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spoločnosti 

„Už viac ako 30 rokov pretvárame 
informačné technológie na úžitok 
pre zákazníkov.“ 
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35 044*

tisíc EUR
Tržby

Ako sa nám darilo 
v roku 2020

3 129*

tisíc EUR
EBITDA



Verejná  
správa

Finančný  
sektor

*Pro forma konsolidované údaje vrátane dcérskej spoločnosti Commander Services, s. r. o. 

42

17

Produkty17

Priemysel  
a sieťové odvetvia

Telekomunikácie 
a médiá

Iné

16

6

2

tržby v %



Vývoj tržieb za služby a tovary v tisíc EUR 

Vývoj tvorby výkonov zo služieb 
a tovaru v tisíc EUR



Definícia výkonov: Výkony predstavujú výnosy po odpočítaní externých subdodávok  
navýšené o aktiváciu majetku a rozdiel tvorby a čerpania rezerv na záručné opravy.

*Pro forma konsolidované údaje vrátane dcérskej spoločnosti Commander Services, s. r. o. 

Vývoj EBITDA v tisíc EUR 

Vývoj investičných výdavkov v tisíc EUR



Top udalosti 
a projekty 
v roku 2020
ParkDots skonsolidovaný  
v Microsoft Azure 

Vo februári sme vypnutím produkčnej časti ParkDots 
u pôvodného poskytovateľa úspešne ukončili zmenu 
cloudovej platformy. Okrem výmeny platformy sme do 
cloudu presunuli aj vývojové prostredie, ktoré dovtedy 
bežalo v PosAm. ParkDots je tak skonsolidovaný do 
cloudu Microsoft Azure. Vďaka rozsiahlej ponuke po-
kročilých PaaS služieb sme dokázali nahradiť nemalé 
spektrum obslužných komponentov hotovými službami 
z cloudu. Okrem zníženia prácnosti môžeme po roku 
konštatovať aj vyššiu prevádzkovú spoľahlivosť. 

Ukončenie PosAm servisu v Žiline 

V máji sme sfinalizovali bolestivé, ale pre budúcnosť 
našej firmy dôležité rozhodnutie, ktorým bolo ukončenie 
hardvérového servisu v Žiline. Túto činnosť sme postup-
ne outsourcovali na partnerský kanál. Skončilo sa tak 
dlhé obdobie servisu, za ktorý sme boli viackrát ocenení 
výrobcami a držali sme sa na prvých dvoch miestach 
v jeho kvalite na Slovensku. Partnerskú spoluprácu sme 
nadviazali so spoločnosťou MB TECH BB, s. r. o. Všetci 
naši žilinskí kolegovia prešli k novému zamestnávateľo-
vi a budú pre PosAm naďalej poskytovať servisné služby 
prostredníctvom partnerskej firmy. 

Vroclav na mape ParkDots 

Medzinárodné ambície platformy ParkDots sa naplnili 
v jednom z kľúčových projektov roku 2020. PosAm v spo-
lupráci s partnerom T-Mobile Polska uspel v tendri na 
dodávku parkovacieho systému v jednom z najväčších 
miest v Poľsku. Mesto potrebovalo vyriešiť neriadený po-
hyb turistických autobusov. Aplikácia ParkDots od októ-
bra informuje vodičov autobusov o dostupných miestach 
na krátkodobé státie, ako aj o dlhodobých odstavných 
plochách a spoľahlivo ich k nim naviguje. Senzory moni-
torujúce miesta vyhradené pre ŤZP a aplikácia ParkDots 
s podporou pre slabozrakých a nevidiacich zase tvoria 
inkluzívne riešenie pre túto znevýhodnenú časť obyva-
teľstva. Spokojná samospráva už teraz avizuje zámer na  
rozšírenie systému a implementáciu ďalších funkčností. 

Zákaznícka báza Slovak Telekom  
pod správou Commander Services 

Dcérska spoločnosť Commander Services prebrala 
zákaznícku bázu Slovak Telekom s približne 2 600 
monitorovanými vozidlami a vyše 200 zákazníkmi pod 
svoju správu. Commander Services tak nahradil služby 
tretej strany, posilnil svoje pôsobenie na domácom trhu, 
získal cenné technické skúsenosti a zvýšil tvorbu prida-
nej hodnoty v skupine Slovak Telekom. 



Úspešný recertifikačný audit 

V PosAm si zakladáme na kvalite. Náš komplexný inte-
grovaný systém manažmentu kvality je predpokladom 
na dosahovanie tých najlepších výsledkov v prospech  
našich zákazníkov. Vysokú úroveň interných procesov  
a schopnosť trvale ich zlepšovať potvrdzujú aj certifi-
kácie od spoločnosti Det Norske Veritas Germanischer 
Lloyd (DNV GL).  V roku 2019 sme absolvovali „veľký“  
recertifikačný audit, ktorý zaznamenal najnižší počet zis-
tení a návrhov na zlepšenie. Udržiavací audit z októbra 
2020 tento trend potvrdil.

Mobile ID 

Od 1. novembra 2020 je v ostrej prevádzke riešenie 
Mobile ID, ktoré sme vyvinuli pre nášho zákazníka 
združenie DEUS. Aplikácia mID výrazne zjednodušuje 
a zrýchľuje elektronickú komunikáciu občana s inštitú-
ciou zo štátnej alebo privátnej sféry. Mobile ID presúva 
identitu do mobilu a umožňuje vybaviť úradné záležitosti 
cez smartfón fungujúci na platforme Apple iOS alebo 
Google Android, a to bez ujmy na bezpečnosti údajov 
a v súlade s platnými zákonnými normami. Dôkazom 
akceptácie riešenia jeho používateľmi je Cena Rádia 
Slovensko ITAPA 2020, ktorú projekt získal na základe 
hlasovania občanov – cieľovej skupiny, pre ktorú je určený.

Pokročilá analytika v ParkDots 

Parkovanie už dávno nie je o lístočkoch za čelným 
sklom, a zažíva doslova digitálnu revolúciu. ParkDots 
umožňuje elektronizáciu procesov a celej komplexnej 
agendy spojenej s parkovaním (online úhrady parkov-
ného, virtuálne parkovacie karty a pod.). Integrácie na 
parkovacie systémy tretích strán a tiež rôzne technológie 
a senzory spolu s tým spôsobujú explóziu dát. Chceme, 
aby naši zákazníci mohli svoje dáta efektívne analyzovať 
a vyťažiť z nich maximum, reflektujúc ich individuálne 
potreby. Napojením platformy ParkDots na renomovaný 
BI nástroj Qlik sme získali potrebnú flexibilitu a sme tak 
schopní našim zákazníkom poskytnúť plnohodnotný 
reporting s vysokou úžitkovou hodnotou. 

Časť projektu ČEZ Distribuce 
je v plnej prevádzke 

V komplikovaných podmienkach prebiehajúcej pandé-
mie a rôznych nadväzných obmedzení sme v projekte 
ČEZ Distribuce JS ŘOT (Jednotný systém řízení osádek 
v terénu) v októbri úspešne ukončili a zákazníkovi odo-
vzdali fázu MERANIE. Od októbra plne funkčné riešenie  
pre fázu MERANIE používa 650 pracovníkov v teréne  
a 100 dispečerov. Projekt pokračuje ďalej implementá-
ciou riešenia pre STANICE a SIETE. 

Jupiter v portfóliu Tatra banky 

Jedna z najväčších bánk na Slovensku sa opäť podujala 
na priekopnícku cestu v oblasti diskových polí. Koncom 
roka sme banke dodali najnovšiu generáciu storageov 
od Hitachi Vantara. High End systém VSP 5000, pre 
svoj obrovský výkon tiež nazývaný Jupiter, je teraz ako 
jediný svojho druhu na Slovensku v portfóliu našej naj-
inovatívnejšej banky. Jeho uvedenie do praxe prinesie 
banke vyššiu kvalitu a rýchlosť spracovania dát. 

Starostlivosť o koncové zariadenia  
v SPP – distribúcia, a. s.  

Iba deň pred Štedrým večerom sme prevzali starostlivosť 
o koncové zariadenia v SPP-D. V rámci služby spravujeme 
vyše 10 000 zariadení pre takmer 1 300 používateľov v 46 
lokalitách na Slovensku. Služba obsahuje poskytovanie 
servis desku, vzdialenej aj lokálnej podpory. Veríme, že 
sme získali ďalšieho spokojného zákazníka. 

Nadácia Dionýza Ilkoviča odovzdala 
Cenu Dionýza Ilkoviča 2020 

Nadácia Dionýza Ilkoviča už po štvrtýkrát udelila 
prestížne ocenenie – Cenu Dionýza Ilkoviča – pedagó-
gom, ktorí rozvíjajú talentované deti počas mimoškolskej 
činnosti v oblasti prírodných vied. Tento rok nadácia 
navyše vyhlásila aj víťaza špeciálnej kategórie za online 
vzdelávanie. Záštitu nad štvrtým ročníkom ocenenia 
prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Branislav Gröhling. Odovzdávanie cien sa uskutočnilo  
2. decembra 2020 v online prostredí. Nadácia počas 
online večera oznámila založenie transparentného účtu 
na pomoc učiteľom a študentom, ktorí potrebujú dofi-
nancovať svoje projekty v rámci mimoškolskej činnosti 
v oblasti prírodných vied. Naša spoločnosť na tento účet 
vložila štartovaciu sumu 10 000€! 



Globálna pandémia nás 
konfrontovala s novými 
výzvami 
Marián Marek
Generálny riaditeľ



Vážené dámy, vážení páni, 

je za nami výnimočný rok 2020. Globálna pandémia 
nás konfrontovala s novými výzvami. Som rád, že naša 
spoločnosť v tejto skúške obstála. Počas celého roka 
sme dokázali pre našich zákazníkov zabezpečovať 
plnohodnotnú prevádzku informačných systémov, ako 
aj starostlivosť o ich koncové zariadenia. 

Na druhej strane, napriek celkovo slušným tržbám sku-
piny PosAm vo výške 35 044 tisíc eur sme nedokázali 
zopakovať veľmi dobrú profitabilitu z predchádzajúceho 
roka. Pod jej výrazný pokles na úroveň 9 % sa podpísal 
súhrn viacerých faktorov. 

V prvom rade je to časový súbeh a podcenenie nároč-
nosti dvoch veľkých softvérových projektov akvizičné-
ho charakteru. Prvý z týchto projektov je orientovaný 
na konsolidáciu fragmentovaných častí podnikového 
informačného systému do kompaktného, navzájom plne 
orchestrovaného celku. Tento typ modernizácie je ne-
vyhnutný pre všetky spoločnosti, ktoré chcú premietnuť 
trend digitalizácie do svojho podnikania. Sme presved-
čení, že ide o perspektívnu referenciu. Na trhu bude 
oveľa viac príležitostí takéhoto typu ako požiadaviek na 
budovanie nových informačných systémov. Druhý z pro-
jektov sa orientuje na automatizované plánovanie práce 
technikov v teréne s využitím kombinácie algoritmického 
a optimalizačného prístupu. Ide o nový prístup ponúka-
júci výrazne vyššiu úžitkovú hodnotu riešenia, resp. 
významnú úsporu nákladov. Veríme, že pri dlhodobo 
rastúcich nákladoch na ľudskú prácu a odhadovaných 
ročných úsporách na úrovni 10 - 15 % ide tiež o veľmi 
perspektívnu oblasť. 

V druhom rade sú to slabšie výsledky v oblasti infor-
mačnej podpory parkovania v mestách, pod ktoré sa 
podpísala aj pandémia. Zníženie ekonomickej aktivity 
sa výrazne premietlo aj do rozpočtov miest a obcí vo 
všetkých krajinách Deutsche Telekom Europe, a tak 
napriek slušnej obchodnej rozpracovanosti zo začiatku 
roka sa prakticky všetky otvorené príležitosti presunuli 
na neskoršie obdobie a nové sa prakticky neobjavili. 

Výrazne lepšie sa s dopadmi pandémie vyrovnala naša 
dcérska spoločnosť Commander orientovaná na moni-
torovanie pohybu vozidiel, ktorá dokázala aj v zložitých 
podmienkach rásť a zvýšiť tržby o 2% Zásluhu na tom 
majú aj úspešná akvizícia zákazníkov menšieho hráča 
z roku 2019 a produktová konsolidácia, ktorú sme 
uskutočnili v priebehu roka v rámci našej materskej 
spoločnosti Slovak Telekom. 

Stabilnú výkonnosť, porovnateľnú s predchádzajúcimi 
rokmi, sme dosiahli prakticky vo všetkých ostatných 
produktových oblastiach a u našich dlhodobých 

zákazníkov s jednou výnimkou. Výrazne sme narástli 
v dodávkach zariadení na ukladanie dát. Tento nad-
štandardný dopyt bol spôsobený nárastom objemu 
elektronickej komunikácie v dôsledku pandémie. 

Veľkú pozornosť sme venovali technologickému rozvoju 
s cieľom zvyšovania úžitkovej hodnoty a znižovania 
nákladov. Zvýšili sme podiel riešení prevádzkovaných 
v cloude a spolu s tým aj podiel automatizovaného 
generovania infraštruktúry ako softvérového kódu. Naše 
vybrané riešenia sme obohatili o špičkový reportingový 
nástroj Qlik, ktorý posúva interaktívne zobrazovanie dát 
na úplne novú úroveň. Vytvorili sme si znalostné záze-
mie na efektívnejšiu modularizáciu našich softvérových 
riešení. 

Dlhodobo vysokú úroveň riadenia organizácie potvrdil 
veľký recertifikačný audit celého integrovaného ma-
nažérskeho systému. 

Teší nás, že aj napriek obmedzeniam sme opätovne 
dokázali prispieť k oceneniu najlepších pedagógov v ob-
lasti prírodných vied zo stredných škôl a mimoriadne 
aj v tvorbe online obsahu. Je to naše povzbudenie pre 
učiteľov, ktorých práca nie je spoločensky docenená 
napriek tomu, že je veľmi dôležitá. 

V uplynulom roku sme si pripomenuli jubilejné 30. výročie 
vzniku PosAmu. Nedosiahli sme síce najlepšie finan-
čné výsledky, ale naplnili sme ho akceleráciou našich 
inovačných programov. Kombinácia skúseností a odvahy 
posúvať sa do nových technologicky náročných oblastí 
je našou cestou, ako byť v rýchlo sa meniacom svete aj 
v ďalších rokoch užitočným partnerom pre našich zákaz-
níkov. 

Záverom by som chcel poďakovať všetkým pracov-
níkom našej skupiny. Dopad vysokého podielu práce 
z domu na našu výkonnosť bol len minimálny. Uve-
domujem si, že najmä pre rodičov s deťmi, ktoré sa 
učili z domu, nebolo jednoduché udržať plnú pracovnú 
výkonnosť. Patrí vám moja hlboká úcta a vďaka. 

„Kombinácia skúseností a odvahy 
posúvať sa do nových technologicky 
náročných oblastí je naša cesta, ako 
byť v rýchlo sa meniacom svete  aj 
v ďalších rokoch užitočným partne-
rom pre našich zákazníkov.“ 



Robert Genszký
Finančný riaditeľ

Skupina PosAm 
stojí na stabilných 
základoch



Po rekordnom roku 2019 sa nám, žiaľ, nepodarilo 
zopakovať výborné výsledky aj v roku 2020. Nástup 
pandémie spojený s úspornými opatreniami na strane 
zákazníkov vo všetkých odvetviach, ako aj rozbehnuté 
finančne náročné projekty sa prejavili v zhoršení eko-
nomického výsledku skupiny PosAm. 

Napriek zložitej situácii na trhu dosiahli tržby spoloč-
nosti úroveň 29 712 tisíc eur, čo predstavuje len mierny 
pokles o 0,8 %. Po pro forma konsolidácii tržieb dcérskej 
spoločnosti Commander sme zaznamenali pokles 
rovnako o 0,7 % na celkovú úroveň 35 044 tisíc eur. 
V štruktúre výnosov nám oproti predchádzajúcemu 
roku narástol podiel hardvérových dodávok, ktoré do 
veľkej miery vykompenzovali výpadky tržieb v oblasti 
vývoja. Ten bol ťahaný dopytom našich zákazníkov 
po storage riešeniach v spojitosti s rastúcimi požia-
davkami na digitalizáciu a prechodom na režim prá-
ce z domu a nadväznými infraštruktúrnymi nárokmi. 

Vyšší podiel hardvérových dodávok s nižšou maržovos-
ťou, ako aj zvýšené náklady na subdodávky v kľúčových 
projektoch v Českej republike sa premietli do zhoršenej 
úrovne výkonov, ktoré dosiahli výšku 16 080 tisíc eur 
a po započítaní výsledku spoločnosti Commander cel-
kovo 20 990 tisíc eur, čo je prepad o 9,9 % v porovnaní 
s minulým rokom. 

Toto všetko sa negatívne podpísalo aj na ukazovateli 
EBITDA (prevádzkový zisk pred započítaním daní, 
odpisov a amortizácie), kde sme dosiahli výšku 
1 479 tisíc eur. Po započítaní výsledku spoločnosti 
Commander sme dosiahli EBITDA vo výške 3 129 tisíc eur, 
čo znamená medziročný pokles o 38 %. 

Napriek zložitým podmienkam na trhu sa dobre darilo 
našej dcérskej spoločnosti Commander. Hoci sa nepo-
darilo naplniť pôvodné rastové ambície, úspešne sme 
pokračovali v rozširovaní zákazníckej bázy prostred-
níctvom organického rastu aj produktovej konsolidácie 
s materskou spoločnosťou Slovak Telekom. Vo výsledku 
sme zaznamenali medziročný nárast tržieb z 5 564 tisíc 
na 5 663 tisíc eur. 

Vysoké očakávania od platformy ParkDots, ktorá ponúka 
riešenia v oblasti inteligentného mestského parkovania, 
sa, žiaľ, neodrazili v ekonomickom prínose, nakoľko väč-
šina kľúčových rozpracovaných príležitostí sa presunula 
do ďalších období, a to nielen na domácom, ale aj na 
ostatných európskych trhoch. 

Navzdory zhoršeným ekonomickým výsledkom, ktoré 
sme v minulom roku zaznamenali, môžem konštatovať, 
že skupina PosAm stojí na stabilných základoch, ktoré 
jej umožňujú vysporiadať sa s negatívnymi faktormi, 
ktoré veľmi špecifický rok 2020 priniesol a je pripravená 
popasovať sa aj s výzvami roka 2021.

„Môžem konštatovať, že skupina 
PosAm stojí na stabilných základoch, 
ktoré jej umožňujú vysporiadať sa 
s negatívnymi faktormi.“



Náročný rok vo všetkých 
ohľadoch
Anton Janetka
Obchodný riaditeľ



Z obchodného pohľadu to bol jeden z najnáročnejších 
rokov v histórii spoločnosti. Pandémia covid-19 mala 
najväčší vplyv v komerčných segmentoch. Výrazne 
zmenila nákupné správanie zákazníkov. Energetický 
sektor bol postihnutý znížením odberu energie počas 
výpadku v priemysle, čo spôsobilo odkladanie nákup-
ných rozhodnutí u našich zákazníkov. Na druhej strane, 
zákazníci vo finančnom a telekomunikačnom sektore 
sa snažili urýchľovať svoje programy v oblasti digitál-
nej transformácie. Prejavilo sa to zvýšením investícií 
do aplikačných riešení pre online komunikáciu, ako aj 
posilňovaním infraštruktúry hlavne v oblasti dátových 
storage systémov. 

V segmente poisťovníctva sme v Generali Česká pojišťov-
na realizovali prvú etapu projektu NFEL (Nový Front-End 
Elektronické Likvidace) a tiež pokračovali v rozvoji portá-
lu Škody Živě, ktorý zabezpečuje komunikáciu poisťovne 
s autoservismi pri likvidácii poistných udalostí. Rozvojo-
vé bolo aj naše pôsobenie v spoločnosti Allianz - Sloven-
ská poisťovňa. Po mnohých úspešných rokoch dodávok 
softvérového riešenia na podporu nepriameho predaja 
cez agentov a maklérov sme dostali príležitosť realizovať 
projekty na priamy online predaj. Zahájili sme intenzív-
nu spoluprácu na riešeniach v rámci medzinárodných 
dodávok a implementácie stratégie „Customer Journey“, 
ktorá prináša konsolidáciu predajných systémov  
a komunikačných stratégií smerom na klientov poisťov-
ne v celom regióne. 

V bankovom segmente sme výrazne posilnili infra-
štruktúru Tatra banky dodávkou najväčších storage 
systémov rady G5000 od spoločnosti Hitachi Vantara. 

Väčšie infraštruktúrne dodávky sme zrealizovali aj v seg-
mente telekomunikácií pre Slovak Telekom a T-Mobile 
Česká republika, ktorí taktiež posilňovali svoju dátovú 
infraštruktúru v období pandémie. 

V segmente energetiky hral jednoznačne prím projekt 
JSŘOT (Jednotní systém řízení osádek v terénu), ktorý 
dodávame pre spoločnosť ČEZ Distribuce. K  spokojnosti 
zákazníka s kvalitou dodaného riešenia sme v októbri 
odovzdali časť „Merania“, avšak radosť z úspechu zatieni-
lo niekoľkomesačné oneskorenie v realizácii celej dodáv-
ky. Vo VSD (Východoslovenská distribučná) pokračujeme 
v rozširovaní našich Mobile Workforce aktivít dodávkou 
mobilného klienta na prevádzku distribučnej siete. 

V oblasti služieb sa nám na sklonku roka podarilo vyhrať 
tender na prevádzku koncových zariadení v spoločnosti 
SPP – Distribúcia. Považujeme to za dôkaz našej konku-
rencieschopnosti v tejto oblasti hlavne u zákazníkov so 
sieťou pobočiek po celom Slovensku. 

V segmente verejnej správy sme v rámci projektu 
DCOM (Dátové centrum obcí a miest) implementovali 
novú službu Mobile ID, ktorá výrazne zjednodušuje 
elektronickú komunikáciu občana a inštitúcie zo štátnej 
alebo privátnej sféry. Namiesto osobnej návštevy úradu 
si stačí nainštalovať aplikáciu, overiť identitu a autori-
zovať potrebné dokumenty elektronickým ekvivalentom 
vlastnoručného podpisu. V decembri projekt Mobile ID 
získal Cenu Rádia Slovensko ITAPA 2020. Hodná spo-
menutia je istotne aj podpora desiatkam obcí, ktorým 
sme v spolupráci s firmou Microsoft bezplatne pomohli 
v organizácii miestnych zastupiteľstiev online formou 
nasadením a podporou kolaboratívneho nástroja MS 
Teams. Aj v roku 2020 sme pre Ministerstvo finan-
cií pokračovali vo funkčnom rozšírení projektu RIS 
(Rozpočtový informačný systém) a v implementovaní 
nových legislatívnych požiadaviek v oblasti riadenia 
verejných financií. Jednou z hlavných tém implementá-
cie v priebehu roku 2020 bolo zabezpečenie aplikačnej 
podpory na spracovanie konsolidácie účtovných závie-
rok obcí a miest Slovenskej republiky. 

Rok 2020 nás preveril po všetkých stránkach. Mnohí naši 
významní zákazníci podstatne zmenili svoje preferencie 
v IT obstarávaní. Výrazne sa nám skomplikovali dodávky 
nosných softvérových komerčných projektov v zahraničí. 
Ukazuje sa, že stále máme rezervy hlavne v dodávkach 
komplexných riešení, ktoré si vyžadujú výraznú konzul-
tačnú podporu. Situácii určite nepomáhali reštrikcie 
v osobnom kontakte a cezhraničné obmedzenia v cesto-
vaní. Na druhej strane, rok 2020 bol rekordný z pohľadu 
predaja infraštruktúry, predovšetkým storage systémov, 
čo ešte posilní naše najvyššie platinové partnerstvo  
u vendora Hitachi Vantara. 

Sme presvedčení, že súčasná turbulentná doba praje 
IT firmám, ktoré zákazníkom prinášajú skutočný úžitok 
v podobe zvýšenej efektivity, či už v interakcii so svojimi 
partnermi, alebo v prevádzke svojich aplikačných 
a infraštruktúrnych prostredí. Veríme, že sme na tento 
trend dobre pripravení a dokážeme o tom presvedčiť  
nielen našich súčasných, ale aj potenciálnych zákazníkov. 

„Sme presvedčení, že súčasná 
turbulentná doba praje IT firmám, 
ktoré zákazníkom prinášajú 
skutočný úžitok“



Sme schopní realizovať 
aj tie najnáročnejšie 
IT projekty 
Tomáš Kysela
Riaditeľ pre technologický rozvoj



Uplynulý rok bol vďaka realizácii dvoch veľkých softvé-
rových projektov jednoznačným potvrdením dôležitosti 
fázy prípravy komplexných softvérových projektov po 
vecnej stránke. Veľkú dodávku softvérového diela nie je 
možné odštartovať len zadefinovaním veľkej množiny 
rôznorodých biznisových požiadaviek, ale je nutné ich 
rozpracovať aj do štruktúrovanej podoby – tzv. biznis 
architektúry. 

Tú si môžeme predstaviť ako 3D model budovy. V 3D 
modeli je vidieť, ako je možné rôzne požiadavky zladiť 
do realizovateľnej podoby. Následná dodávka (tech-
nické výkresy, hrubá stavba, dobudovanie priestorov 
a poschodí) prebieha priamočiaro, pretože vychádza 
z dobre zladeného základu. 

To isté platí pre dodávku komplexného softvéru. Para-
doxne, exaktná postupnosť krokov, resp. priamočiary 
návod, ako postaviť 3D model pre komplexné softvéro-
vé dielo, nie je explicitnou súčasťou metodík, ktoré sa 
pri tvorbe softvérových diel využívajú. Preto sme tejto 
téme v uplynulom období venovali pozornosť a pripra-
vili sme metodický návod, vychádzajúci z celosvetovo 
uznávanej metodiky TOGAF, ktorý navyše vo svojej 
DNA nesie prvky moderných softvérových architektúr 
(mikroslužby, SOA, DDD). 

Z pohľadu technológií sme v uplynulom roku úspešne 
rozšírili naše schopnosti tvorby front-end-ov v Angu-
lari o techniku efektívnej správy stavu a na obrazovku 
dotiahnutých údajov pomocou technológie NgRx. 
Pokračovali sme v transformácii IT prostredí pomocou 

automatizácie, konceptu infraštruktúry ako kódu a mul-
ticloudovej filozofie. Vďaka vyladenej suite open-source 
nástrojov a hlbokým znalostiam, ako riešiť konkrétne 
situácie, ponúkame transformáciu do automatizova-
ných IT prostredí ako konzultačný produkt. Túto ambí-
ciu aktívne propagujeme na rôznych odborných fórach 
ako ITSMF či PosAm TechDays. 

Napreduje aj naše laboratórium umelej inteligencie, 
optimalizácií a strojového učenia, kde sme kombináciou 
doménových heuristík a optimalizačných algoritmov 
dosiahli kvalitné výsledky pri optimalizácii vyťaženia 
a trás technikov v teréne. Zároveň sme sa stali členmi 
konzorcia I4DI (Inovácie pre digitálnu infraštruktúru), 
v rámci ktorého s partnermi hľadáme spôsoby, ako 
rastúce nároky moderných techník strojového uče-
nia zladiť so stratégiou budovania dátových centier 
budúcnosti. 

Veríme, že posun vo všetkých troch dôležitých oblas-
tiach (metodika, technológie, algoritmy) v kombinácii 
s dlhoročnou spoľahlivosťou a stabilitou, z nás robí ide-
álneho partnera pre zákazníkov, ktorí plánujú realizovať 
aj tie najnáročnejšie IT projekty. 

„O úspechu dodávky komplexných 
softvérových projektov sa rozhoduje 
už počas ich prípravy, vo fáze tzv. 
biznis dizajnu.“ 



Commander dokázal 
aj počas krízy mobility 
posilniť postavenie 
na trhu
Michal Bróska
Riaditeľ pre produktový rozvoj



Uplynulý rok bol poznačený pandémiou. Odborníci 
vyzývali k znižovaniu mobility. Videli sme ľudoprázdne 
mestá, prázdne diaľnice, vlaky či oblohu bez lietadiel. 
ParkDots aj Commander sú témy úzko prepojené 
s mobilitou, ktorá v roku 2020 trpela krízou. 

ParkDots vstupoval do roku 2020 so slušnou obchod-
nou rozpracovanosťou v celom regióne Deutsche 
Telekom Europe. Rozpracovanosť z prelomu rokov  
nás napĺňala optimizmom. Protipandemické opatrenia 
však výrazne sťažili akvizičnú aj realizačnú činnosť. 
Samosprávy na svojich pleciach niesli dodatočné 
rozpočtové a organizačné bremená, a prirodzene, pre-
hodnocovali investičné priority. Uvedomujeme si, že 
do budúceho roku samosprávy vstupujú s výpadkami 
príjmov a o to viac budú hľadieť na úžitkovú hodnotu 
dodávaných riešení. 

Napriek tomu môžeme do portfólia zaradiť viaceré 
úspechy. Jedným z nich je dodanie projektu pre mesto 
Vroclav, ktoré v spolupráci s ParkDots rieši problemati-
ku turistického parkovania v historickom centre.  
V letných mesiacoch sme do portfólia pridali najvýz-
namnejšie parkovacie domy a nákupné centrá v Bra-
tislave. Vďaka našej aplikácii eliminujú šoféri kontakt 
s parkovacím automatom, čo prispieva k zlepšenej 
hygiene a k napĺňaniu protipandemických opatrení. 

V auguste sa nám podarilo uspieť v tendri vyhlásenom 
mestom Pardubice na dodávku unikátneho systému 
identifikácie parkujúcich s využitím senzora obsade-
nosti a Bluetooth identifikátora umiestneného vo vozid-
le. V závere roka sme tento akvizičný úspech overili 
v rigoróznom akceptačnom testovaní, ktorým mesto 
potvrdilo funkčnosť riešenia s vysokou spoľahlivosťou. 
So starým rokom sme sa lúčili získaním zákazky na 
dodávku kamerového auta, ktoré bude brázdiť ulice 
bratislavskej Petržalky a zabezpečovať dodržiavanie 
parkovacej politiky. 

Naša dcérska spoločnosť Commander dokázala počas 
tejto krízy mobility posilniť postavenie na trhu. Jednak 
vďaka efektívnemu vlastnému obchodnému kanálu na 
Slovensku a v Českej republike, ktorý zaknihoval predaj 
vyše 7 780 nových monitorovacích jednotiek. 

Druhým faktorom rastu bola konsolidácia zákazníckej 
bázy Slovak Telekom s cca 2 500 monitorovanými 
vozidlami, ktoré prebral Commander do svojej správy 
v druhej polovici roka. V konsolidácii budeme pokračo-
vať aj na českom trhu, kde sme v závere roka dospeli 
k dohode s poskytovateľom monitoringu vozidiel pre 
sesterskú spoločnosť T-Mobile. Realizácia je plánovaná 
v priebehu budúceho roka. 

Súčasne sme v Commanderi zaznamenali vyšší  
úbytok zákazníkov, než bolo bežné v minulých ro-
koch. Úbytok súvisel najmä s náročnou ekonomickou 
situáciou u drobných podnikateľov, ktorí najviac pocítili 
dopady protipandemických opatrení. Commander mno-
hým zákazníkom v tomto ťažkom období vychádzal  
v ústrety prostredníctvom špeciálnych podmienok 
alebo splátkového predaja. 

„Uvedomujeme si, že do budúceho 
roku samosprávy vstupujú s výpad-
kami príjmov a o to viac budú hľadieť 
na úžitkovú hodnotu dodávaných 
riešení.“ 



Pracovali sme naplno 
napriek obmedzenému 
osobnému kontaktu 
Ronald Fleischman
Riaditeľ ľudských zdrojov 



Niet pochýb, že v roku 2020 ovplyvnila pandémia 
každodenný spoločenský život. Naša firma prešla na 
režim práce z domu doslova z hodiny na hodinu. Vďaka 
špecialistom, ktorí sa starajú o interné systémy a in-
fraštruktúru, sme z technického hľadiska nepostrehli 
rozdiel. Výrazne však bol zasiahnutý osobný kontakt. 
A práve ten je kľúčový pre prácu divízie ľudských zdro-
jov. Hľadali sme preto inovatívne spôsoby, ako si udržať 
vzájomný vzťah, firemné povedomie, firemnú kultúru. 
Aktivity súvisiace s informovaním zamestnancov sme 
preniesli do virtuálneho priestoru. Osobné stretnutia 
s vedením spoločnosti sme nahradili videokonferencia-
mi. Ako kompenzáciu nedostatku osobného kontaktu 
a prepájania ľudí sme pravidelne publikovali príbehy ko-
legov o tom, ako zvládajú izoláciu a režim home office. 

V roku 2020 sme spustili aktivitu zameranú na 
prácu s talentami. Považujeme ich za kľúčových pre 
budúcnosť firmy. Identifikovali sme skupinu mladých 
kolegov, ktorí sa stanú súčasťou tohto špecializovaného 
projektu. Počas nasledujúceho roka všetci absolvujú 
assessment zameraný na identifikáciu a definovanie 
ich silných stránok. Na základe výsledkov pre nich 
pripravíme individuálny rozvojový program, ktorý im 
vytvorí priestor na osobný rast a rozvoj ich potenciálu. 
Veríme, že to účastníkom programu prinesie vyššiu 
motiváciu a angažovanosť pri budúcich zadaniach. 

Okrem rozvoja a vzdelávania našich zamestnancov 
sa dlhodobo venujeme aj študentom vysokých škôl 
technického zamerania, ktorým ponúkame naštartova-
nie profesionálnej kariéry už počas štúdia. Z Full-Stack 
Academy 2020 sme získali šikovných programátorov. 
Rovnako sme pokračovali s výučbou predmetu „inter-
netové a mobilné aplikácie“ na Fakulte hospodárskej 
informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pre 
projektových manažérov sme zorganizovali develop-
ment centrum, ktoré nám prinieslo zaujímavé výsledky 
pre ďalšiu prácu s nimi. 

Aj v tomto nevšednom roku sa nám podarilo posilniť 
tímy tam, kde to bolo potrebné. Obsadili sme viacero 
kľúčových pozícií v projektoch ČEZ a RIS. Máme radosť 
z ambicióznych juniorov, ktorí sa rozhodli u nás naberať 
nové vedomosti za pomoci skúsenejších kolegov, naprí-

klad v PosAm technologickom labe strojového učenia 
a analýzy dát. Napriek úspechu v obsadení niektorých 
pozícií stále pociťujeme deficit kvalitných mladých ľudí 
pripravených na nové pracovné výzvy. 

Ani v roku 2020 sme neopustili líniu trvalého zlepšova-
nia sa. Veľmi pozorne sme vyberali a plánovali interné 
audity a témy, ktoré v našej spoločnosti rezonujú, majú 
priamy dopad na kvalitu a efektivitu práce a našu 
konkurencieschopnosť. V priebehu roka sme postupne 
zrealizovali úlohy vyplývajúce z „veľkého“ recertifikač-
ného auditu z roku 2019. Následný pravidelný audit 
vykonaný v októbri 2020 spoločnosťou DNV potvrdil 
nielen splnenie úloh, ale aj  trvalý trend znižovania 
nových zistení. Naša spoločnosť dosiahla vynikajúci 
výsledok a na výbornú boli vyhodnotené aj opatrenia na 
zvládnutie prvej vlny pandémie covid-19. 

Počas roka sme riaditeľom divízií priniesli rad zlepšení, 
ktoré im zefektívňujú prácu, napríklad aplikácie úlohy či 
hodnotenie efektivity opatrení z interných auditov. Spo-
lupracovali sme pri vytvorení hodnotiaceho systému 
práce divízie – pilot Ranking služieb divízie prevádzky 
informačných systémov – ktorý chceme rozšíriť aj na 
ďalšie oddelenia, najmä na divíziu softvérového vývoja. 
V nastavenom trende trvalého zlepšovania budeme 
pokračovať a teší nás, že stále viac ľudí sa zapája 
a poskytuje nám spätnú väzbu nielen k návrhom, ale 
aj realizáciám jednotlivých opatrení. 

Z personálneho hľadiska cítime posun v kvalite našich 
zamestnancov a do ďalšieho roka vstupujeme s dob-
rým a silným tímom. Veríme, že nám okolnosti umožnia 
naplniť naše ciele a čoskoro sa vrátime aj k režimu 
práce založenom na osobnom kontakte. 

„Napriek úspechu v obsadení 
niektorých pozícií stále pociťujeme 
deficit kvalitných mladých ľudí 
pripravených na nové pracovné 
výzvy.“ 



Darí sa nám 
napĺňať naše 
dlhodobé 
vízie

Marián Marek
Generálny riaditeľ

Podporujeme vzdelávanie  
a odovzdávanie znalostí
V PosAm vládne presvedčenie, že naše pôsobenie musí mať nielen podnikateľský, ale aj širší spoločenský rozmer. 
Ak má celá spoločnosť napredovať, musia sa o to pričiniť tí najnadanejší. PosAm systematicky podporuje rozvoj 
talentov a odovzdávanie skúseností a znalostí v oblasti prírodných vied na všetkých úrovniach vzdelávania, 
od základných škôl až po IT profesionálov.

Cena Dionýza  
Ilkoviča
Oceňujeme pedagógov za rozvoj talentov v prírodných 
vedách na základných a stredných školách.

www.cenadi.sk

Cena Dionýza Ilkoviča sa udeľuje za rozvoj mimo- 
školskej činnosti na základných a stredných školách  
v predmetoch matematika, fyzika, chémia a informa-
tika. Ocenenie môžu získať pedagógovia aj nepedago-
gickí pracovníci, ktorí s nasadením a bez adekvátnej 
odmeny obetujú svoj čas, energiu a neraz aj peniaze 
odovzdávaniu vedomostí mladým ľuďom. Cena vznikla 
ako poďakovanie, pocta aj povzbudenie týmto ľuďom, 
ktorých prácu chceme zároveň zviditeľniť a odmeniť. 
Otcami myšlienky sú generálny riaditeľ spoločnosti 
PosAm pán Marián Marek a docent Martin Plesch zo 
Slovenskej akadémie vied. 

PosAm Full-Stack 
akadémia
Vzdelávame a inšpirujeme nadaných vývojárov  
softvéru z vysokých škôl a štartujeme ich kariéru.

PosAm Full-stack akadémia ponúka ucelený pohľad 
na vývoj softvéru. Je zameraná na vývoj moderných 
javascriptových frontendov napojených na cloud-scale 
java backendy. Ako naznačuje už názov, záber je naozaj 
široký. Od prostredia vývoja cez rôzne aplikačné  
frameworky, skriptovacie jazyky až po návrh dizajnu  
a realizáciu samotných aplikácií. Mladí softvéroví 
vývojári z vysokých škôl tak môžu získať komplexné 
teoretické, ale hlavne praktické znalosti z budovania 
enterprise riešení. Program prebieha formou predná-
šok, workshopov a prácou na praktických úlohách  
pri realizácii reálneho projektu. 

Nadácia Dionýza  
Ilkoviča
Cieľom nadácie je vytvoriť program na podporu 
budovania komunity učiteľov a študentov, na rozvoj 
ich mimoškolskej činnosti a dosiahnutie čo najlepších 
výsledkov v štátnych i medzinárodných súťažiach.

www.nadi.sk

Nadácia Dionýza Ilkoviča vznikla v roku 2019. Jej úlo-
hou je organizovať a ďalej rozvíjať projekt Ceny Dionýza 
Ilkoviča, ocenenia udeľovaného učiteľom aj nepedago-
gickým pracovníkom z celého Slovenska za mimo- 
riadnu podporu a rozvoj mimoškolskej činnosti žiakov 
základných a stredných škôl v predmetoch matemati-
ka, fyzika, chémia a informatika. 



Domain-Driven  
Design community
Organizujeme stretnutia umožňujúce zdieľanie  
vedomostí a skúseností v komunite IT architektov.

www.dddcommunity.sk

Domain-driven design komunita je spolok programá-
torov, architektov, analytikov a ďalších ľudí okolo vývoja 
softvéru, ktorí využívajú moderné postupy a technoló-
gie pri implementácii aplikácií. Vznik komunity iniciovali 
nadšenci DDD z PosAm. Cieľom je na pravidelných 
stretnutiach zdieľať vedomosti a skúsenosti v oblasti 
Domain-Driven Designu, ako aj v pridružených témach. 
Tie môžu byť analytické, dizajnérske, architektonické, 
programátorské, procesné alebo zamerané na testova-
nie. Spoločným menovateľom je využitie DDD prístupu 
a založenie dizajnu aplikácie na pojmoch odvodených  
z domény.

PosAm fond  
pracovnej doby 
na vzdelávanie 

 

PosAm veľa investuje aj do rozvoja svojich interných 
zamestnancov. Formy sa líšia podľa preferencií jednot-
livca. Napríklad každý zamestnanec PosAm realizačných 
divízií má vytvorený fond pracovnej doby – zhruba  
100 hodín – ktoré môže počas roka venovať vlastnému 
vzdelávaniu. Niekto preferuje online zdroje, iný zasa 
odborné konferencie. Snažíme sa skĺbiť potreby firmy 
so záujmom zamestnanca. Týždenne organizujeme 
stretnutia interných odborných komunít, ktoré slúžia 
ako platforma na výmenu skúseností a poznatkov medzi 
kolegami z rôznych projektov. Raz do roka sa koná PADS 
(PosAm Application Development Sympozium), interná 
odborná konferencia, ktorá kolegom sprostredkuje no-
vinky z absolvovaných konferencií a poznatky z nasade-
nia nových technológií v projektoch. 



Cena Dionýza 
Ilkoviča 2020 
Nadácia Dionýza Ilkoviča už po štvrtýkrát udelila prestíž-
ne ocenenie - Cenu Dionýza Ilkoviča - pedagógom, ktorí 
rozvíjajú talentované deti počas mimoškolskej činnosti 
v oblasti prírodných vied. Tento rok nadácia navyše 
vyhlásila aj víťaza špeciálnej kategórie za online vzde-
lávanie. Záštitu nad štvrtým ročníkom ocenenia prevzal 
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav 
Gröhling. Odovzdávanie cien sa uskutočnilo 2. decem-
bra 2020 v online prostredí. Nadácia Dionýza Ilkoviča 
počas online večera oznámila založenie transparentného 
účtu na pomoc učiteľom a študentom, ktorí potrebujú 
dofinancovať svoje projekty v rámci mimoškolskej čin-
nosti v oblasti prírodných vied. Naša spoločnosť na tento 
účet vložila štartovaciu sumu 10 000€! 

Ocenenia za 
online vzdelávanie

Mgr. Jozef Zvolenský
Základná škola Skýcov 

„Snažím sa do videí dať vždy aj trocha 
vtipu. Matematika je pre väčšinu  
detí náročný a neobľúbený predmet  
a vďaka humoru je pre nich zvládnu-
teľnejšia.“



Víťaz

RNDr. Marcel Tkáč
Katolícka spojená škola  
sv. Mikuláša v Prešove

„Učenie je mojím poslaním. Po štyri-
dsiatke som pochopil, že by to dokon-
ca nemusela byť ani chémia, pokojne 
aj iný predmet. Len aby som mohol 
učiť.“

Finalistka

RNDr. Mária Spišáková, PhD.
Gymnázium Pavla Horova  
v Michalovciach

„Žiadneho žiaka netreba podceňovať, 
programovať sa môže naučiť každý. 
Je to skutočne skvelý pocit, keď vidíte, 
ako ich to nadchne a venujú sa tomu 
aj sami doma.“

Finalista

Mgr. Anton Belan, PhD.
Škola pre mimoriadne nadané deti  
a Gymnázium v Bratislave

„Keď som nastúpil na školu, naivne 
som si myslel, že žiakom vždy vysvet-
lím základ danej látky a zvyšok hodiny 
si to budú sami skúšať. A popri tom 
im budem pomáhať vyriešiť prípadné 
problémy či nejasnosti. Nakoniec však 
mali milión otázok, na ktoré som ani 
nestíhal odpovedať, tak som to všetko 
spísal.“



Organizačná
štruktúra

Obchodná  
divízia

Obchodné skupiny

Verejná správa

Priemysel 
a telekomunikácie

Banky 
a poisťovne

Allianz

Produkt 
Servio

Úsek 
presales

LAB strojového 
učenia a analýzy 
dát

Divízia  
produktového  
manažmentu

Marketing a PR

Produkt ParkDots

Oddelenie Fleet

Oddelenie Bike 
Sharing

Divízia 
riadenia  
projektov

Divízia 
konzultačných 
služieb

Divízia  
softvérového 
vývoja

Oddelenie 
softvérových 
analýz

Oddelenie 
grafického 
dizajnu a UX

Oddelenie 
vývoja

Oddelenie 
testovania 
a nasadzovania SW

Vývojové 
tímy



Divízia  
systémovej  
integrácie

Divízia  
prevádzky IS

Oddelenie 
prevádzky 
infraštruktúry

Prevádzkové 
tímy

Divízia 
prevádzkových
služieb

Oddelenie 
manažmentu 
služieb

Kontaktné  
centrum

Obchodné  
oddelenie

Oddelenie 
technickej podpory

Divízia 
financií 

Úsek financií 
a kontrolingu

Úsek účtovníctva, 
daní a treasury

Úsek IIS

Divízia 
ľudských 
zdrojov a IMS

Úsek ľudských 
zdrojov

Oddelenie recepcie 
a asistentiek

Úsek IMS

Počet  
zamestnancov
celkový ku koncu roka: 352* 
priemerný za rok 2020: 340*

Vzdelanostná  
štruktúra v %
stredoškolské: 35
bakalárske: 8
vysokoškolské: 56
postgraduálne: 1

Podiel mužov  
a žien v %
muži: 79
ženy: 21

Základná štruktúra  
zamestnancov v %
SW vývoj a služby: 66
Predaj a marketing: 19
Administratíva a manažment: 15

Veková štruktúra  
zamestnancov v %
30 rokov a mladší: 20
31 - 35 rokov: 19
36 - 40 rokov: 14
41 - 45 rokov: 15
46 - 50 rokov: 18
50 a viac rokov: 24

Prehľad v  
lokalitách v %
Bratislava: 63 
Banská Bystrica: 7
Košice: 11
Žilina: 9
Levice: 7
Zvolen: 1
Česká republika: 2

*Pro forma konsolidované údaje vrátane dcérskej spoločnosti Commander Services s. r. o. 



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

Konatelia
Ing. Marian Marek 
Ing. Dušan Švalek
Bc. Tomáš Ryšavý

Prokuristi
Ing. Ronald Fleischman
Ing. Miroslav Bielčik

Základné imanie
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 Management 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  
v obchodných aktivitách s výnimkou správy nehnuteľ-
ností, ktorá prešla na druhú spoločnosť. PosAm Brati-
slava, spol. s r. o., sa tak stal nástupníkom spoločnosti 
PosAm, s. r. o., ktorá bola k 3. 1. 1994 obchodným  
registrom vymazaná. Spoločnosť PosAm Bratislava, spol. s r. o. 
v roku 2002 zmenila svoje obchodné meno na PosAm, spol. s r. o.



Integrovaný manažérsky systém

ISO 9001:2015 
Manažérstvo kvality

Predaj, služby a servis v oblasti výpočtovej techniky. 
Vývoj, výroba, predaj a implementácia vlastného 
softvéru. Zákaznícka podpora.

ISO/IEC 20000-1:2018 
Manažérstvo služieb informačných technológií (ITIL®)

Systém manažérstva služieb PosAm podporujúci po-
skytovanie infraštruktúrnych a aplikačných služieb IT 
pre všetkých zákazníkov v súlade s katalógom služieb 
PosAm.

ISO/IEC 27001:2013 
Manažérstvo informačnej bezpečnosti

Predaj, služby a servis v oblasti výpočtovej techniky. 
Vývoj, výroba, predaj a implementácia vlastného 
softvéru. Podpora zákazníkov. V súlade s platným 
prehlásením o aplikovateľnosti.

ISO 45000:2018 
Manažérstvo bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Predaj, služby a servis v oblasti výpočtovej techniky. 
Vývoj, výroba, predaj a implementácia vlastného 
softvéru. Zákaznícka podpora.

ISO 14001:2015 
Manažérstvo environmentu  
(Ochrana životného prostredia)

Predaj, služby a servis v oblasti výpočtovej techniky. 
Vývoj, výroba, predaj a implementácia vlastného 
softvéru. Podpora zákazníkov.

Kľúčové partnerstvá

Citrix Solution Advisor Silver

Dell Authorized Service Partner

ESET Gold Partner

Hitachi Vantara Platinum/TrueNorth Partner Program

HP Enterprise HPE Silver Partner

HP Partner First Gold

IBM Business Partner, Service partner

IBM Silver Program Level

Microsoft Partner Network, Cloud Solution Partner Gold

Namirial Spa Value Added Reseller/Distributor

Oracle Gold Partner

RedHat Ready Partner

VMware Solution Provider - Professional

F5 Unity Program Partner (VAR)

Fortinet Select Partner

Kyocera Authorized Service Partner

Desko Value Added Reseller

Acuant Value Added Reseller
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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

 

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:
 

  

 x



Súvaha

Ozna- 
čenie

STRANA AKTÍV Riadok

Bežné účtovné obdobie Bezpro.predch. 
úč. obd.Brutto Korekcia Netto

EUR EUR EUR EUR 

SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 01  31 464 799  7 965 699 23 499 100  24 265 551 

A. Neobežný majetok r. 03+r.11+r.21 02  17 707 075  7 932 751  9 774 324  9 201 392 

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.04 až r.10) 03  6 223 283  3 399 401  2 823 882  2 649 555 

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

2 Softvér (013) -/073,091A/ 05  5 605 834  3 322 153  2 283 681  2 174 855 

3 Oceniteľné práva (014) -/074,091A/ 06  96 280  77 248  19 032  16 163 

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  521 169   521 169  458 537 

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

10     

A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.12 až r.20) 11  6 956 506  4 533 350  2 423 156  2 024 551 

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

2 Stavby (021) -/081,092A/ 13  273 351  119 093  154 258  178 900 

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

14  6 483 261  4 414 257  2 069 004  1 588 123 

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  199 894   199 894  257 528 

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  4 527 286   4 527 286  4 527 286 

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

22  4 527 286   4 527 286  4 527 286 

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 zostatkovou do-
bou 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  12 962 408  32 948  12 929 460  14 376 686 

B.I. Zásoby súčet (r.35 až r.40) 34  130 801  21 883  108 918  45 264 

B.I.1 Materiál (112,119,11x) - /191,19x/ 35  158   158  97 

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  80 622  21 883  58 739  45 167 

6 Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 40  50 021   50 021  

B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r.42+r.46 až r.52) 41  282 032   282 032  279 395 

B.II.1 Pohľadávky z obchodného styku súčet (r.43 až r.45) 42  12 004   12 004  12 004 



Ozna- 
čenie

STRANA AKTÍV Riadok

Bežné účtovné obdobie Bezpro.predch. 
úč. obd.Brutto Korekcia Netto

EUR EUR EUR EUR 

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 účasti okrem 
pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 
313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

44     

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

45  12 004   12 004  12 004 

2 Čistá hodnota zákazky (316A) 46    

3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám  
(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  270 028  270 028  267 391 

B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r.54+r.58 až r.65) 53  7 082 213  11 065  7 071 148  7 407 875 

B.III.1 Pohľadávky z obchodného styku súčet (r.55 až r.57) 54  4 700 429  11 065  4 689 364  5 446 783 

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

55  1 041 459   1 041 459  1 734 098 

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

56     

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

57  3 658 970  11 065  3 647 905  3 712 685 

2 Čistá hodnota zákazky (316A) 58  2 041 578  2 041 578  1 552 169 

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  311 550   311 550  391 192 

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

9 Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 65  28 656   28 656  17 731 

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 finančného  
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  5 467 362   5 467 362  6 644 152 

B.V.1 Peniaze (211,213,21X) 72  1 224  1 224  8 255 

2 Účty v bankách (221A,22X,+/- 261) 73  5 466 138  5 466 138  6 635 897 

C. Časové rozlíšenie (r.75 až r.78) 74  795 316   795 316  687 473 

C.1 Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 75  94 647  94 647  90 953 

2 Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 76  700 669   700 669  596 520 

3 Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 77    

4 Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 78    

Súvaha



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  23 499 100  24 265 551 

A. Vlastné imanie r.81+r.85+r.86+r.87+r.90+r.93+r.97+r.100 80  15 412 575  15 443 811 

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 záväzkov(+/-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  13 879 998  12 503 185 

A.VII.1 Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 98  13 879 998  12 503 185 

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.9
0+r.93+r.97+r.101+r.141)

100  1 345 577  2 753 626 

B. Záväzky r.102+r.118+r.121+r.122+r.136+r.139+r.140 101  7 346 606  8 176 978 

B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r.103+r.107 až r.117) 102  44 769  41 262 

B.I.1 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r.104 až r.106) 103  10 897  10 897 

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  10 897  10 897 

2 Čistá hodnota zákazky (316A) 107   

3 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 108   

4
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov 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  33 872  30 365 

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  33 287  55 524 

B.II.1 Zákonné rezervy (451A) 119   

2 Ostatné rezervy (459A, 45XA) 120  33 287  55 524 

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

B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r.123+r.127 až r.135) 122  6 276 679  6 608 261 

B.IV.1 Záväzky z obchodného styku súčet (r.124 až r.126) 123  4 378 925  4 566 928 

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

124  80 479  110 947 



Súvaha
Ozna-
čenie

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

EUR EUR

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  4 298 446  4 455 981 

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 záväzkov voči prepojeným účtovným 
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

129   

5 Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,365,366,367,368,398A,478A,479A) 130   250 000 

6 Záväzky voči zamestnancom (331,333,33X,479A) 131  652 198  691 901 

7 Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 132  510 338  453 195 

8 Daňové záväzky a dotácie (341,342,343,345,346,347,34X) 133  734 832  645 811 

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

10 Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 135  386  426 

B.V. Krátkodobé rezervy r.137+r.138 136  986 412  1 463 212 

B.V.1 Zákonné rezervy (323A, 451A) 137  213 923  200 678 

2 Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 138  772 489  1 262 534 

B.VI. Bežné bankové úvery (221A,231,232,23X,461A,46XA) 139  5 459  8 719 

B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 140   

C. Časové rozlíšenie súčet (r.142 až r.145) 141  739 919  644 762 

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

2 Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) 143   

3 Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 144  128 100  146 316 

4 Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 145  611 819  498 446 



Výkaz ziskov a strát
Ozna- 
čenie

TEXT Riadok
Bežné úč. obd. Bezpro. úč. obd.

EUR EUR

* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 01  29 879 928  30 120 083 

** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 02  30 680 946  30 966 136 

I Tržby z predaja tovaru (604, 607) 03  5 802 257  3 193 051 

II Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 04  

III Tržby z predaja služieb (602, 606) 05  23 909 956  26 747 999 

IV Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61) 06   

V Aktivácia (účtová skupina 62) 07  767 649  814 669 

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

08  24 714  31 384 

VII Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657) 09  176 370  179 033 

**
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  30 499 970  29 030 509 

A Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504,507) 11  4 635 282  2 651 832 

B Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501,502,503) 12  696 707  925 889 

C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13  629  7 534 

D Služby (účtová skupina 51) 14  10 770 695  11 766 152 

E Osobné náklady súčet (r.16 až r.19) 15  12 434 327  11 994 746 

E.1 Mzdové náklady (521,522) 16  9 017 136  8 757 403 

2 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17   

3 Náklady na sociálne poistenie (524,525,526) 18  3 147 829  3 014 011 

4 Sociálne náklady (527,528) 19  269 362  223 332 

F Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20  20 862  22 937 

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

21  1 298 157  1 339 726 

G.1 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22  1 298 157  1 339 726 

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

23   

H Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541,542) 24  5 028  16 251 

I Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25  -1 878  840 

J Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544,545, 546,548,549,555,557) 26  640 161  304 602 

*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27  180 976  1 935 627 

* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28  14 376 549  15 404 312 

** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29  1 182 096  1 092 745 

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

IX Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31  1 172 351  1 090 915 

IX.1 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32  1 172 351  1 090 915 

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 prepojených účtovných jednotiek (666A) 36   

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

37   

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

XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39   100 

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

2 Ostatné výnosové úroky (662A) 41   100 

XII. Kurzové zisky (663) 42  9 745  1 730 

XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664,667) 43   

XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44   



Výkaz ziskov a strát
Ozna- 
čenie

TEXT Riadok
Bežné úč. obd. Bezpro. úč. obd.

EUR EUR

** Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45  20 132  10 410 

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   

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

2 Ostatné nákladové úroky (562A) 51   

O Kurzové straty (563) 52  11 302  2 952 

P Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564,567) 53   

Q Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54  8 830  7 458 

*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55  1 161 964  1 082 335 

**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56  1 342 940  3 017 962 

R Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57  -2 637  264 336 

R.1 Daň z príjmov splatná (591, 595) 58   278 453 

2 Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59  -2 637  -14 117 

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

**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61  1 345 577  2 753 626 



Poznámky k účtovnej  
závierke zostavenej 
k 31. decembru 2020



A. ZÁKLADÉ INFORMÁCIE

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

PosAm spol. s r. o. (ďalej len „Spoločnosť“) je spoločnosť s ručením 
obmedzeným, ktorá bola založená 21. decembra 1993 na základe 
uzavretej spoločenskej 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, Slovenské republika, identifikačné číslo 31 365 078. 
Spoločnosť nemá žiadnu zahraničnú organizačnú zložku.

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 2020 266 aktívnych zamestnancov  
(k 31. decembru 2019: 262), z toho 43 vedúcich pracovníkov (2019: 47).

Názov položky 31.12.2020 31.12.2019
Priemerný prepočítaný  
počet zamestnancov

261 262

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

266 262

Počet vedúcich zamestnancov 43 47

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020 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 účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2020 do 
31. decembra 2020.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky 
za predchádzajúce účtovné obdobie
Valné zhromaždenie schválilo dňa 8. júla 2020 účtovnú závierku 
Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

7. Dátum schválenia audítora Spoločnosti
Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo dňa 4. augusta 2011 
spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. ako audítora 
účtovnej závierky za finančný rok končiaci 31. decembra 2020.

8. Orgány spoločnosti

Stav k 31.12.2020 Stav k 31.12.2019

Konatelia Ing. Marián Marek 
(od 09.02.2010) 

Ing. Marián Marek
(od 09.02.2010)

Ing. Dušan Švalek 
(od 23.5.2020)

Ing. Miroslav Majoroš
(do 22.05.2020)

Bc. Tomáš Ryšavý 
(od 23.5.2020)

Ing. Peter Škodný 
(do 22.05.2020)

Prokuristi: Ing. Miroslav Bielčik
(od 09.02.2010)

Ing. Miroslav Bielčik
(od 09.02.2010)

Ing. Ronald Fleischman
(od 24.07.2020)

Ing. Milan Drobný 
(do 23.07.2020)

B. KONSOLIDOVANÝ CELOK

Spoločnosť je materskou účtovnou jednotkou, ktorá je oslobodená od 
povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú 
výročnú správu, nakoľko sa spolu s dcérskou spoločnosťou Com-
mander Services s.r.o. zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky 
spoločnosti 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 Alie 140, 53113 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 ne-
pretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve 
platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania.

Účtovníctvo vedie Spoločnosť 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
Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou 
cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady 
súvisiace s obstaraním.

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

Dlhodobý nehmotný majetok nadobudnutý bezodplatne sa oceňuje 
reálnou hodnotou.

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 
zodpovedajúcej 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 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Predpokladaná 
doba používania 

v rokoch

Metóda 
odpisovania

Ročná  
odpisová 

sadzba v %
Webstránka www.posam.sk 3 rovnomerná 33,33
Portál o hospodárení obcí 5 rovnomerná 20,00
Softvér nakupovaný 4 rovnomerná 25,00
Vlastný softvér 
(AMC, bSign) 4 rovnomerná 25,00

Vlastný softvér (dScan) 5 rovnomerná 20,00
Vlastný softvér  
(SERVIO NG, MRP) 8 rovnomerná 12,50

Vlastný softvér  
(ParkDots) 6 rovnomerná 16,66

Ochranná známka 10 rovnomerná 10,00

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého 
nehmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu 
jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

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

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majet-
ku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu, opravy a údržba sa účtujú do 
nákladov v období ich realizácie.

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

Predpokladaná doba 
používania v rokoch

Metóda odpisovania Ročná odpisová sadzba v %

Stroje, prístroje a zariadenia (okrem monitorov, serverov, UPS) 4 rovnomerná 25,00

Stroje, prístroje a zariadenia - monitory, servery, UPS 6 rovnomerná 16,66

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

Stroje, prístroje a zariadenia (obchodný majetok) 5 rovnomerná 20,00

Kuchynský nábytok priemyselný 6 rovnomerná 16,66

EZS bezpečnostný systém 10 rovnomerná 10,00

Dopravné prostriedky 6 rovnomerná 16,66

lnventár 6 rovnomerná 16,66

Mobilné telefóny 2 rovnomerná 50,00

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

Technické zhodnotenie prenajatých priestorov 5 rovnomerná 20,00

TZ prenajatých priestorov – FBC Bajkalská, Pobočka ZA 10 rovnomerná 10,00

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého 
hmotného majetku je vytvorená opravná položka na úroveň jeho 
zistenej úžitkovej hodnoty.

c) Cenné papiere a podiely
Cenné papiere a podiely sa oceňujú pri nadobudnutí obstarávacími 
cenami, t.j. vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa cenné papiere 
a podiely oceňujú rovnako ako pri nadobudnutí.

d) Zásoby
Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje 
cenu, za ktorú sa zásoba obstarala a náklady súvisiace s obstaraním 
(clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížená o zľavy z ceny. Zľava 
z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa 
účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. 
Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom 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 položky 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 ocenenia 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.

e) Zákazková výroba
Spoločnosť účtuje o dodávkach vlastných softvérových diel ako 
o zákazkovej výrobe. Ak je možné výsledok zo zákazkovej výroby 
spoľahlivo odhadnúť, výnosy a náklady pripadajúce na dané účtovné 
obdobie sa účtujú metódou stupňa dokončenia, pričom stupeň 
dokončenia zákazky sa zisťuje 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. Nákla-
dy vynaložené 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 požadovanými platbami za plnenie zákaz-
kovej 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 

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



z obchodného styku so súvzťažným zápisom v prospech výnosov 
zo zákazky. Preddavky, ktoré zhotoviteľ prijal pred vykonaním 
príslušnej práce sa vykážu ako prijaté preddavky alebo dlhodobé 
prijaté preddavky.

Ak sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka pred-
pokladá, 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 dokončenia zákazkovej výroby alebo na výšku 
ziskov, ktorých vznik sa očakáva z iných zmlúv, ku ktorým sa nepris-
tupuje 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 pravdepodobná strata zo zákazkovej výroby alebo je pravde-
podobné zníženie straty zo zákazkovej výroby alebo zúčtovanie 
straty, sa vykáže zníženie ostatných nákladov na hospodársku 
činnosť.

f) Pohľadávky
Pohľadávky sa oceňujú ich 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 hod-
note pri jednej individuálnej pohľadávke do 1 000 EUR tvorí 
Spoločnosť opravnú položku vo výške 100% hodnoty pohľadávky. 
K pohl’adávkam po splatnosti viac ako 30 dní v hodnote pri jednej 
individuálnej pohl’adávke nad 1 000 EUR tvorí Spoločnosť opravnú 
položku, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou 
hodnotou pohľadávky po individuálnom posúdení stavu predmetnej 
pohľadávky a podľa stupňa rizika jej nezaplatenia.

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

h) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané 
vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej 
súvislosti s účtovným obdobím.

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

j) Rezervy
Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, 
ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúc-
nosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým 
časovým vymedzením 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 majet-
kový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje 
na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom  
v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotreb-
nej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom 
ako sa účtovala tvorba rezervy.

k) Záväzky
Záväzky pri ich vzniku sa 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.

l) Zamestnanecké požitky
Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poistných 
fondov, platená 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.

m) 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 hospodárskeho výsledku 
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 pred-
davky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. 
V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu roka 
sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje 
výslednú daňovú pohľadávku.

n) Odložená daň z príjmu
Odložená daň z príjmu vyplýva z rozdielov medzi účtovnou hodnotou 
majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich 
daňovou základňou.

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej 
je pravdepodobné, 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, tj. 21%.

o) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané 
vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej 
súvislosti s účtovným obdobím.

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

q) Cudzia mena
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na 
eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Eu-
rópskou centrálnou bankou alebo Národnou banku Slovenska v deň 
predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v deň, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Vzniknuté kurzové rozdiely 
sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia. Peňažné aktíva  
a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom 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.



r) 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 
vykazujú 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 boli služby poskytnuté 
s ohľadom na stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený  
na základe skutočne poskytnutých služieb ako pomernej časti  
k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.

s) Porovnateľné údaje
Niektoré údaje za predošlé účtovné obdobie boli pozmenené pre 
ich lepšiu porovnateľnosť s údajmi uvedenými v bežnom účtovnom 
období. Zmena v prezentácii porovnateľných údajov nemala dopad 
na celkovú výšku aktív, vlastného imania a výsledku hospodárenia  
v predchádzajúcom období.

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 1.1.2020 0 4 905 924 86 712 0 0 458 537 0 5 451 173

Prírastky 0 0 0 0 0 778 110 0 778 110

Úbytky 0 0 -6 000 0 0 0 0 -6 000

Presuny 0 699 910 15 568 0 0 -715 478 0 0

Stav k 31.12.2020 0 5 605 834 96 280 0 0 521 169 0 6 223 283

Oprávky

Stav k 1.1.2020 0 2 731 069 70 549 0 0 0 0 2 801 618

Prírastky 0 591 084 12 699 0 0 0 0 603 783

Úbytky 0 0 -6 000 0 0 0 0 -6 000

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0

Stav k 31.12.2020 0 3 322 153 77 248 0 0 0 0 3 399 401

Opravné položky

Stav k 1.1.2020 0 0 0 0 0 0 0 0

Prírastky 0 0 0 0 0 0 0 0

Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0

Stav k 31.12.2020 0 0 0 0 0 0 0 0

Zostatková hodnota 

Stav k 1.1.2020 0 2 174 855 16 163 0 0 458 537 0 2 649 555

Stav k 31.12.2020 0 2 283 681 19 032 0 0 521 169 0 2 823 882

Spoločnosť vytvorila vlastnou činnosťou počas roku 2020 softvér a aktivovala súvisiace náklady vo výške 762 542 EUR (2019: 814 669 EUR). 
Do užívania bol v roku 2020 zaradený softvér vytvorený vlastnou činnosťou vo výške 699 910 EUR (2019: 447 536 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 1.1.2019 0 4 640 792 86 712 0 0 140 548 0 4 868 052

Prírastky 0 0 0 0 0 888 973 0 888 973

Úbytky 0 -305 852 0 0 0 0 0 -305 852

Presuny 0 570 984 0 0 0 -570 984 0 0

Stav k 31.12.2019 0 4 905 924 86 712 0 0 458 537 0 5 451 173

Oprávky

Stav k 1.1.2019 0 2 357 077 58 365 0 0 0 0 2 415 442

Prírastky 0 679 844 12 184 0 0 0 0 692 028

Úbytky 0 -305 852 0 0 0 0 0 -305 852

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0

Stav k 31.12.2019 0 2 731 069 70 549 0 0 0 0 2 801 618

Opravné položky

Stav k 1.1.2019 0 0 0 0 0 0 0 0

Prírastky 0 0 0 0 0 0 0 0

Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0

Stav k 31.12.2019 0 0 0 0 0 0 0 0

Zostatková hodnota 

Stav k 1.1.2019 0 2 283 715 28 347 0 0 140 548 0 2 452 610

Stav k 31.12.2019 0 2 174 855 16 163 0 0 458 537 0 2 649 555

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

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 1.1.2020 0 272 013 5 731 934 0 0 0 257 528 0 6 261 475

Prírastky 0 0 0 0 0 0 1 193 764 0 1 193 764

Úbytky 0 0 -403 066 0 0 0 -95 667 0 -498 733

Presuny 0 1 338 1 154 393 0 0 0 -1 155 731 0 0

Stav k 31.12.2020 0 273 351 6 483 261 0 0 0 199 894 0 6 956 506

Oprávky

Stav k 1.1.2020 0 93 113 4 143 811 0 0 0 0 0 4 236 924

Prírastky 0 25 980 673 511 0 0 0 0 0 699 491

Úbytky 0 0 -403 065 0 0 0 0 0 -403 065

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stav k 31.12.2020 0 119 093 4 414 257 0 0 0 0 0 4 533 350

Opravné položky

Stav k 1.1.2020 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 31.12.2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zostatková hodnota 

Stav k 1.1.2020 0 178 900 1 588 123 0 0 0 257 528 0 2 024 551

Stav k 31.12.2020 0 154 258 2 069 004 0 0 0 199 894 0 2 423 156

Poistenie dlhodobého hmotného majetku je zahrnuté v skupinovej poistke spoločnosti Slovak Telekom a zahŕňa poistenie pre prípad škôd 
spôsobených krádežou, živelnou pohromou a vandalským činom až do výšky 25 000 tis. EUR (2019: 25 000 tis. 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 1.1.2019 0 272 013 5 124 589 0 0 0 19 156 0 5 415 758

Prírastky 0 0 0 0 0 0 1 112 118 0 1 112 118

Úbytky 0 0 -263 814 0 0 0 -2 587 0 -266 401

Presuny 0 0 871 159 0 0 0 -871 159 0 0

Stav k 31.12.2019 0 272 013 5 731 934 0 0 0 257 528 0 6 261 475

Oprávky

Stav k 1.1.2019 0 67 229 3 768 399 0 0 0 0 0 3 835 628

Prírastky 0 25 884 639 227 0 0 0 0 0 665 111

Úbytky 0 0 -263 815 0 0 0 0 0 -263 815

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stav k 31.12.2019 0 93 113 4 143 811 0 0 0 0 0 4 236 924

Opravné položky

Stav k 1.1.2019 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 31.12.2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zostatková hodnota 

Stav k 1.1.2019 0 204 784 1 356 190 0 0 0 19 156 0 1 580 130

Stav k 31.12.2019 0 178 900 1 588 123 0 0 0 257 528 0 2 024 551

3. Dlhodobý finančný majetok
Prehľad pohybu dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý 
finančný 
majetok

Podiel.
CP a 

podiely 
v prepoj.

ÚJ

Podiel.
CP a 

podiely 
s podiel.
účasťou 
okrem 
prepoj.

ÚJ

Ostatné 
realiz.
cenné 

papiere

Pôžičky 
prepoj.

ÚJ

Pôžičky 
v rámci 
podiel.
okrem 
prepoj. 

ÚJ
Ostatné 
pôžičky

Dlhové 
CP a 

Ostatný 
DFM

Pôžičky 
a ostat.
DFM s 
dobou 
splat.

najviac 
jeden 
rok

Účty v 
bankách 
s dobou 
viaz. dlh-
šou ako 
jeden 
rok

Obsta-
rávaný 

DFM

Poskyt.
preddav.
na DFM Spolu

Prvotné 
ocenenie

Stav k 1.1.2020 4 527 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 527 286

Prírastky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stav k 31.12.2020 4 527 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 527 286

Opravné 
položky

Stav k 1.1.2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prírastky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stav k 31.12.2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Účtovná 
hodnota 

Stav k 1.1.2020 4 527 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 527 286

Stav k 31.12.2020 4 527 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 527 286



Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý 
finančný 
majetok

Podiel.
CP a 

podiely 
v prepoj.

ÚJ

Podiel.
CP a 

podiely 
s podiel.
účasťou 
okrem 
prepoj.

ÚJ

Ostatné 
realiz.
cenné 

papiere

Pôžičky 
prepoj.

ÚJ

Pôžičky 
v rámci 
podiel.
okrem 
prepoj. 

ÚJ
Ostatné 
pôžičky

Dlhové 
CP a 

Ostatný 
DFM

Pôžičky 
a ostat.
DFM s 
dobou 
splat.

najviac 
jeden 
rok

Účty v 
bankách 
s dobou 
viaz. dlh-
šou ako 
jeden 
rok

Obsta-
rávaný 

DFM

Poskyt.
preddav.
na DFM Spolu

Prvotné 
ocenenie
Stav k 1.1.2019 4 527 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 527 286
Prírastky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stav k 31.12.2019 4 527 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 527 286
Opravné 
položky
Stav k 1.1.2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prírastky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stav k 31.12.2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Účtovná 
hodnota 
Stav k 1.1.2019 4 527 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 527 286
Stav k 31.12.2019 4 527 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 527 286

Rozhodujúci vplyv
Spoločnosť má dlhodobý finančný majetok umiestnený v spoločnosti Commander Services, s.r.o., kde prostredníctvom tohto umiestnenia 

Spoločnosť vykonáva rozhodujúci vplyv.

Výška vlastného imania k 31. decembru 2020, výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie a iné informácie o spoločnosti  
Commander Services, s.r.o. sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Obchodné meno a sídlo
Podiel na  

ZI v %

Podiel na iných 
zložkách vlast.

imania v %

Výška vlast.
imania

Výsledok  
hospodárenia 

Výška príspev.
do kapitál. 

fondov  
z príspevkov

Účtovná  
hodnota DFM

Rozhodujúci vplyv
Commander Services, s.r.o., Bratislava 100% 100% 2 760 682 1 155 182 1 600 000 4 527 286
Spolu 4 527 286

Finančné údaje za Commander Services, s.r.o. sú získané z jej auditovanej účtovnej závierky.

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

Zásoby Stav k 1.1.2020 Tvorba OP
Zúčtovanie OP z dôvodu 
zániku opodstatnenosti

Zúčtovanie OP z dôvodu 
vyradenia majetku  

z účtovníctva
Stav k 31.12.2020

Tovar 44 835 10 062 -9 433  - 23 581 21 883
Zásoby spolu 44 835 10 062 -9 433  -23 581 21 883

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

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Zásoby Stav k 1.1.2019 Tvorba OP
Zúčtovanie OP z dôvodu 
zániku opodstatnenosti

Zúčtovanie OP z dôvodu 
vyradenia majetku  

z účtovníctva
Stav k 31.12.2019

Tovar 56 774 12 087 -4 554 -19 472 44 835

Zásoby spolu 56 774 12 087 -4 554 -19 472 44 835



5. Zákazková výroba 
Výnosy zo zákazkovej výroby dosiahli v roku 2020 čiastku 11 056 683 EUR (2019: 11 278 059 EUR).

Názov položky 2020 2019

Výnosy zo zákazkovej výroby 11 056 683 11 278 059

Náklady na zákazkovú výrobu 10 167 874 6 472 486

Hrubý zisk / hrubá strata 888 809 4 805 573

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

Názov položky 2020 2019
Sumár od začiatku zákazkovej 

výroby až do 31.12.2020
Sumár od začiatku zákazkovej 

výroby až do 31.12.2019

Výnosy zo zákazkovej výroby 1 340 685 1 552 169 2 626 598 1 552 169

Náklady na zákazkovú výrobu 4 354 773 1 188 983 5 409 706 1 188 983

Hrubý zisk / hrubá strata  -3 014 088 363 186 -2 783 109 363 186

Hodnota zákazkovej výroby Stav k 31.12.2020
Sumár od začiatku 
zákazkovej výroby  
až do 31.12.2020

Stav k 31.12.2019
Sumár od začiatku
zákazkovej výroby  
až do 31.12.2019

Vyfakturované nároky za vykonanú 
prácu na zákazkovej výrobe

0 0 0 0

Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia 
alebo metódou nulového zisku

2 041 578 2 041 578 1 552 169 1 552 169

Suma prijatých preddavkov 0 0 0 0

Suma zadržanej platby 0 0 0 0

Náklady a výnosy na zákazkovú výrobu boli kalkulované pomocou metódy stupňa dokončenia, zistením stavu vykonanej práce, ku dňu zostave-
nia účtovnej závierky pomocou počtu odpracovaných hodín. Predpokladaná strata zo zákazkovej výroby bola zúčtovaná ako ostatné náklady na 
hospodársku činnosť.

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

 Pohľadávky
Stav  

k 1.1.2020
Tvorba OP

Zúčtovanie OP 
z dôvodu zániku 
opodstatnenosti

Zúčtovanie OP z dôvodu 
vyradenia majetku  

z účtovníctva

Stav  
k 31.12.2020

Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho: 18 734 5 474 -7 352 -5 791 11 065

Ostatné pohľadávky z obchodného styku 18 734 5 474 -7 352 -5 791 11 065

Ostatné krátkodobé pohľadávky 0 0 0 0 0

Krátkodobé pohľadávky spolu 18 734 5 474 -7 352 -5 791 11 065

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

 Pohľadávky
Stav  

k 1.1.2019
Tvorba OP

Zúčtovanie OP 
z dôvodu zániku 
opodstatnenosti

Zúčtovanie OP z dôvodu 
vyradenia majetku  

z účtovníctva

Stav  
k 31.12.2019

Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho: 50 055 12 239 -11 399 -32 161 18 734

Ostatné pohľadávky z obchodného styku 50 055 12 239 -11 399 -32 161 18 734

Ostatné krátkodobé pohľadávky 0 0 0 0 0

Krátkodobé pohľadávky spolu 50 055 12 239 -11 399 -32 161 18 734

Spoločnosť v roku 2020 vytvorila na pohľadávky po splatnosti opravné položky vo výške 5 474 EUR (2019: 12 239 EUR). Z dôvodu úhrady 
pohl’adávok po splatnosti, ku ktorým boli v minulosti vytvorené opravné položky boli v roku 2020 zúčtované opravné položky vo výške 7 352 EUR 
(2019: 11 399 EUR). Spoločnosť zúčtovala opravné položky k pohľadávkam z dôvodu vyradenia pohľadávok z účtovníctva vo výške 5 791 EUR 
(2019: 32 161 EUR).



Dlhodobé pohľadávky Spoločnosti sú v lehote splatnosti. Veková štruktúra krátkodobých pohľadávok Spoločnosti k 31. decembru 2020 je  
uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Pohľadávky spolu

Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, z toho: 4 202 091 487 273 4 689 364

Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám  933 803 107 656 1 041 459

Ostatné pohľadávky z obchodného styku 3 268 288 379 617 3 647 905

Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho: 2 381 784 0 2 381 784

Čistá hodnota zákazky 2 041 578 0 2 041 578

Daňové pohľadávky a dotácie 311 550 0 311 550

Iné pohľadávky 28 656 0 28 656

Krátkodobé pohľadávky spolu 6 583 875 487 273 7 071 148

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: 5 279 114 167 669 5 446 783

Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 1 675 783 58 315 1 734 098

Ostatné pohľadávky z obchodného styku 3 603 331 109 354 3 712 685

Ostatné krátkodobé pohľadávky, z toho: 1 958 652 2 440 1 961 092

Čistá hodnota zákazky 1 552 169 0 1 552 169

Daňové pohľadávky a dotácie 391 192 0 391 192

Iné pohľadávky 15 291 2 440 17 731

Krátkodobé pohľadávky spolu 7 237 766 170 109 7 407 875

7. Finančné účty
Ako finančně účty sú vykázané peniaze v pokladni, účty v bankách a ceniny. Finančnými účtami môže Spoločnosť voľne disponovať.

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

Opis položky časového rozlíšenia Stav k 31.12.2020 Stav k 31.12.2019

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho: 94 647 90 953

Hardvérový support 74 732 75 720

Softvérový support 19 089 14 525

Ostatné 826 708

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: 700 669 596 520

Hardvérový support 71 103 137 632

Softvérový support 558 802 408 711

Ostatné 70 764 50 177

Príjmy budúcich období dlhodobé 0 0

Príjmy budúcich období krátkodobé 0 0

Spolu 795 316 687 473

V roku 2020 sa zvýšili náklady budúcích období oproti roku 2019 o 107 843 EUR z dôvodu zvýšenia časového rozlíšenia IT služieb.

9. Odložená daňová pohľadávka
lnformácie o dočasných rozdieloch a výpočte odloženej dane:

Názov položky Stav k 31.12.2019
Zaúčtovaná do  

vlastného imania
Zaúčtované do výkazu 

ziskov a strát
Stav k 31.12.2020

Dlhodobý majetok -197 146 0 25 335 -171 811

Opravná položka k zásobám 44 835 0 -22 952 21 883

Opravná položka k pohľadávkam 4 221 0 -3 684 537

Rezervy 1 318 059 0 72 738 1 390 797

Ostatné 103 322 0 -58 880 44 442

Celkom 1 273 291 0 12 557 1 285 848

Sadzba dane z príjmov ( v %) 21 21 21 21

Odložená daňová pohľadávka vypočítaná 267 391 0 2 637 270 028

Odložená daňová pohľadávka zaúčtovaná 267 391 0 2 637 270 028

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 1.1.2020 Prírastky Úbytky Presuny Stav k 31.12.2020

Základné imanie 170 000 0 0 0 170 000

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

Nerozdelený zisk minulých rokov 12 503 185 0 0 1 376 813 13 879 998

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia 2 753 626 1 345 577 -1 376 813 -1 376 813 1 345 577

Vlastné imanie spolu 15 443 811 1 345 577 -1 376 813 0 15 412 575

Položka vlastného imania Stav k 1.1.2019 Prírastky Úbytky Presuny Stav k 31.12.2019

Základné imanie 170 000 0 0 0 170 000

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

Nerozdelený zisk minulých rokov 11 848 381 0 0 654 804 12 503 185

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia 1 309 608 2 753 626 -654 804 -654 804 2 753 626

Vlastné imanie spolu 13 344 989 2 753 626 -654 804 0 15 443 811

Účtovný zisk za rok 2019 vo výške 2 753 626 EUR bol rozdelený nasledovne:

Názov položky 2019

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov 1 376 813
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom 1 376 813
Spolu 2 753 626

Štatutárny orgán rozhodne o rozdelení zisku za rok 2020 spolu so schválením tejto účtovnej závierky.

2. Rezervy
Prehľad pohybu rezerv za rok 2020 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky Stav k 1.1.2020 Tvorba Použitie Zrušenie Stav k 31.12.2020
Dlhodobé rezervy, z toho: 55 524 0 -22 237 0 33 287
Zákonné dlhodobé rezervy 0 0 0 0 0
Ostatné dlhodobé rezervy, z toho: 55 524 0 -22 237 0 33 287
Rezerva na záruky a záručné opravy 55 524 0 -22 237 0 33 287
Krátkodobé rezervy, z toho: 1 463 212 986 412 -1 424 899 -38 313 986 412
Zákonné krátkodobé rezervy, z toho: 200 678 213 923 -200 678 0 213 923
Rezerva na dovolenky 200 678 213 923 -200 678 0 213 923
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho: 1 262 534 772 489 -1 224 221 -38 313 772 489
Rezerva na záruky a záručné opravy 162 758 41 587 -159 254 -3 504 41 587
Rezerva na odmeny 935 187 689 401 -901 988 -33 199 689 401
Rezerva na výročnú správu a audit 26 407 26 941 -24 797 -1 610 26 941
Rezerva na zmluvné záväzky 121 995 0 -121 995 0 0
Rezerva na nevyfakturované dodávky 16 187 14 560 -16 187 0 14 560
Rezervy spolu 1 518 736 986 412 -1 447 136 -38 313 1 019 699

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 2023.

Rezerva na dovolenky zohľadňuje záväzok Spoločnosti voči jej zamestnancom v súvislosti s nevyčerpanými dovolenkami roku 2020. 

Rezerva na odmeny zohľadňuje záväzok Spoločnosti voči jej zamestnancom v súvislosti s odmenami priznanými za rok 2020.

Rezerva na zmluvné záväzky predstavuje záväzok Spoločnosti voči obchodným partnerom z platných zmlúv.



Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky Stav k 1.1.2019 Tvorba Použitie Zrušenie Stav k 31.12.2019
Dlhodobé rezervy, z toho: 53 944 22 374 -20 974 0 55 524
Zákonné dlhodobé rezervy 0 0 0 0 0
Ostatné dlhodobé rezervy, z toho: 53 944 22 374 -20 974 0 55 524
Rezerva na záruky a záručné opravy 53 944 22 374 -20 974 0 55 524
Krátkodobé rezervy, z toho: 1 390 363 1 463 212 -1 246 400 -143 963 1 463 212
Zákonné krátkodobé rezervy, z toho: 182 131 200 678 -182 131 0 200 678
Rezerva na dovolenky 182 131 200 678 -182 131 0 200 678
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho: 1 208 232 1 262 534 -1 064 269 -143 963 1 262 534
Rezerva na záruky a záručné opravy 175 819 162 758 -124 757 -51 062 162 758
Rezerva na odmeny 1 002 595 935 187 -911 148 -91 447 935 187
Rezerva na výročnú správu a audit 25 873 26 407 -25 074 -799 26 407
Rezerva na zmluvné záväzky 0 121 995 0 0 121 995
Rezerva na nevyfakturované dodávky 3 945 16 187 -3 290 -655 16 187
Rezervy spolu 1 444 307 1 485 586 -1 267 194 -143 963 1 518 736

3. Záväzky
Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2020:

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti

Názov položky viac ako päť 
rokov

jeden rok až päť 
rokov do jedného roka Záväzky po  

lehote splatnosti Spolu záväzky

Dlhodobé záväzky z obchodného styku, z toho: 0 10 897 0 0 10 897
Ostatné záväzky z obchodného styku 0 10 897 0 0 10 897
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho: 0 33 872 0 0 33 872
Záväzky zo sociálneho fondu 0 33 872 0 0 33 872
Dlhodobé záväzky spolu 0 44 769 0 0 44 769

Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho: 0 0 3 961 516 417 409 4 378 925
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 0 0 80 479 0 80 479
Ostatné záväzky z obchodného styku 0 0 3 881 037 417 409 4 298 446
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho: 0 0 1 897 754 0 1 897 754
Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0 0 0 0 0
Záväzky voči zamestnancom 0 0 652 198 0 652 198
Záväzky zo sociálneho poistenia 0 0 510 338 0 510 338
Daňové záväzky a dotácie 0 0 734 832 0 734 832
Iné záväzky 0 0 386 0 386
Krátkodobé záväzky spolu 0 0 5 859 270 417 409 6 276 679

Informácie za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti

Názov položky viac ako päť 
rokov

jeden rok až päť 
rokov do jedného roka Záväzky po  

lehote splatnosti Spolu záväzky

Dlhodobé záväzky z obchodného styku, z toho: 0 10 897 0 0 10 897
Ostatné záväzky z obchodného styku 0 10 897 0 0 10 897
Ostatné dlhodobé záväzky, z toho: 0 30 365 0 0 30 365
Záväzky zo sociálneho fondu 0 30 365 0 0 30 365
Dlhodobé záväzky spolu 0 41 262 0 0 41 262

Krátkodobé záväzky z obchodného styku, z toho: 0 0 3 798 733 768 195 4 566 928
Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 0 0 55 993 54 954 110 947
Ostatné záväzky z obchodného styku 0 0 3 742 740 713 241 4 455 981
Ostatné krátkodobé záväzky, z toho: 0 0 2 041 333 0 2 041 333
Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0 0 250 000 0 250 000
Záväzky voči zamestnancom 0 0 691 901 0 691 901
Záväzky zo sociálneho poistenia 0 0 453 195 0 453 195
Daňové záväzky a dotácie 0 0 645 811 0 645 811
Iné záväzky 0 0 426 0 426
Krátkodobé záväzky spolu 0 0 5 840 066 768 195 6 608 261

Záväzky voči spoločníkom a združeniu tvoria nesplatenú časť kúpnej ceny v súvislosti s obstaraním 100%-ného podielu  
v spoločnosti Commander Services s.r.o..



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

Názov položky 2020 2019

Začiatočný stav sociálneho fondu 30 365 21 915

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 49 191 46 902

Tvorba sociálneho fondu zo zisku 0 0

Ostatná tvorba sociálneho fondu 0 0

Tvorba sociálneho fondu spolu 49 191 46 902

Čerpanie sociálneho fondu -45 684 -38 452

Konečný zostatok sociálneho fondu 33 872 30 365

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

Názov položky Stav k 31.12.2020 Stav k 31.12.2019

Výdavky budúcich období dlhodobé 0 0

Výdavky budúcich období krátkodobé 0 0

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho: 128 100 146 316

Hardvérový support 75 360 70 334

Softvérový support 52 740 39 514

Ostatné 0 36 468

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: 611 819 498 446

Hardvérový support 101 426 185 217

Softvérový support 467 784 235 686

Ostatné 42 609 77 543

Spolu 739 919 644 762

Výnosy budúcich období sa zvýšili oproti roku 2019 o 95 157 EUR z dôvodu zvýšenej fakturácie časovo rozlíšovaných IT služieb v roku 2020.

F. VÝNOSY

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

Názov položky 2020 2019
Tržby za vlastné výkony a tovar, z toho: 29 712 213 29 941 050
Tržby z predaja služieb 12 853 273 15 469 940
Tržby za tovar 5 802 257 3 193 051
Výnosy zo zákazky 11 056 683 11 278 059
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou 167 715 179 033
Čistý obrat celkom 29 879 928 30 120 083

2. Tržby za vlastné výkony a tovar
Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov výrobkov, tovarov, služieb a iných činností Spoločnosti, a podľa 
hlavných geografických oblastí odbytu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Tržby za poskytnuté služby Tržby za predaj HW Tržby za predaj vlastných SW riešení
Oblasť odbytu 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Slovenská republika 11 834 906 14 321 860 3 498 744 1 660 784 10 513 577 10 936 126
Česká republika 434 399 552 495 2 206 531 1 397 956 543 106 341 933
Ostatné krajiny (mimo ČR) 583 968 595 585 96 982 134 311 0 0
Spolu tržby 12 853 273 15 469 940 5 802 257 3 193 051 11 056 683 11 278 059



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 2020 2019
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho: 767 649 814 669
Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou 767 649 814 669
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: 201 084 210 417
Výnosy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a materiálu 24 714 31 384
Ostatné 176 370 179 033
Finančné výnosy, z toho: 1 182 096 1 092 745
Kurzové zisky, z toho: 9 745 1 730
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 8 671 417
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho: 1 172 351 1 091 015
Úroky 0 100
Výnosy z dlhodobého finančného majetku – Commander 1 172 351 1 090 915

G. NÁKLADY

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

Názov položky 2020 2019

Náklady za poskytnuté služby, z toho: 10 770 695 11 766 152

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: 34 201 35 038

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky 34 201 33 438

daňové poradenstvo 0 1 600

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho: 10 736 494 11 731 114

Cestovné náklady 37 101 163 890

Náklady na inzerciu, reklamu 107 823 574 504

Náklady na právne obchodné poradenstvá 292 769 299 696

Personálne a IT poradenstvo 290 456 255 729

Náklady na telekomunikačné služby 128 002 133 444

Náklady na reprezentáciu 66 628 227 543

Služby pre ďalší predaj 8 696 594 8 830 191

Nájom priestorov 849 774 886 376

Ostatné 267 347 359 741

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: 2 659 037 2 610 245

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam -1 878 840

Odpisy a opravná položka k DM 1 298 157 1 339 726

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 696 707 925 889

Ostatné 666 051 343 790

Finančné náklady, z toho: 20 132 10 410

Kurzové straty, z toho: 11 302 2 952

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 6 776 442

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho: 8 830 7 458

Úroky a ostatné finančné náklady 8 830 7 458

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

Názov položky 2020 2019

Osobné náklady, z toho: 12 434 327 11 994 746

Mzdy 9 017 136 8 757 403

Sociálne poistenie 2 218 667 2 124 149

Zdravotné poistenie 929 162 889 862

Sociálne zabezpečenie 269 362 223 332

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



H. DANE

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

2020 2019
Názov položky Základ dane Daň Daň v % Základ dane Daň Daň v %

Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: 1 342 940 3 017 962

teoretická daň 282 017 21 633 772 21
Daňovo neuznané náklady 171 649 36 047 2 322 629 67 752 2
Výnosy nepodliehajúce dani -1 172 351 -246 194 -18 -1 090 915 -229 092 -7
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky 0 0 0 0
Umorenie daňovej straty 0 0 0 0
Zmena sadzby dane 0 0 0 0
Iné -354 794 -74 507 -5 -990 933 -208 096 -7
Spolu -2 637 0  264 336 9
Splatná daň z príjmov 0 0 278 453 10
Odložená daň z príjmov -2 637 0 -14 117 -1
Celková daň z príjmov -2 637 0 264 336 9

Položka Iné zahŕňa najmä náklady v súvislosti so superodpočtom dane z príjmov na výskum a vývoj.

I. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Majetok daný do prenájmu
Spoločnosť v priebehu roka 2020 poskytla prenájom majetku spoločnostiam uvedených v nasledujúce tabuľke: 

Názov položky Ročný nájom Doba prenájmu

Majetok daný do prenájmu, z toho:

IT zariadenia (tablety) pre ZSE Energia a.s. 33 068 5

IT zariadenia (tlačiarne) Všeobecná úverová banka a.s. 136 363 5

IT zariadenia (tlačiarne) VUB Leasing a.s. 4 354 5

IT zariadenia (notebooky, PC, monitory) Slovenské elektrárne a.s. 79 937 5,6

IT zariadenia (tlačiarne) Tatra banka a.s. 70 763 5

J. TRANSAKCIE SO SPRIAZNENÝMI STRANAMI

1. Transakcie medzi Spoločnosťou a spriaznenými osobami
Spoločnost’ mala obchodné transakcie s nasledovnými spriaznenými osobami:

Spoločnosť Adresa

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

T-Systems Slovakia s.r.o. Žriedlová 13, 040 01, Košice, Slovenská republika

T-Systems Malaysia Sdn. Bhd.
2340 Century Square, Jalan Usahawan, 

Cyberjaya 63000 Cyberjaya, Selangor, Malajzia

T-Systems lnternational GmbH Hahnstrasse 43d, 605 28 Frankfurt am Main, Nemecko

T-Systems Nederland B.V. Lage Biezenweg 3, 4131LV, Vianen, Holandsko

T-Systems Hungary Ltd KONYVES KALMAN KŐRÚT 36, 1097, Budapešť, Maďarsko

Deutsche Telekom Pan-Net s.r.o. Jarabinková 1, 82109, Bratislava, Slovenská republika

Deutsche Telekom Pan-Net Romania S.R.L.
Bulevardul Dimitrie Pompeui nr. 9-9A, Iride Business Park, Cladirea 20, 

etaj 3, Sectorul 2, 020335 Bucharest, Rumunsko

Deutsche Telekom Pan-Net Croatia d.o.o. Vrbani 4, 10000 Zagreb, Chorvátsko

Deutsche Telekom Pan-Net GmbH Rennweg 97-99, 1A-1030 Viedeň, Rakúsko

Deutsche Telekom Pan-Net Greece EPE 99 Kifissias Ave., 15124 Maroussi, 15124 Athens, Grécko

Deutsche Telekom Pan-Net Hungary Korlátolt Felelösségü Társaság Krisztina körút 55, 1013 Budapešť, Maďarsko

Deutsche Telekom Pan-Net Poland S.z o.o Str. Marynarska 12, 02674, Varšava, Poľsko

Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o. Legionárska 10, 811 07, Bratislava, Slovenská republika

T-Mobile Czech republic a.s. Tomíčkova 2144/1, 11 000, Praha 4, Česká republika

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

Magyar Telekom Nyrt. Kőnyves Kálmán kőrút 36, 1097 Budapešť, Maďarsko

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



Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06, Bratislava, Slovenská republika

Charakteristika transakcie Spriaznená osoba 2020 2019

Nákup majetku

Materská účtovná jednotka 19 539 17 369

Dcérska účtovná jednotka 0 0

Ostatné spriaznené strany 0 32 340

Predaj majetku

Materská účtovná jednotka 0 0

Dcérska účtovná jednotka 0 0

Ostatné spriaznené strany 22 25

Nákup tovaru

Materská účtovná jednotka 28 053 52 100

Dcérska účtovná jednotka 0 0

Ostatné spriaznené strany 0 0

Predaj tovaru

Materská účtovná jednotka 964 255 718 890

Dcérska účtovná jednotka 1 237 0

Ostatné spriaznené strany 1 825 331 1 502 471

Nákup služieb

Materská účtovná jednotka 944 039 953 463

Dcérska účtovná jednotka 16 983 7 233

Ostatné spriaznené strany 166 681 90 566

Predaj služieb

Materská účtovná jednotka 1 104 390 1 401 834

Dcérska účtovná jednotka 313 778 202 446

Ostatné spriaznené strany 1 045 690 1 006 711

Charakteristika transakcie Spriaznená osoba 2020 2019

Záväzky z obchodného styku

Materská účtovná jednotka 26 343 79 044

Dcérska účtovná jednotka 1 790 643

Ostatné spriaznené strany 52 346 31 260

Pohľadávky z obchodného styku

Materská účtovná jednotka 460 307 1 158 044

Dcérska účtovná jednotka 128 677 108 431

Ostatné spriaznené strany 452 475 467 623

Náklady budúcich období

Materská účtovná jednotka 17 226 17 600

Dcérska účtovná jednotka 0 0

Ostatné spriaznené strany 0 0

Výnosy budúcich období

Materská účtovná jednotka 120 299 87 893

Dcérska účtovná jednotka 6 244 267

Ostatné spriaznené strany 53 615 66 566

Iné

Materská účtovná jednotka 0 0

Dcérska účtovná jednotka 0 0

Ostatné spriaznené strany 0 0

2. Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu
Členovia štatutárneho, dozorného a iného orgánu Spoločnosti nepoberali žiadne príjmy za výkon svojej funkcie člena tohto orgánu ani im neboli 
poskytnuté žiadne pôžicky alebo záruky.

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

Po 31. decembri 2020, do dňa zostavenia účtovnej závierky vstúpila spoločnosť do rokovaní so zákazníkom ohľadom predčasného ukončenia  
a vysporiadania nevýhodného kontraktu.

Okrem uvedenej udalosti nenastali žiadne ďalšie udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vy-kázanie v účtovnej závierke za rok 2020.

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 po-
bočkách 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 obcho-
dovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotku, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.



Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy:

Názov položky 2020 2019

Výsledok hospodárenia pred zdanením 1 342 940 3 017 962

Úpravy o nepeňažné operácie:

Odpisy dlhodobého majetku 1 298 157 1 339 726

Odpis zásob 1 407 899

Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam -7 669 -31 321

Zmena stavu opravnej položky k zásobám -22 952 -11 939

Zmena stavu rezerv -499 037 74 429

Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku -18 892 -14 581

Výnosy z dlhodobého finančného majetku -1 172 351 -1 090 915

Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií 90 3 649

Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu 921 693 3 287 909

Zmena pracovného kapitálu:

Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia 223 633 1 997 558

Úbytok (prírastok) zásob -42 109 32 565

(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia 17 082 -830 077

Prevádzkové peňažné toky 1 120 299 4 487 955

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Prevádzkové peňažné toky 1 120 299 4 487 955

Prijaté úroky 0 100

Zaplatená daň z príjmov 12 920 -644 684

Vyplatené dividendy -1 376 813 -654 804

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti -243 594 3 188 567

Peňažné toky z investičnej činnosti

Nákup dlhodobého majetku -1 876 207 -2 001 092

Príjmy z predaja dlhodobého majetku 23 920 30 832

Obstaranie finančných investícií -250 000 -250 000

Prijaté dividendy 1 172 351 1 090 915

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti -929 936 -1 129 345

Peňažné toky z finančnej činnosti

Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk -3 260 -2 620

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti -3 260 -2 620

Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov -1 176 790 2 056 602

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka 6 644 152 4 587 550

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka 5 467 362 6 644 152
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Správa nezávislého audítora 

Spoločníkom a konateľom spoločnosti PosAm, spol. s r.o.: 

Náš názor 
Podľa nášho názoru vyjadruje účtovná závierka objektívne vo všetkých významných súvislostiach 
finančnú situáciu spoločnosti PosAm, spol. s r.o. (ďalej len „Spoločnosť”) k 31. decembru 2020 a 
výsledok hospodárenia Spoločnosti za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil, v súlade so 
zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon 
o účtovníctve“). 

Čo sme auditovali 

Účtovná závierka Spoločnosti obsahuje tieto súčasti: 

• súvahu k 31. decembru 2020, 
• výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil a 
• poznámky k účtovnej závierke, ktoré obsahujú významné účtovné zásady a účtovné metódy 

a ďalšie vysvetľujúce informácie. 

Východisko pre náš názor 
Náš audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Naša zodpovednosť 
vyplývajúca z týchto štandardov je ďalej opísaná v časti našej správy Zodpovednosť audítora za 
audit účtovnej závierky. 

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočným a vhodným východiskom 
pre náš názor. 

Nezávislosť 

Od Spoločnosti sme nezávislí v zmysle Medzinárodného etického kódexu pre účtovných odborníkov 
(vrátane Medzinárodných štandardov nezávislosti), ktorý vydala Rada pre medzinárodné etické 
štandardy účtovníkov (ďalej „Etický kódex“), ako aj v zmysle ustanovení zákona č. 423/2015 
o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov (ďalej „Zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, ktoré sa vzťahujú na 
náš audit účtovnej závierky v Slovenskej republike. Splnili sme aj ostatné povinnosti týkajúce sa 
etiky, ktoré na nás kladie Zákon o štatutárnom audite a Etický kódex. 

Správa k ostatným informáciám vrátane Výročnej správy 
Štatutárny orgán je zodpovedný za ostatné informácie. Ostatné informácie pozostávajú z Výročnej 
správy (ale neobsahujú účtovnú závierku a našu správu audítora k nej). 

Náš názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na ostatné informácie. 

V súvislosti s našim auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou prečítať si ostatné 
informácie, ktoré sú definované vyššie a pritom zvážiť, či sú tieto ostatné informácie významne 
nekonzistentné s účtovnou závierkou alebo s našimi poznatkami získanými počas auditu, alebo či 
máme iný dôvod sa domnievať, že sú významne nesprávne. 



pwc 
Pokial' ide o Vyrocnu spravu, posudili sme, ci obsahuje zverejnenia, ktore vyfaduje Zakon 
o UCtovnfctve. 

Na zaklade prac vykonanych pocas nasho auditu sme dospeli k nazoru, ze: 

• inform8cie uvedene vo \/yroCnej spr8ve za rok, za ktory je UCtovna z8vierka pripravena, sll 
v slllade s Uctovnou z8vierkou, a Ze 

• Vyrocna sprava bola vypracovana v sulade so Zakonom o uctovnictve. 

Navyse na zaklade nasich poznatkov o Spolocnosti a situacii v nej, ktore sme pocas auditu ziskali, 
sme povinni uviest', ci sme zistili vyznamne nespravnosti vo Vyrocnej sprave. V tejto suvislosti 
neexistuju zistenia, ktore by sme mali uviest'. 

Zodpovednost' statutarneho organu za uctovnu zavierku 
Statutarny organ je zodpovedny za zostavenie a objeklivnu prezentaciu tejto uctovnej zavierky 
v sulade so Zakonom o uctovnictve, a za intemu kontrolu, ktoru statutarny organ povazuje za 
potrebnu pre zostavenie uctovnej zavierky, ktora neobsahuje vyznamne nespravnosti, ci uz 
v d6sledku podvodu alebo chyby. 

Pri zostavovani uctovnej zavierky je statutarny organ zodpovedny za posudenie toho, ci je 
Spolocnost' schopna nepretrzite pokracovat' vo svojej cinnosti, za zverejnenie pripadnych okolnosti 
sllvisiacich s pokraCovanim SpoloCnosti v Cinnosti, aka aj za zostavenie UCtovnej z8vierky za pouZitia 
predpokladu pokracovania v cinnosti v dohfadnej dobe, okrem situacie, ked' statutamy organ ma 
v umysle Spolocnost' zlikvidovat' alebo ukoncit' jej cinnost', alebo tak bude musiet' urobit', pretoze 
realisticky inu moznost' nema. 

Zodpovednost' auditora za audit uctovnej zavierky 
Nasim ciel'om je ziskat' primerane uistenie o tom, ci uctovna zavierka ako celok neobsahuje 
vyznamne nespravnosti, ci uz v dosledku podvodu alebo chyby, a vydat' spravu auditora, ktora bude 
obsahovat' nas nazor. Primerane uistenie je uistenie vysokeho stuplia, ale nie je zarukou !oho, ze 
audit vykonany podra Medzinarodnych auditorskych standardov vzdy odhali vyznamne 
nespravnosti, ak take existuju. Nespravnosti mozu vzniknut' v dosledku podvodu alebo chyby a za 
vyznamne sa povazuju vtedy, ak by sa dalo odovodnene ocakavat', ze jednotlivo alebo v uhrne by 
mohli ovplyvnit' ekonomicke rozhodnutia pouzivaterov, uskutocnene na zaklade uctovnej zavierky. 

Pocas celeho priebehu auditu uplatliujeme odbomy usudok a zachovavame profesionalny 
skepticizmus ako sucast' auditu podfa Medzinarodnych auditorskych standardov. Okrem !oho: 

ldentifikujeme a posudzujeme rizika vyskytu vyznamnych nespravnosli v uctovnej zavierke, ci uz 
v dosledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutocliujeme auditorske postupy, ktore 
reaguju na tieto rizika, a ziskavame auditorske dokazy, ktore su dostatocne a vhodne na to, aby 
tvorili vychodisko pre nas nazor. Riziko neodhalenia vyznamnej nespravnosti, ktora je vysledkom 
podvodu, je vyssie nez v pripade nespravnosti sp6sobenej chybou, pretoze podvod moze 
znamenat' tajnu dohodu, falsovanie, umyselne opomenutie, nepravdive vyhlasenie alebo 
obidenie internej kontroly. 

• Oboznamujeme sa s intemymi kontrolami relevantnymi pre audit, aby sme mohli navrhnuf 
auditorske postupy, ktore su za danych okolnosli vhodne, ale nie za ucelom vyjadrenia nazoru 
na efektivnost' internych kontrol Spolocnosti. 

Hodnotime vhodnost' pouzitych uctovnych zasad a uctovnych met6d a primeranosf uctovnych 
odhadov a s nimi suvisiacich zverejnenych informacii zo strany statutarneho organu. 
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• Vyhodnocujeme, ci statutamy organ v uctovnictve vhodne pouziva predpoklad nepretrziteho 

pokracovania v cinnosti a na zaklade ziskanych auditorskych dokazov aj to, ci existuje vyznamna 
neistota v suvislosti s udalost'ami alebo okolnost'ami, ktore by mohli vyznamne spochybnit' 
schopnost' Spolocnosti nepretrzite pokracovat' v cinnosti. Ak dospejeme k zaveru, ze takato 
vyznamna neistota existuje, sme povinni upozomif v sprave auditora na suvisiace informacie 
uvedene v uctovnej zavierke alebo, ak su tieto informacie nedostatocne, sme povinni 
modifikovat' nas nazor. Nase zavery vychadzaju z auditorskych dokazov ziskanych do datumu 
vydania spravy auditora. Buduce udalosti alebo okolnosti vsak mozu sposobif, ze Spolocnost' 
prestane pokracovat' v nepretrzitej cinnosti. 

• Hodnotime celkovu prezenlaciu, strukturu a obsah uctovnej zavierky, vratane informacii v nej 
uvedenych, aka aj to, ci uctovna zavierka zachytava uskutocnene transakcie a udalosti 
sp6sobom, ktory vedie k ich vememu zobrazeniu. 

So statutarnym organom komunikujeme okrem inych zalezitosli planovany rozsah a casovy 
harmonogram auditu a vyznamne zistenia z auditu, vratane vyznamnych nedostatkov v intemych 
kontrolach, ktore identifikujeme pocas nasho auditu. 
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auditorske postupy, ktore su za danych okolnosli vhodne, ale nie za ucelom vyjadrenia nazoru 
na efektivnost' internych kontrol Spolocnosti. 

Hodnotime vhodnost' pouzitych uctovnych zasad a uctovnych met6d a primeranosf uctovnych 
odhadov a s nimi suvisiacich zverejnenych informacii zo strany statutarneho organu. 
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• Vyhodnocujeme, ci statutamy organ v uctovnictve vhodne pouziva predpoklad nepretrziteho 

pokracovania v cinnosti a na zaklade ziskanych auditorskych dokazov aj to, ci existuje vyznamna 
neistota v suvislosti s udalost'ami alebo okolnost'ami, ktore by mohli vyznamne spochybnit' 
schopnost' Spolocnosti nepretrzite pokracovat' v cinnosti. Ak dospejeme k zaveru, ze takato 
vyznamna neistota existuje, sme povinni upozomif v sprave auditora na suvisiace informacie 
uvedene v uctovnej zavierke alebo, ak su tieto informacie nedostatocne, sme povinni 
modifikovat' nas nazor. Nase zavery vychadzaju z auditorskych dokazov ziskanych do datumu 
vydania spravy auditora. Buduce udalosti alebo okolnosti vsak mozu sposobif, ze Spolocnost' 
prestane pokracovat' v nepretrzitej cinnosti. 

• Hodnotime celkovu prezenlaciu, strukturu a obsah uctovnej zavierky, vratane informacii v nej 
uvedenych, aka aj to, ci uctovna zavierka zachytava uskutocnene transakcie a udalosti 
sp6sobom, ktory vedie k ich vememu zobrazeniu. 

So statutarnym organom komunikujeme okrem inych zalezitosli planovany rozsah a casovy 
harmonogram auditu a vyznamne zistenia z auditu, vratane vyznamnych nedostatkov v intemych 
kontrolach, ktore identifikujeme pocas nasho auditu. 
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