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Úvodné slovo
predsedu predstavenstva
Vážení akcionári, ctení zákazníci, milí kolegovia,
v roku 2015 sme oslávili 25 rokov existencie spoločnosti exe a. s. Potvrdením
pozície exe na trhu boli dosiahnuté najvyššie tržby v histórii firmy. Naopak,
zaznamenali sme pokles profitability spôsobený enormným konkurenčným
tlakom na trhu a komoditizáciou v oblasti predaja softvéru.

Tieto postupné zmeny viedli aj k zmenám v stratégii. Našim cieľom je postupne zvyšovať podiel služieb na našich tržbách, ďalšie zvyšovanie rozsahu kompetencií nášho technického tímu
a v oblasti lokalizačných služieb upevňovanie trhovej pozície
prostredníctvom akvizície ďalších klientov. V oblasti komunikácie voči trhu potrebujeme zlepšiť našu schopnosť jasne komunikovať tie kompetencie, v ktorých sme špičkou na trhu.

Ceníme si dôveru,
ktorú nám prejavujete
už 25 rokov,
motivuje
a zaväzuje nás.

Počas roka 2015 došlo k zmene právnej formy spoločnosti
zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť
a tiež k vstupu strategického investora Asseco Central Europe.
Príslušnosť ku skupine Asseco prináša, vzhľadom na kompetencie exe, nové obchodné príležitosti a možné synergie.
Vážení čitatelia, dovoľte mi, aby som sa poďakoval všetkým kolegom za pracovné nasadenia a našim klientom a partnerom za
prejavenú dôveru počas roka 2015.

Peter Čerešník
Predseda
predstavenstva

4–5

V poslednom kvartáli roka sme vstúpili na trh v Českej republike
prijatím prvého zamestnanca s plánom na ďalšie postupné rozširovanie tímu a trhovej pozície.

Profil
spoločnosti
exe bolo založené v roku 1990 ako spoločnosť slovenských podnikateľov. Na
slovenskom IT trhu pôsobí najmä v oblasti infraštruktúrnych služieb, predaja
softvéru a lokalizačných služieb.
exe sa stalo krátko po svojom vzniku jedným z prvých autorizovaných partnerov
spoločnosti Microsoft v bývalom Československu. Je viacnásobným držiteľom
ceny MS Industry Awards.
V roku 2014
sa exe umiestnilo medzi

TOP 20

Nakoľko spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu služieb
v oblasti IT dlhodobo, má v tomto prostredí rozsiahle skúsenosti a dôverne pozná potreby slovenských spoločností, ako
i inštitúcií verejnej a štátnej správy, ktoré svojím širokým rozsahom nadštandardne uspokojuje.
V oblasti softvérového vývoja exe dodáva najmä riešenia vyvíjané na systéme Microsoft SharePoint.net, Microsoft CRM
a vyťažovacie riešenia pre spracovanie veľkého množstva
skenovaných dokumentov. Nosnými témami v oblasti infraštruktúrnych služieb sú hlavne bezpečnosť, riadenie a nasadzovanie cloudových riešení na platforme Microsoft.
Konkrétne portfólio produktov a služieb je zastúpené návrhom
a implementáciou informačných systémov, vývojom softvéru,
outsourcingom a správou informačných systémov, predajom
softvéru a hardvéru, poskytovaním prekladateľských služieb
a lokalizáciou softvéru.
V zložitom priestore globalizačných a internacionalizačných
procesov dokáže efektívne pomáhať slovenským spoločnostiam pri umiestňovaní ich produktov na globálny trh.
Divízia lokalizácie exe úspešne zvláda komplexné projekty vyža-

dujúce vysokú mesačnú produktivitu až 650,000 slov
v jedinej jazykovej kombinácii v rámci jedného projektu, čím jednoznačne potvrdzuje svoju flexibilitu. Na veľkých projektoch
denne pracuje až 150 lingvistov. Medzi najväčšie projekty patrí
lokalizácia takmer všetkých verzií produktov od spoločnosti
Microsoft, ktorých rozsah dosahuje milióny slov mesačne.
V roku 2014 sa exe umiestnilo medzi TOP 20 poskytovateľmi
jazykových služieb v strednej a východnej Európe, a preto je aj
hrdou súčasťou The Globalization and Localization Association
(GALA) a European language industry association (elia).Taktiež
je certifikovaným poskytovateľom služieb podľa noriem ISO
9001:2008 a ISO 17100:2015 (nahrádza EN15038).
Za svoje najcennejšie aktívum považuje zamestnancov, ktorých
kontinuálny profesijný rast pomáha klientom zvyšovať ich konkurencieschopnosť v zložitom ekonomickom prostredí.
exe už 25 rokov vytrvalo buduje silnú značku a svoje skúsenosti využíva na maximálne uspokojenie potrieb zákazníkov. Priateľské obchodné vzťahy s klientmi umožňujú detailne spoznať
ich požiadavky a ponúkať im nadčasové riešenia, ktoré fungujú.
Medzi kľúčových zákazníkov spoločnosti patrí Ministerstvo
školstva SR, Národná banka Slovenska, ESET, HP, Všeobecná
zdravotná poisťovňa a.s. a Slovnaft a.s.

poskytovateľmi jazykových služieb
v strednej a východnej Európe.

6–7

Spoločnosť exe sa v priebehu svojej existencie vyprofilovala
od predaja licencií na systémového integrátora. Disponuje
vlastným vývojovým centrom, v ktorom vyvíja aplikácie
a riešenia na mieru. V roku 2015 sa exe stalo súčasťou Asseco Central Europe.

História
spoločnosti
Už 25 rokov
sme hrdým partnerom
spoločnosti Microsoft

exe je 25 rokov hrdým partnerom spoločnosti Microsoft. Od predaja licencií
a integrácie systémových riešení sa po rokoch skúseností pustila aj do prekladateľských služieb a lokalizácie softvéru. Dnes má za sebou stovky komplexných a veľmi úspešných projektov, pričom nezabúda na svoje začiatky
a s rešpektom hľadí dopredu.
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MS Industry
Awards 2015

Výhradný distribútor AuthenWare (SR a ČR)

Preklad Apple
produktov

Líder vo zvyšovaní produktivity

Vývoj riešenia
exeCUTE

Certifikácia
EN15038

exe je finalistom MS Industry
Awards 2015 v dvoch kategóriach - Najlepšie Cloudové Office365 riešenie pre podnik (Dong
Jin Precision Slovakia s.r.o.)
a Najlepšie aplikačné riešenie
pre komerčný sektor (Unicredit
Leasing Slovakia).

exe sa stáva výhradným zástupcom a distribútorom riešenia
AuthenWare™ pre SR a ČR.
AuthenWare vytvára jedinečnú
osobnú bezpečnostnú charakteristiku, na základe ktorej rozpoznáva oprávnených používateľov.

exe zaznamenáva rekordný
zisk. Pracuje na prekladoch a lokalizácii produktov spoločnosti
Apple a takmer na všetkých produktoch spoločnosti Microsoft.

V súťaži Microsoft Industry
Awards 2010 získava exe cenu
za najlepšie riešenie, ktoré pomáha zvýšiť produktivitu zákazníka. Klient - spoločnosť SLOVNAFT, a. s.

exe vyvíja vlastné riešenie na
riadenie procesov - exeCUTE.
Predstavuje svoju otvorenosť,
flexibilitu a intuitívnosť podporenú jednoduchou a rýchlou implementáciou s nízkymi nákladmi na prevádzku.

Ako prvá slovenská firma získava exe certifikát EN 15038 od
Rakúskeho normalizačného inštitútu.
Implementuje
Document Managment System
v jednom z najväčších podnikov
na Slovensku.

Naše poslanie
a hodnoty

Oblasti
pôsobenia

Poslanie

Hodnoty

„Innovating your world” - krédo exe
predstavuje spoločnosť, ktorá je
pre svojich klientov kľúčovým dodávateľom v oblasti IT riešení
a lokalizačných služieb, a to najmä
neustálym
rozvojom
našich
schopností zlepšovať biznis našich klientov.

Uznávame princípy, ktoré sme si
stanovili pri samotnom vzniku firmy. Nadobudnuté skúsenosti nám
dávajú
zdravé
sebavedomie
a rešpekt pred potrebami zákazníkov. Svojich klientov nikdy nezavádzame a vždy vytvárame len také
riešenia, ktorým sami dôverujeme.

Rešpekt, ktorý je pre nás vyjadrením toho, že si vážime rôznorodosť
kvalít každého jednotlivca - či je to
klient, obchodný partner alebo člen
nášho tímu.

Pretože takí chceme byť.

Pretože takí sme.
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Vízia

Verejná správa

Televízia

Zdravotníctvo

Informačné
technológie

Bankovníctvo

Priemysel

Zodpovednosť, ktorá pre nás predstavuje vnímanie našich záväzkov
voči našim klientom a obchodným
partnerom, rovnako ako sa vždy
snažíme o plnenie úloh v našom
tíme.
Inovatívnosť, ktorá je nutným predpokladom našej úspešnej budúcnosti. Pôsobíme v oblasti, kde na
udržanie pozície jedného z lídrov
trhu, nutne musíme neustále prinášať nové a lepšie kompetencie.

Vedenie
spoločnosti

Pavol Zajac

Radoslav Tihlárik

Ondrej Varga

Peter Jirsák

Lucia Al Zafari

CEO

IT and Development Director

Director of localization department

Director of SW&HW department

Sales Director

HR Manager

Peter má dlhoročné skúsenosti z pôsobenia na slovenskom IT trhu. Vyštudoval
manažment na City University v Bratislave, titul MBA získal na University of New
York v Prahe.

Pavol v exe pôsobí už od svojho štúdia
na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK
a Fakulte manažmentu UK. V začiatkoch
pracoval na lokalizačnej divízii a v roku
2002 nastúpil na technické oddelenie
ako technik.

Rado je absolvent Stavebnej fakulty STU.
Po ukončení štúdia v roku 1984 pôsobil
na manažérskej pozícii v spoločnosti Vodohospodárske stavby. V rokoch 1986 až
1997 pracoval ako vedecký pracovník na
Geografickom inštitúte ETH Zürich a ako
odborný asistent na Katedre vodného
hospodárstva krajiny SvF STU v Bratislave, kde v roku 1996 úspešne ukončil doktorandské štúdium.

Ondrej je absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici. Pred príchodom do exe zastával obchodné pozície v spoločnostiach
Servodata, Gratex International a SPaP.

Peter vyštudoval Vysokú školu elektrotechnickú v Bratislave v odbore automatizácia. Po skončení štúdia pôsobil ako
produktový a obchodný špecialista v spoločnostiach S&T, Compaq, HP a IBM.

K tímu exe sa pridal v roku 2012, kedy
nastúpil na pozíciu vedúceho tímu pre
Microsoft. Od januára 2015 pracuje na
pozícii riaditeľa hardvérovej a softvérovej divízie. Prevzal zodpovednosť za
celý tím predaja hardvéru a softvéru.

Po načerpaní skúseností nastúpil na pozíciu manažéra divízie Windows Client
v spoločnosti Microsoft a neskôr sa stal
manažérom divízie Server Platform, kde
bol zodpovedný za obchodnú a marketingovú stratégiu rozvoja serverových
riešení na platforme Microsoft, odkiaľ
plynule prešiel na pozíciu technického
riaditeľa spoločnosti.

Lucia začínala ako koordinátorka medzinárodných projektov v rámci OSN a niekoľko rokov pracovala pre spoločnosť
PriceWaterhouseCoopers. Po tejto skúsenosti nastúpila do spoločnosti Microsoft Slovakia, kde počas piatich rokov
postupne zodpovedala za agendu riaditeľa pobočky, Corporate Social Responsibility projekty, Citizenship aj interné HR
a výber nových zamestnancov. 1. septembra 2015 nastúpila do spoločnosti
exe na pozíciu manažéra ľudských
zdrojov.

Štyri roky zastával pozíciu riaditeľa v spoločnosti ALEF NULA. Neskôr prijal pozíciu
riaditeľa slovenského zastúpenia spoločnosti SAS Institue GmbH, kde bol
zodpovedný za tvorbu stratégie a manažment lokálnych predajných aktivít.
Od roku 2006 pracoval v spoločnosti
Microsoft Slovakia, kde pôsobil na pozícii obchodného riaditeľa pre skupinu veľkých zákazníkov. V roku 2008 bol menovaný za generálneho riaditeľa Microsoftu
a túto pozíciu zastával až do roku 2012.
1. júla 2013 vstúpil do spoločnosti exe
ako spolumajiteľ, pričom súbežne zastával aj pozíciu generálneho riaditeľa. Od
14. 7. 2015 sa stal predsedom predstaventva exe, a. s. a na tejto pozícii zotrváva dodnes.

Po získaní skúseností prestúpil na obchodné oddelenie ako produktový manažér so zodpovednosťou za projekt
exeshop.sk . Odtial prešiel priamo na
technické oddelenie, na ktorom viedol
prvý veľký outsourcingový projekt.
V roku 2006 nastúpil na pozíciu riaditeľa
divízie podpory a outsourcingu. Dnes
zodpovedá za vedenie tímu technickej
podpory, implementáciu a optimalizáciu
procesov v súlade s požiadavkami klientov i trhu. Dohliada tiež na rast kvality
a efektivity poskytovaných služieb.
Medzi jeho koníčky patrí hudba, fotografia, kinematografia a literatúra alternatívneho i faktografického zamerania.

Od roku 1995 s exe externe spolupracoval
na rôznych projektoch v oblasti IT a prekladateľstve. V roku 1997 prijal ponuku
na post riaditeľa prekladateľskej a lokalizačnej divízie exe, kde pôsobí dodnes.
Je zodpovedný za vedenie a rozvoj prekladateľskej a lokalizačnej divízie. Do
jeho kompetencií patrí budovanie a rozvoj
obchodných vzťahov s klientmi aj dodávateľmi.

Obľubuje zimné športy, najmä lyžovanie
a hokej. Vo voľnom čase rád počúva
kvalitnú hudbu.

K tímu spoločnosti exe sa pridal v auguste roka 2015. Úspešne vedie obchodný tím pre podporu predaja a jeho
úlohou je aj implementácia lokálneho
presales modelu.
Energiu čerpá z hôr, fotografovania
a bicyklovania.

Dnes je súčasťou vedenia a zodpovedá
za tvorbu stratégie ľudských zdrojov, výber nových zamestnancov, oblasť riadenia výkonnosti a odmeňovania, vzdelávanie zamestnancov a aktivity spojené
s internou komunikáciou.
Medzi jej hobby patrí beh a aktivity spojené s neziskovým sektorom.
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Peter Čerešník

Štatutárny
orgán

Organizačná
štruktúra

CEO/Predseda
predstavenstva

Peter Čerešník

Marketingový manažér
Marketing

Business Controller
Financie

Finančný manažér
Financie (ext.)
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Predstavenstvo

HR Manažér
HR

predseda predstavenstva

Ing. Michal Navrátil

Office
Management

Člen predstavenstva

Dozorná rada

Jozef Klein

Riaditeľ
Divízia Obchod

Riaditeľ
Divízia HW/SW

Sales tím

MS licenčný
tím

Pre-sales tím

Produktový
tím

Riaditeľ
Divízia IT služieb

Riaditeľ
Divízia lokalizácie

Predseda dozornej rady

Branislav Tkáčik

Služby

Obchodný
a projektový
tím

Vývoj

Člen dozornej rady
Dispečing

Andrea Jobbová
Člen dozornej rady

Architekti
riešení

Outsourcing

Sharepoint
tím

ABBYY
tím

CRM tím

Tím
prekladateľov
a editorov

Štruktúra
základného imania

exe sa v auguste 2015
stalo súčasťou skupiny

624 300 eur

Akcie na meno

Výška základného imania

Forma

624 300

1 EUR

Počet akcií

Menovitá hodnota

Kmeňové

Asseco Central Europe, a. s.

Druh akcií

Akcionár

Zaknihované

35 760 419

Podoba

IČO
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Asseco

Obchodná politika
Spoločnosť exe, a.s. je tradičným partnerom spoločnosti Microsoft so štatútmi LSP (Licensing Solution Provider) a SPLAR (Services Provider License
Agreement Reseller). Aj z tohto dôvodu trhové správanie a obchodná politika
spoločnosti Microsoft do veľkej miery ovplyvňuje obchodnú politiku spoločnosti exe, a. s.

Microsoft
certifikácie
•• Administering and Deploying
System Center 2012 Configuration
Manager
•• Advanced Solutions of Microsoft
Exchange Server 2013

Historicky primárny obchodný zámer spoločnosti exe predstavuje predaj licencií a s ním súvisiacich služieb pre stredných a veľkých zákazníkov. Prirodzeným vývojom trhu vznikli
v spoločnosti oddelenia doplnkových komplementárnych
služieb v oblasti infraštruktúry a vlastného vývoja na platformách Microsoft Dynamics CRM a Microsoft SharePoint.

•• Kompletná ponuka produktov spoločnosti Microsoft
vo všetkých dostupných licenčných programoch.
•• Konzultačné a optimalizačné služby v oblasti licenčnej
stratégie.
•• Služby správy IT infraštruktúry, najmä v oblastiach:
•• správa identít,
•• komplexné riešenia bezpečnosti,
•• optimalizácia inštalácií Microsoft prostredí,
•• riešenia kompletných komunikačných a kolaboračných prostredí,
•• riešenia sietí,
•• monitoring a deployment v rámci veľkých prostredí,
•• ďalšie infraštruktúrne služby.
•• Komplexný outsourcing IT infraštruktúry vrátane desktopových, serverových a networkingových systémov, ako aj celého SW pokrytia a vybavenia.
•• Návrh, následný vývoj a nasadzovanie softvéru podľa potrieb zákazníka nad platformami Microsoft Dynamics CRM
a Microsoft SharePoint.
•• Digitalizácia a hromadné vyťažovanie pre následné spracovanie požadovaných údajov z dokumentov.
•• Komplexné služby prekladov a lokalizácie.

a Azure od spoločnosti Microsoft. V rámci nich pre klientov zabezpečuje:
•• implementáciu kompletnej kancelárie Office 365, vrátane
zložitých nadnárodných hybridných scenárov,
•• podporu čiastočnej alebo úplnej migrácie infraštruktúry do
Microsoft Azure cloud platform,
•• poradenstvo týkajúce sa vhodnosti využitia cloud platformy pre konkrétne IT systémy,
•• zálohovanie a ochranu dát vo verejnom cloude.
Cieľom spoločnosti je ponúkať zákazníkom vysoko profesionálne služby hlavne v oblasti Microsoft prostredí, a to v súlade s ich dynamicky sa meniacimi potrebami, ako aj aktuálnymi trendami na trhu informačných technológií. Svoje
pôsobenie nelimituje na konkrétny segment trhu a venuje sa
prakticky všetkým segmentom, vďaka čomu zúročuje svoje
25-ročné pôsobenie na trhu IT.

Predpoklad budúceho vývoja
Rozhodujúcim predmetom činnosti je poskytovanie služieb
v oblasti IT (poradenské, implementačné, lokalizačné, inštalačné, servisné práce, vývoj softvéru, technická podpora), ďalej nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja v nezmenenom stave.
Spoločnosť má vytvorené predpoklady na ďalší rozvoj svojej
podnikateľskej činnosti. Plánuje hlavne zvyšovať podiel služieb s vysokou pridanou hodnotou na celkových tržbách.

Cloud platformy

Vzhľadom na pretrvávajúce neistoty na trhu IT môže dôjsť aj
v roku 2016 k zhoršeniu hospodárskych výsledkov, avšak toto
zhoršenie by malo kopírovať celkový trend IT trhu v SR.

Okrem spomenutých služieb spoločnosť vníma aj silný trhový
trend smerujúci k využívaniu verejných dátových centier

Spoločnosť plánuje v roku 2016 založiť organizačnú zložku
v Českej republike.

•• Managing Office 365 Identities and
Requirements
•• MCITP: Server Administrator on
Windows Server 2008
•• MCSA: Office 365
•• MCSA: Windows Server 2008

•• Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013

•• MCSE: Messaging

•• MCSA: Windows Server 2012

•• Core Solutions of Microsoft Lync
Server 2013

•• MCSE: Private Cloud

•• Designing and Deploying Messaging Solutions with Microsoft
Exchange Server 2010

•• Microsoft Certified Trainer

•• Designing and Developing
Microsoft SharePoint 2010
Applications
•• Designing and Implementing
a Server Infrastructure
•• Designing and Providing Microsoft
Volume Licensing Solutions to
Large Organizations

•• MCSE: Server Infrastructure

•• Microsoft Desktop Optimization
Pack, Configuring

69

získaných certifikátov

•• Enabling Office 365 Services
•• Enterprise Messaging Administrator on Exchange 2010
•• Enterprise Voice & Online Services
with Microsoft Lync Server 2013

•• Windows Server 2008 R2, Server
Virtualization
•• Windows Server 2008 R2, Virtualization Administrator
•• Windows Server 2008, Server
Administrator

Odborné
certifikácie
•• CCNA – routing and switching
•• Certified Ethical Hacker v8
•• Designing and Developing MS
SharePoint
•• ESET – všeobecná technická
certifikácia

•• ITIL Foundations
•• ITIL V3 EXIN-Certificate
•• Microsoft Dynamics CRM Application
•• Microsoft Dynamics® CRM 2011
Applications
•• Microsoft Dynamics® CRM 2011
Customization and Configuration

•• ITIL v3 Foundation
•• ITIL v3: Release, Control and
Validation
•• ITIL® V3: Planning, Protection and
Optimization
•• Network Security Expert (FCNSP)

•• Microsoft Exchange Server 2010,
Configuring

•• PMP (Project Management
Professional)

•• Monitoring and Operating a Private
Cloud with System Center 2012

•• Prince 2 Practicioner

•• Implementing an Advanced Server
Infrastructure
•• Implementing and Administering
a Microsoft Windows 2000
Directory Services Infrastructure

•• Supporting Users and Troubleshooting a Microsoft® Windows® XP
Operating System

•• Installing and Configuring Windows
Server 2012

•• Supporting Users and Troubleshooting Desktop Applications on
a Microsoft® Windows® XP
Operating System

•• Installing, Configuring, and Adminis-

•• Windows Server 2008 Network
Infrastructure, Configuring

•• FlowMon Technical Specialist

•• PRO: Designing and Developing
Microsoft SharePoint 2010
Applications

•• Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows 2000
Server

•• Windows Server 2008 Active
Directory, Configuring

•• FlowMon Consultant

•• Designing and Providing Volume
Licensing Solutions to Small and
Medium Organizations

•• Designing, Deploying and Managing
a Network Solution for the Small
and Medium-sized Business

•• Windows 7, Configuring

•• AMDOCS Clarify CRM

•• Designing and Providing Volume
Licensing Solutions to Large
Organizations

•• Designing, Assessing, and
Optimizing Software Asset
Management (SAM)

•• Windows 7 and Office 2010,
Deploying

•• Upgrading Your Skills to MCSA
Windows Server 2012

•• Project Management-Certificate 2BCognitus
•• Risk Management-Certificate
•• Siebel 7 Certified Consultant
•• Symantec Backup Exec 2012
Administrator
•• TOGAF 9 Part 1 and Part 2
Certification
•• VCP-550 - VMware Certified
Professional VCP550 – DCV
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Táto štruktúra určuje portfólio ponúkaných služieb a produktov,
medzi ktoré patrí:

(Cloud), a to v oblasti IaaS (Infraštruktúra ako služba), ako
i v SaaS (Softvér ako služba) a PaaS (Platforma ako služba).
Preto sa jej kompetencie a obchodná ponuka rozšírili o služby
súvisiace najmä s využívaním cloud platforiem Office 365

•• Installing, Configuring, and Administering Microsoft® Windows® XP
Professional

•• Configuring and Deploying a Private
Cloud with System Center 2012

Microsoft certifikácie
Portfólio služieb

tering Microsoft® Windows® 2000
Professional

Personálna politika

Zamestnanecká
štruktúra

Spoločnosť exe verí ponuke poskytovaných služieb vychádzajúcich z filozofie, ktorú si stanovila už pri svojom vzniku. Prístup k zákazníkom je postavený na otvorenosti, odbornej zdatnosti a správnych ľuďoch, ktorí prijmú
každú novú hru a hrajú ju dobre.
Personálna politika exe je postavená na troch základných princípoch, ktorými sú rešpekt, zodpovednosť a inovatívnosť. Spoločnosť zdôrazňuje dôležitosť ľudí, s ktorými spolupracuje, preto je jej najvyššou prioritou kontinuálny a profesijný rast, vďaka
ktorému dokáže lepšie pochopiť potreby svojich klientov a ponúknuť im riešenia, ktoré maximálne uspokoja ich požiadavky.
V exe má vzťah so zamestnancami kľúčový význam. Progres a spokojnosť zamestnancov pritom nie sú dôležité len počas ich
nástupu a adaptácie, ale aj v priebehu hodnotenia, motivácie, kariérneho rastu či vzdelávania.

Sociálna politika a pracovné prostredie

Spoločnosť exe nepríjma ľudí len na základe ich profesných a odborných zručností, ale aj podľa osobných charakteristík, ktoré by
mali čo najviac kopírovať firemné hodnoty. Pre spoločnosť je samozrejmosťou zachovávať rovnosť príležitostí bez ohľadu na rasu,
farbu pleti, pohlavie, národnosť, náboženstvo alebo etnickú príslušnosť uchádzačov.

Udržať nepretržitú motiváciu a stabilitu všetkých zamestnancov spoločnosti si vyžaduje pozornosť k vytváraniu príjemného pracovného prostredia, vhodných pracovných podmienok
a neustáleho zabezpečovania sociálneho programu.

V prípade obsadzovania voľných pracovných pozícií, využíva exe
existujúce personálne zdroje, online pracovné portály alebo inzerciu. Zdrojom šikovných ľudí často býva aj spolupráca s personálnymi agentúrami či vysokými školami.

Vzdelávanie zamestnancov
Spoločnosť exe sa na trhu IT technológií profiluje ako silný
a cieľavedomý hráč. Aby si firma túto pozíciu udržala a zabezpečila neustáli progres i rast aktív, kladie veľký dôraz na vzdelávanie a rozvoj všetkých svojich zamestnancov. Okrem zabezpečovania povinných školení a odborných certifikácií, venuje
veľkú pozornosť aj rozvoju mäkkých zručností súvisiacich so
schopnosťou prezentovať a argumentovať.
Odbornosť a profesná garancia zamestnancov exe vedie k iniciatíve a rozvoju interného vzdelávania v rámci firemného prostredia i v spolupráci so skupinou Asseco Central Europe
a vzdelávacej akadémie ACE. Cieľom týchto aktivít je neustále
zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a uspokojovanie ich vlastných potrieb v duchu osobnostného a odborného rastu.

Profesijné zaradenie
Manažment
Produkčné oddelenie
Priamy predaj
Nepriamy predaj
Back office

Najdôležitejšími oblasťami, ktorým sa spoločnosť exe
v roku 2015 v rámci personálnej politiky zaoberala boli:

Počet zamestnancov

6
27
3
10
4
50

•• Oblasť hodnotenia a kompenzácie – udeľovanie špeciálnych odmien.
•• Oblasť vzdelávania – príspevky na jazykové vzdelávanie.
•• Oblasť internej komunikácie v rámci spoločnosti – Intranet a iniciatíva interných ambasádorov spoločnosti.
Pre neustále zvyšovanie úrovne produktivity a efektivity zamestnancov presadzuje exe flexibilnú pracovnú dobu. Lojalitu
k firme a súdržnosť pracovných tímov zabezpečuje prostredníctvom rôznych spoločenských a teambuildingových aktivít,
pri ktorých každoročne oceňuje dôležité pracovné jubileá
a udeľuje špeciálne poďakovania.
Počas 25 rokov pôsobenia exe vzniklo z iniciatívy zamestnancov množstvo tradícií, ktoré sa v spoločnosti zachovávajú
dodnes. Medzi tie najdôležitejšie patria celofiremné raňajky,
športové dni a obľúbené letné grilovačky.

Veková štruktúra

Počet
zamestnancov

50

Do 20 rokov

0

21 – 30 rokov

13

31 – 40 rokov

21

41 – 50 rokov

11

51 – 60 rokov

5

Viac ako 60 rokov

0

Priemerný počet zamestnancov
Ženy

17

Muži

33
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Zamestnanci

Vzťahy
s verejnosťou
To, aký vplyv má podnikanie na okolité prostredie, považuje exe za veľmi dôležité. Bez spoločensky prospešných aktivít nemôže byť žiadna spoločnosť
dlhodobo úspešná.
Microsoft certifikácie

exe sa každoročne
zúčastňuje na odovzdávaní
cien IT GALA
Interné aktivity

Spoločnosť exe so svojimi zákazníkmi, partnermi a širokou verejnosťou zostáva v nepretržitom kontakte prostredníctvom
médií, sociálnych sietí a vlastnej webstránky.

V rámci teambuildingových aktivít spoločnosť každoročne organizuje Family day, GardenParty a spoločnú lyžovačku. Spolu
so spoločnosťou Microsoft pravidelne daruje krv. V rámci spoločensky zodpovedného podnikania exe podporuje Azylový dom
Betánia v Malackách, ktorému poskytuje hmotné dary, ako napríklad ošatenie, kuchynské pomôcky a hygienické potreby.

Na Sociálnych sieťach Facebook a Linkedin zdieľa zaujímavé
informácie z každodenného života firmy a pozvánky na pravidelné odborné workshopy spojené s edukáciou zákazníkov
a širokej verejnosti. Prostredníctvom médií prezentuje úspešné
projekty a vybrané prípadové štúdie.
Za hlavný komunikačný kanál spoločnosti sa považuje aktívna
webstránka. Práve prostredníctvom nej exe publikuje postrehy
zo sveta informačných technológií, vzdeláva používateľov návodmi a rozsiahlymi manuálmi k funkcionalitám Office 365 produktov a ponúka vlastné riešenia pre existujúcich i potenciálnych klientov.

Interná komunikácia
Interná komunikácia v spoločnosti exe podlieha plneniu požiadaviek ISO 9001:2008. Vnútrofiremnú komunikáciu zamestnancov exe zabezpečuje prostredníctvom e-mailovej skupiny DISKUSIA, informácie a podnety medzi kolegami zhromažďuje
a distribuuje prostredníctvom skupiny AMBASADORI exe. Veľkou výhodou je aj fungujúci HR portál a intranet, vďaka ktorým
je tok informácií v spoločnosti ešte plynulejší.

Sponzoring hospicu Plamienok
Spoločnosť exe finančne, vecne a technicky podporuje organizáciu Plamienok, n. o. Táto podpora pritom nevychádza len
z iniciatívy vedenia, ale aj zo strany samotných zamestnancov,
ktorí pravidelne organizujú finančné zbierky na pomoc rodinám
podporovaných Hospicom Plamienok, n. o.

Cena Dominika Tatarku
exe sa pravidelne podieľa na sponzorovaní najprestížnejšieho
slovenského literárneho ocenenia – Ceny Dominika Tatarku.
Ocenenie je udeľované autorovi za výnimočné literárne dielo,
ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a v tomto
zmysle nadväzuje na duchovný odkaz Dominika Tatarku.
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Poskytovanie informácií

IT Gala je najprestížnejšie podujatie Slovenskej komunity
informačných technológií a komunikácií, ktoré od roku
2001 každoročne organizuje spoločnosť Digital Visions
spol. s r. o. Na podujatí sa odovzdávajú prestížne ocenenia
IT Osobnosť, IT firma, IT produkt a IT projekt roka. Ceny
udeľuje neformálne združenie slovenských žurnalistov
a členov profesijných združení z oblasti informačných
technológií. Cieľom podujatia je odmeniť odborné
a manažérske úsilie osobností a firiem pôsobiacich
v oblasti IT a telekomunikácií na Slovensku.

Politika
kvality
Vedenie spoločnosti exe si naplno uvedomuje rozhodujúci význam kvality
v trhovom podnikateľskom prostredí a v nadväznosti na podnikateľskú
stratégiu vyhlasuje nasledujúcu politiku kvality.

Základom úspechu spoločnosti exe sú odborné kvality jej zamestnancov. Ich profesionála úroveň je zvyšovaná plánovanými školeniami s dôrazom na vlastný rozvoj. V spoločnosti sa
uplatňuje princíp samostatnosti, vďaka čomu sú všetci zamestnanci priamo zodpovední za kvalitu vlastnej práce. Vedenie
podporuje všetky iniciatívy zamestnancov smerom k zvýšeniu
kvality a aktívne vplýva na zvyšovanie povedomia zamestnancov o kvalite jej produktov a služieb.
Procesne orientovaný prístup je základom zvyšovania efektívnosti pri riadení činností a zdrojov. V rámci systému manažérstva kvality je definovaný aj typ a rozsah riadenia externe
objednaných procesov. Monitorovaním a meraním procesov,
neustálym sledovaním spokojnosti zákazníkov, analýzou získaných údajov a prijímaním preventívnych a nápravných opatrení,
chce spoločnoť dosiahnuť trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality a svojich produktov.
Spoločnosť kladie veľký dôraz na spoluprácu s dodávateľmi tovarov a služieb. Svojich dodávateľov si starostlivo vyberá a hodnotí na základe vlastných požiadaviek na kvalitu nakupovaných
produktov. exe preferuje dodávateľov, ktorí majú vybudovaný
systém manažérstva kvality a certifikáciu ISO.

Spoločnosť exe dbá na spoločenské a environmentálne aspekty a v plnej miere nesie zodpovednosť za vplyv jej rozhodnutí
i aktivít na spoločnosť a životné prostredie.
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Vedenie spoločnosti sa zaväzuje vytvárať primerané podmienky na realizáciu politiky kvality, pričom zaväzuje seba aj všetkých svojich zamestnancov túto politiku kvality trvale dodržiavať. Vedenie spoločnosti sa ďalej zaväzuje poskytnúť potrebné
zdroje na zavedenie a udržiavanie systému manažérstva kvality
a jeho trvalé zlepšovanie.

Transparentné a etické správanie jednotlivcov, ako aj celej
spoločnosti navonok prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju,
ktorý je v súlade s príslušnou legislatívou a zodpovedá medzinárodným normám správania. Spoločnosť začlenila spoločenskú zodpovednosť do všetkých aspektov svojej činnosti.
Uplatňuje ju vo svojich vzťahoch a zohľadňuje záujmy zainteresovaných subjektov.
Starostlivosť o zdravie, bezpečnosť práce a životné prostredie
sú neoddeliteľnou súčasťou systému kvality. Zamestnanci spoločnosti sú povinní dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany
zdravia pri vykonávaní všetkých pracovných činností. Dodržiavaním platných environmentálnych právnych predpisov a znižovaním produkcie odpadov chce exe prispieť k ochrane životného prostredia.
Táto politika kvality sa týka nasledujúcich činností:
•• Komplexné a integrované riešenia – predaj výpočtovej
techniky a softvéru; softvérová a hardvérová podpora; poradenstvo a servis informačných a komunikačných systémov; návrh a vývoj softvéru; predaj cez internet.
•• Lokalizačné a prekladateľské služby.
Politika kvality vytvára rámec pre definovanie cieľov kvality spoločnosti, bola v spoločnosti zverejnená a je pravidelne skúmaná
s ohľadom na jej trvalú vhodnosť.

Prioritou úsilia celej
spoločnosti je spokojnosť
zákazníka a splnenie jeho
náročných požiadaviek.

Hlavné udalosti
roka 2015

exe sa v auguste 2015
stalo súčasťou skupiny

•• exe po úspechu v súťaži na dodávku Microsoft licencií pre štátnu správu prostredníctvom Ministerstva vnútra
vstupuje na trh v Českej republike.
•• Z tímu softvérového vývoja odchádza niekoľko ľudí, na čo spoločnosť promptne reaguje zabezpečením outsourcingu vývojových služieb.
•• exe predlžuje kľúčový kontrakt na dodávku Microsoft licencií s Národnou Bankou Slovenska.
•• Obnovuje podporu Microsoft produktov pre Ministerstvo vnútra SR.

Q2

•• exe začína realizovať projekt pre Phoenix zdravotnícke služby a.s.
•• Zaznamenáva úspech v súťaži o predĺženie zmluvy na dodávku licencií pre Ministerstvo školstva.
•• Spoločnosť získava nový kontrakt na support serverovej infraštruktúry pre poisťovňu Dôvera.
•• Získava projekt migrácie a konsolidácie infraštruktúry do cloudu (Office 365) pre 5 krajín - spoločnosť Asseco
Solution.

Q3

•• Kľúčovou udalosťou je zmena právnej formy na akciovú spoločnosť a následujúci vstup strategického investora
Asseco Central Europe.
•• exe predlžuje kontrakt na dodávku Microsoft licencií s Ministerstvom obrany.
•• Vyhráva projekt na rozšírenie infraštruktúry pre spoločnosť PB Partner.

Q4

•• Spoločnosť plánuje v roku 2016 založiť organizačnú zložku v Českej republike.
•• Podpisom zmluvy o dokúpení Microsoft licencií pre Armádu SR realizuje jednu z najväčších obchodných
transakcií roka 2015.
•• Rozširuje kontrakt na dodávku Microsoft licencií s Ministerstvom obrany.
•• Dokončuje technologický upgrade systému CEDIS pre Ministerstvo financii.

Asseco CE
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Q1

Finančné
výsledky

Majetok

Vlastné imanie a záväzky

Neobežný majetok predstavuje nevyhnutné vybavenie pre fungovanie obchodnej spoločnosti. Jeho hodnota v spoločnosti exe
oproti roku 2014 klesla. Tento pokles súvisí s pokračovaním odpredaja časti autoparku a amortizáciou existujúceho majetku. V
roku 2015 sa neuskutočnili žiadne významné investície.

Vlastné imanie predstavuje základné imanie spolu s výsledkom hospodárenia z bežného obdobia. Celkové záväzky spoločnosti v súčasnosti tvoria hlavne krátkodobé záväzky
z obchodného styku, ktorých hodnota medziročne stúpla,
a to kvôli spomenutej akumulácii obchodných aktivít na konci
účtovného obdobia.

S týmto stavom úzko súvisí aj výrazný nárast krátkodobých pohľadávok plynúcich z obchodného styku, pričom objem rizikových pohľadávok sa v porovnaní s rokom 2014 výrazne nezmenil. Jedinú zmenu sme zaznamenali v pohľadávkach voči
spoločnosti Doprastav a. s., ktorá v roku 2014 vstúpila do
reštrukturalizácie a odpísala tak približne 70 % objemu dlhov
voči nezabezpečeným veriteľom. Spoločnosť exe vykazuje vysoký stupeň likvidity a na svoju prevádzku zvyčajne využíva iba
krátkodobé čerpanie kontokorentného úveru.

Aktíva v eur

Spoločnosť plní všetky záväzky voči vlastným zamestnancom,
štátu aj inštitúciám sociálneho a zdravotného zabezpečenia
riadne a v lehote splatnosti. Zodpovednosť a včasné plnenie
záväzkov uplatňuje aj v obchodnom styku.
K 31. 12. 2015 spoločnosť nemá záväzky voči svojim dodávateľom viac ako 90 dní po lehote splatnosti. Dlhodobé záväzky
spoločnosti predstavujú záväzky plynúce zo sociálneho fondu.
Spoločnosť pre zabezpečenie stabilného fungovania vytvára
krátkodobé i dlhodobé rezervy. Ich štruktúra vychádza z platnej
legislatívy upravujúcej tzv. odchodné zamestnancov.
Výsledok hospodárenia za rok 2015 bude použitý na výplatu
dividend akcionárom.

2014

2015

3 354 873

4 816 571

128 449

85 108

3 183 534

4 652 914

Zásoby

28 365

16 183

Rezervy

Dlhodobé pohľadávky

14 335

27 458

Dlhodobé záväzky

Krátkodobé pohľadávky

2 026 595

3 383 727

Krátkodobé záväzky

Finančné účty

1 114 239

1 225 546

Bankové úvery a výpomoci

42 890

78 549

Spolu majetok
Neobežný majetok
Obežný majetok

Časové rozlíšenie aktív

Pasíva v eur
Spolu vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie
Záväzky

Časové rozlíšenie pasív

2014

2015

3 354 873

4 816 571

693 951

765 181

2 355 159

3 658 307

240 838

138 686

13 276

10 272

2 101 045

3 509 349

305 763

393 083

14 216 707 €
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Rozhodujúcu časť aktív spoločnosti predstavuje obežný majetok, ktorého hodnota v roku 2015 v porovnaní s minulým rokom
stúpla. Nárast hodnoty obežného majetku v spoločnosti pripisujeme najmä výraznej akumulácii obchodných aktivít na konci
účtovného obdobia.

Celkové výnosy
za rok 2015

Finančné
výsledky

Celkové tržby spoločnosti medziročne stúpli o 16 %, pričom ich
hlavným zdrojom sú poskytované služby (najmä predaj licencií,
infraštruktúrne služby a lokalizačné služby). Dlhodobou stratégiou spoločnosti bude aj naďalej zvyšovanie podielu tržieb z predaja vlastných produktov a služieb spoločne s postupným obmedzovaním predaja nízkomaržových produktov. Cenová politika
spoločnosti je založená výlučne na trhových podmienkach
a vzťahu ponuky a dopytu.
Dôležitými položkami prevádzkových nákladov ostávajú aj naďalej náklady spojené s nájomným, sprostredkovateľskými službami, programátorskými, poradensko-ekonomickými a prekladateľskými službami.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť tvoria odpisy, dane,
poplatky a ostatné náklady súvisiace s bežnou činnosťou
spoločnosti.

V eur

2014

2015

Náklady

11 835 997

14 138 352

Výnosy

11 923 530

14 216 707

Hospodársky výsledok
po zdanení

7 125

78 355

Výkaz ziskov a strát v eur

2014

2015

Tržby z predaja tovaru

975 636

1 056 126

Náklady vynaložené na obstaranie tovaru

827 165

894 978

Obchodná marža

148 471

161 148

Pridaná hodnota

1 722 604

1 634 778

Osobné náklady

1 599 126

1 530 402

Výsledok hospodárenia
z hospodárskej činnosti

28 786

127 992

Záver

Výsledok hospodárenia
z finančnej činnosti

1 705

-10 254

Výročná správa bola spracovaná podľa §20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Údaje v tejto výročnej správe vychádzajú
z účtovnej uzávierky rokov 2014 a 2015. Súčasťou výročnej správy je úplná účtovná závierka zostavená k 31. 12. 2015.

Daň z príjmov z bežnej činnosti

23 366

23 366

Splatná

41 386

52 506

Odložená

-18 020

-18 020

V eur

-13 123

Výsledok hospodárenia
z bežnej činnosti
Výsledok hospodárenia
z mimoriadnej činnosti
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie
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Výnosy a náklady spoločnosti

7 125

78 355

2015

2014

Medziročná
zmena

14 216 707

12 217 184

16 %

Hrubá obchodná marža

161 148

148 471

9%

Prevádzkový zisk

127 992

28 786

345 %

Zisk pred zdanením

117 738

30 491

286 %

78 355

7 125

1 000%

Tržby z predaja tovaru a služieb

Čistý zisk za obdobie

Audit priloženej účtovej závierky za rok 2015 vykonala audítorská spoločnosť INTERAUDIT INTERNATIONAL, s.r.o., Sabinovská 14,
821 02 Bratislava, IČO: 31379931, licencia SKAU č. 234. Správa nezávislého audítora s pripojenou účtovnou závierkou za rok 2014 je
súčasťou výročnej správy.
Spoločnosť v roku 2015 nevynaložila náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Dodatok správy audítora

akcionárom a štatutárnemu orgánu

o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
v zmysle zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite.

exe, a.s., Bratislava
Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti exe, a.s., Bratislava („spoločnosť“),
ktorá obsahuje súvahu k 31.decembru 2015, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu,
a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce
informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku
Štatutárny orgán spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje
pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre
zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo
chyby.

Zodpovednosť audítora

Názor
Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie
spoločnosti exe, a.s., Bratislava, k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa
k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Overili sme účtovnú závierku spoločnosti exe, a.s.. Bratislava, (ďalej len spoločnosť) k
31.12.2015 uvedenú na stranách 28-31, ku ktorej sme dňa 15.3.2016 vydali správu
nezávislého audítora a v ktorej sme vyjadrili svoj názor v nasledujúcom znení:
Názor
Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej
situácie spoločnosti exe, a.s.. Bratislava, k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia
za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.
Overili sme súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou.
Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Našou
úlohou je overiť súlad výročnej správy s účtovnou závierkou a na základe toho vydať dodatok
správy audítora o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.
Overenie sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto
štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primerané
uistenie, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v
účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou
závierkou.
Informácie uvedené vo výročnej správe na stranách 1-31 sme posúdili s informáciami
uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2015. Iné údaje a informácie, ako účtovné
informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení,
že vykonané overovanie poskytuje dostatočný a vhodný základ pre náš názor.
Podľa nášho názoru sú účtovné informácie uvedené vo výročnej správe spoločnosti
exe, a.s.. Bratislava v súlade s účtovnou závierkou k 31.12.2015.
V Bratislave dňa 21.8.2016

Bratislava, 15. marca 2016

INTERAUDIT INTERNATIONAL, s. r. o.
Sabinovská 14
821 02 Bratislava
Obchodný register Bratislava I, oddiel Sro, vložka 7621/B
Licencia SKAU 234

Ing. Peter Dvorák
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU 759

INTERAUDIT INTERNATIONAL, s. r. o.
Sabinovská 14
821 02 Bratislava
Obchodný register Bratislava I, oddiel Sro, vložka 7621/B
Licencia SKAU 234

Ing. Peter Dvorák
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU 759
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Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme
uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať
etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka
neobsahuje významné nesprávnosti.
Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch
vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík
významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto
rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky,
ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných
okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej
zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných
odhadov, uskutočnených štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej
závierky.
Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre
náš názor.

akcionárom a štatutárnemu orgánu spoločnosti exe, a.s.. Bratislava

Správa
dozornej rady
Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na
výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti. V prípade zistenia závažného porušenia povinností členov predstavenstva alebo závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti, zvoláva
mimoriadne valné zhromaždenie.
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Dozorná rada overuje postupy predstavenstva vo veciach spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti,
čím zisťuje jej skutočný stav. Kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá závery i odporúčania, týkajúce sa najmä:
a. Plnenia úloh pridelených predstavenstvu valným zhromaždením,

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa
22. 03. 2016
Rozhodnutia:
•• Schvaľuje správu o stave spoločnosti, uzavretých výsledkoch riadnej účtovnej závierky za rok 2015 a berie na vedomie výhľad do konca 1. štvrťroka 2016,

b. dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov
v činnosti spoločnosti,

•• schvaľuje výplatu dividend akcionárom spoločnosti,

c. hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva,
dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov
a pohľadávok.

•• schvaľuje podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok OP Výskum a inovácie,

Prvá dozorná rada: 31. 08. 2015
Dozorná rada sa zvoláva minimálne 1x za polrok.

•• berie na vedomie Plán na rok 2016,

•• berie na vedomie aktivity spoločnosti exe, a. s. v Českej republike.

exe, a.s.
Kde nás nájdete
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