 0 568 204 0 568 204

Záväzky zo sociálneho poistenia 0 0 325 281 0 325 281

Daňové záväzky a dotácie 0 0 602 788 0 602 788

Záväzky z derivátových operácií 0 0 0 0 0

Iné záväzky 0 0 66 0 66

Krátkodobé záväzky spolu 0 0 6 284 604 312 250 6 596 854

4. Sociálny fond
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky 2015 2014

Začiatočný stav sociálneho fondu 18 317 11 592

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 44 195 44 309

Tvorba sociálneho fondu zo zisku 0 0

Ostatná tvorba sociálneho fondu 0 0

Tvorba sociálneho fondu spolu 44 195 44 309

Čerpanie sociálneho fondu -38 339 -37 584

Konečný zostatok sociálneho fondu 24 173 18 317

5. Časové rozlíšenie
Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky Stav k 31.12.2015 Stav k 31.12.2014

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho: 0 0

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: 0 0

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho: 184 358 114 452

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: 726 595 625 213

Spolu 910 953 739 665

Výnosy budúcich období sa zvýšili oproti roku 2014 o 171 288 EUR z dôvodu vyššej tvorby časových rozlíšení v roku 2015.



F. VÝNOSY

1. Čistý obrat
Infomácie o štruktúre čistého obratu Spoločnosti sú uvedené v nasledujúce tabuľke:

Názov položky 2015 2014

Tržby za vlastné výkony a tovar, z toho: 43 348 716 47 108 019

Tržby za vlastné výrobky 0 0

Tržby z predaja služieb 12 397 009 13 031 185

Tržby za tovar 10 648 296 17 920 736

Výnosy zo zákazky 20 303 411 16 156 098

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj 0 0

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou 165 684 149 444

Čistý obrat celkom 43 514 400 47 257 463

2. Tržby za vlastné výkony a tovar
Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Tržby za poskytnuté služby Tržby za predaj HW Tržby za predaj vlastných SW riešení

Oblasť odbytu 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Tržby 12 397 009 13 031 185 10 648 296 17 920 736 20 303 411 16 156 098

Spolu 12 397 009 13 031 185  10 648 296  17 920 736 20 303 411 16 156 098

3. Ostatné výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti
Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti sú uvedené nižšie:

Názov položky 2015 2014

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho: 403 840 436 974

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou 403 840 436 974

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: 245 607 151 215

Výnosy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a materiálu 79 923 11 329

Ostatné 165 684 139 886

Finančné výnosy, z toho: 24 307 15 751

Kurzové zisky, z toho: 4 851 6 189

kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 2 579 4 480

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho: 19 456 9 562

Úroky 19 456 9 558



G. NÁKLADY

Náklady z hospodárskej a finančnej činnosti
Prehľad nákladov Spoločnosti z hospodárskej a finančnej činnosti okrem osobných nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky 2015 2014

Náklady za poskytnuté služby, z toho: 17 471 527 14 904 728

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: 33 826 30 580

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky 30 528 29 668

iné uisťovacie audítorské služby 0 0

súvisiace audítorské služby 0 0

daňové poradenstvo 0 0

ostatné neaudítorské služby 3 298 912

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho: 17 437 701 14 874 148

Nákup licencií 0 0

Doprava 0 0

Leasing 0 0

Nájomné 0 0

Právne, ekonomické a iné poradenstvo 0 0

Náklady na inzerciu, reklamu 990 354 1 012 966

Externé opracovanie výrobkov 0 0

Náklady na IT 0 0

Náklady na telekomunikačné služby 151 199 181 923

Poplatky platené Skupine 0 0

Personálny leasing 0 0

Služby pre ďalší predaj (subdodávky) 13 460 833 11 005 117

Nájom priestorov 768 461 783 210

Ostatné 2 066 854 1 890 932

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: 2 385 696 1 635 354

Predaj materiálu 0 0

Manká a škody 0 0

Zostatková cena predaného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 0 0

Odpis pohľadávky 0 0

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam 24 194 5 755

Odpisy a opravná položka k DM 943 964 1 008 273

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 596 150 542 919

Ostatné 821 388 78 407

Finančné náklady, z toho: 13 223 11 841

Kurzové straty, z toho: 7 483 5 056

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 2 653 2 837

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho: 5 740 6 785

Úroky a ostatné finančné náklady 5 740 6 785

Osobné náklady
Prehľad osobných nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky 2015 2014

Osobné náklady, z toho: 11 055 495 10 843 300

Mzdy 8 338 769 8 159 703 

Ostatné náklady na závislú činnosť 0 0

Sociálne poistenie 1 852 375 1 808 755

Zdravotné poistenie 697 502 681 654

Sociálne zabezpečenie 166 849 193 188

Náklady na sociálne poistenie zahŕňajú náklady na sociálne poistenie a ostatné sociálne poistenie.



H. DAN Z PRÍJMOV

Odsúhlasenie vzťahu medzi splatnou daňou z príjmov, odloženou daňou z príjmov a výsledkom hospodárenia pred zdanením je uvedené  
v nasledujúcej tabuľke:

2015 2014

Názov položky Základ dane Daň Daň v % Základ dane Daň Daň v %

Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: 3 366 852 3 289 935

teoretická daň 740 707 22% 723 786 22%

Daňovo neuznané náklady 314 466 69 183 339 115 74 605

Výnosy nepodliehajúce dani 0 0 0 0

Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky 0 0 0 0

Umorenie daňovej straty 0 0 0 0

Zmena sadzby dane 0 0 0 0

Iné 0 -584 0 -317

Spolu  3 681 318 809 306  3 629 050 798 074

Splatná daň z príjmov 1 001 447 783 355

Odložená daň z príjmov -192 141 14 719

Celková daň z príjmov  809 306  798 074

I. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Majetok daný do prenájmu
Spoločnosť v priebehu roka 2015 poskytla prenájom majetku spoločnosti mTrust TSM, a.s. a mTrust, s.r.o.:

Názov položky Ročný nájom Doba prenájmu

Majetok daný do prenájmu, z toho: 82 014 -

IT zariadenia (servre, PC, notebooky...) 60 822 4

Priestory serverovne 21 192 4

J. TRANSAKCIE SO SPRIAZNENÝMI STRANAMI

1. Transakcie medzi Spoločnosťou a spriaznenými osobami
Spoločnosť mala vzťahy s nasledovnými spriaznenými osobami zo skupiny Slovak Telekom a so sesterskými spoločnosťami mTrust, mTrust TSM, 
mReal, PosAm IT, VIAMO a Ing. Mariánom Marekom.

Spoločnosť Adresa

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62, Bratislava, Slovenská republika

Zoznam, s.r.o. Viedenská cesta 3-7, 851 01, Bratislava, Slovenská republika

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01, Bratislava, Slovenská republika

mTrust, s.r.o. Odborárska 21, 831 02, Bratislava, Slovenská republika

mTrust TSM, a.s. Odborárska 21, 831 02, Bratislava, Slovenská republika

mReal, s.r.o. Odborárska 21, 831 02, Bratislava, Slovenská republika

PosAm IT, s.r.o. Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8, Česká republika

Ing. Marián Marek Pod Bôrikom 7138/3, 811 02, Bratislava, Slovenská republika

VIAMO, a.s. Odborárska 21, 831 02, Bratislava, Slovenská republika



Transakcie so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Hodnotové vyjadrenie

Charakteristika transakcie Spriaznená osoba 2015 2014

Nákup majetku

Materská účtovná jednotka 60 724 6 964

Dcérska účtovná jednotka 0 0

Podstatný vplyv 0 0

Spoločná účtovná jednotka 0 0

Pridružená účtovná jednotka 0 0

Kľúčový manažment 0 0

Ostatné spriaznené strany 5 000 0

Predaj majetku

Materská účtovná jednotka 0 0

Dcérska účtovná jednotka 0 0

Podstatný vplyv 0 0

Spoločná účtovná jednotka 0 0

Pridružená účtovná jednotka 0 0

Kľúčový manažment 0 0

Ostatné spriaznené strany 13 571 229

Predaj zásob
Materská účtovná jednotka 2 924 898 2 528 004

Ostatné spriaznené strany 154 3 117

Nákup služieb
Materská účtovná jednotka 264 355 160 328

Ostatné spriaznené strany 630 338 678 022

Predaj služieb
Materská účtovná jednotka 2 239 053 2 994 260

Ostatné spriaznené strany 513 612 696 460

Záväzky z obchodného styku
Materská účtovná jednotka 97 403 26 183

Ostatné spriaznené strany 0 0

Pohľadávky z obchodného styku
Materská účtovná jednotka 2 122 858 3 266 372

Ostatné spriaznené strany 87 715 167 312

Náklady budúcich období
Materská účtovná jednotka 7 229 6 620

Ostatné spriaznené strany 0 0

Výnosy budúcich období
Materská účtovná jednotka 186 197 107 080

Ostatné spriaznené strany 23 175 23 730

K. UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 31. decembri 2015 do dňa zostavenia účtovnej závierky Spoločnosti nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie 
v účtovnej závierke za rok 2015.

L. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV 

Na účely uvádzania údajov v prehľade peňažných tokov sa rozumie: 
a) peňažnými prostriedkami peňažná hotovosť, ekvivalenty peňažnej hotovosti, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách 

zahraničných bánk, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladnicou alebo 
medzi dvoma bankovými účtami, 

b) ekvivalentmi peňažnej hotovosti krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie 
je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínové vklady 
na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie 
obstarané účtovnou jednotku, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 



Názov položky 2015 2014

Výsledok hospodárenia pred zdanením 3 366 852 3 289 935

Úpravy o nepeňažné operácie:

Odpisy dlhodobého majetku 943 964 923 904

Odpis zásob 0 0

Odpis pohľadávky 0 0

Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku -84 369 84 369

Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam 26 596 8 251

Zmena stavu opravnej položky k zásobám 3 926 5 842

Zmena stavu rezerv 634 917 -336 696

Úrokové náklady (netto) -19 456 -9 501

Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku -55 432 -8 533

Výnosy z dlhodobého finančného majetku 0 0

Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií 84 369 0

Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu 4 901 367 3 957 571

Zmena pracovného kapitálu:

Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia 2 076 593 8 836 248

Úbytok (prírastok) zásob -160 927 364 727

(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia -919 881 -8 227 259

Iné 0 0

Prevádzkové peňažné toky 5 897 152 4 931 287

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Prevádzkové peňažné toky 5 897 152 4 931 287

Zaplatené úroky 0 -57

Prijaté úroky 19 456 9 558

Zaplatená daň z príjmov -765 446 -758 834

Vyplatené dividendy -1 669 547 -1 169 826

Príjmy z mimoriadnych položiek 0 0

Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti 0 0

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 481 615 3 012 128

Peňažné toky z investičnej činnosti

Nákup dlhodobého majetku -1 165 147 -836 245

Príjmy z predaja dlhodobého majetku 79 923 11 329

Obstaranie fin investícií 0 0

Poskytnuté dlhodobé pôžičky 0 0

Prijaté dividendy 0 0

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti -1 085 224 -824 916

Peňažné toky z finančnej činnosti

Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov 0 0

Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk 4 270 399

Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine 0 0

Splátky dlhodobých záväzkov 0 0

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti 4 270 399

Kurzové rozdiely k peňažným prostriekom a ekvivalentom 0 0

Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 2 400 661 2 187 611

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka 8 207 202 6 019 591

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka 10 607 863 8 207 202











Centrála:
PosAm, spol. s r. o.
Bajkalská 28
821 09 Bratislava
tel.: +421-2-49 23 91 11

Pobočka 
Banská Bystrica
PosAm, spol. s r. o.
Medený Hámor 15
974 01 Banská Bystrica 
tel.: +421-48-47 14 311

Pobočka 
Košice 
PosAm, spol. s r. o.
Vozárova 5
040 17 Košice
tel.: +421-55-72 41 700

Pobočka 
Levice
PosAm, spol. s r. o.
Nám. E. M. Šoltésovej č. 5 
934 01 Levice 
tel.: +421-36-63 06 801

Pobočka 
Žilina
PosAm, spol. s r. o.
Rosinská cesta 11
010 08 Žilina
tel.: +421-41-50 05 713


