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Úvodné slovo
generálneho riaditeľa
Rok 2021 sa pre spoločnosť exe niesol v skutočnom
nastavení v zmysle nášho hesla ‚unlock tomorrow‘.
O čo pomalší a z obchodného hľadiska náročnejší
bol štart do nového roka, o to úrodnejšie nápady
a riešenia pre našich zákazníkov nám priniesol.
Vonkajšie okolnosti celosvetovej pandémie nás
spomalili a postavili pred situácie, ktoré si dovtedy
nikto nevedel ani predstaviť. Ešte viac sa potvrdilo,
že technológie nám pomáhajú v meniacom sa svete,
či už v podnikaní alebo bežnom živote. Som rád, že
sa nám túto zmenu v exe podarilo zachytiť a vďaka
tomu, sme našim zákazníkom pomohli úspešne
prejsť cestou digitálnej transformácie. V zmysle toho
sme aj naše 30.výročie oslávili v online svete,
prostredníctvom
sociálnych
sietí
s našimi
dlhoročnými partnermi a zákazníkmi.
Druhá polovica roka 2021 nám priniesla viacero
plánovaných zmien: finalizácia nových priestorov pre
našu spoločnosť v Bratislave, prestavba českej
pobočky a príprava integrácie spoločnosti zameranej
na virtuálne riešenia. Taktiež sa nám podarilo
niekoľko veľmi zaujímavých obchodných úspechov,
vrátane pre exe historicky najväčšieho službového
obchodného prípadu, implementácia CRM pre
zákazníka VSE na platforme Microsoft Dynamics.
Na záver by som sa rád poďakoval svojím kolegom.
Som presvedčený, že spokojnosť našich zákazníkov
a partnerov tkvie v ich kvalitnej práci.

Verím, že rok 2022 nám prinesie množstvo
zaujímavých
pracovných
príležitostí a navráti
optimizmus vo všetkých sférach života. Teším sa na
ďalšie výzvy, ktoré exe v nasledujúcom období
čakajú.

Richard Hrabovský
generálny riaditeľ spoločnosti exe, a.s.
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Profil spoločnosti
Na slovenskom a českom IT trhu pôsobí hlavne v oblasti poskytovania infraštruktúrnych
služieb, vývoja a predaja softvéru. Spoločnosť exe, a.s., ako etablovaná spoločnosť na trhu
a autorizovaný partner spoločnosti Microsoft, poskytuje svojim klientom prekladateľské
služby a lokalizácie softvéru. Svojím pôsobením sa vyprofilovala ako systémový integrátor
s vlastným vývojovým centrom. S krédom „Innovating your world“ a pri ustavičnom rozvoji
schopností sa spoločnosti darí sústavne zlepšovať biznis svojich klientov, pre ktorých je
kľúčovým dodávateľom v oblasti IT riešení a lokalizačných služieb. V procese komplikovaných
globalizačných a internacionalizačných procesov poskytuje svojim klientom efektívnu
pomoc pri umiestňovaní ich produktov na globálny trh.

Spoločnosť exe, a.s. vystupuje na trhu ako významný integrátor podnikových softvérových
riešení s tridsaťročnou tradíciou. Jednou z domén spoločnosti exe je pomoc pri digitálnej
transformácii firiem, ktorá prináša zjednodušenie administratívy a zvýšenie produktivity.
Riešenia spolu s komplexnými službami sú postavené najmä na platformách Microsoft
SharePoint, Microsoft Dynamics CRM a ABBYY. Spoločnosť exe, a.s. ponúka služby
expertného sprievodcu na ceste k využitiu cloudových služieb, ktoré vie zákazník získať
pomocou implementácie hybridných riešení alebo migrácie do cloudového prostredia.
Jedným z aktuálnych pilierov spoločnosti je analýza údajov a ich zrozumiteľná vizualizácia
platformou Power BI, ktorá pomáha vedúcim pracovníkom riešiť potenciálne problémy skôr
ako vzniknú. Spoločnosť exe pokrýva oblasť strojového učenia použitím platformy Cognitive
Services od spoločnosti Microsoft, a prináša tak ďalšie moderné riešenia pre zákazníkov
navrhnuté na mieru.
Spoločnosť je tiež popredným a vysoko oceňovaným poskytovateľom prekladateľských a
lokalizačných služieb v celosvetovom meradle. Rešpektované trhové prieskumy (CSA) ju
dlhodobo radia medzi TOP 25 poskytovateľov jazykových služieb v strednej a východnej
Európe. V poslednom prieskume sa dokonca umiestnila na 15. mieste. Je členom
medzinárodných odborných asociácií The Globalization and Localization Association
(GALA), European language industry association (Elia) a Asociácie prekladateľských
spoločností Slovenska (ATCSK), v ktorej v súčasnosti personálne zabezpečuje post v
dozornej rade. Spoločnosť exe, a.s. je certifikovaným poskytovateľom služieb podľa noriem
ISO 9001:2015 a ISO 17100:2015 (nahrádza EN15038).
Ľudia za spoločnosťou exe, a.s. veria, že moderné technológie menia definíciu úspešného
podnikania. Budúcnosť je tu už dnes a ich cieľom je sprostredkovať ju všetkým, s ktorými
spolupracujú, odomknúť skrytý potenciál biznisu svojich zákazníkov a premeniť ho na
príležitosť. Vďaka neustálemu prinášaniu nových nápadov a inovatívnych technologických
riešení uľahčujú firmám proces modernizácie a digitalizácie v neustále sa meniacom
prostredí sveta informačných technológií. Ich silným nástrojom sú nové nápady, odvaha
ich realizovať a tím skúsených odborníkov, ktorý ich dokáže premeniť na skutočnosť. To
všetko vystihuje krédo spoločnosti „unlock tomorrow“.
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História spoločnosti
Spoločnosť exe, a.s. bola založená v roku 1990 ako spoločnosť slovenských podnikateľov. Krátko
po svojom vzniku sa firma stala jedným z prvých oficiálnych partnerov spoločnosti Microsoft v
bývalom Československu.



2008 Certifikácia EN15038
Ako prvá slovenská firma získala spoločnosť exe, a.s. certifikát EN15038 od Rakúskeho
normalizačného inštitútu. Implementuje systém na správu dokumentov (DMS) v jednom
z najväčších podnikov na Slovensku.



2009 Vývoj riešenia exeCUTE
Spoločnosť vyvíja vlastné riešenie na riadenie procesov – exeCUTE. Predstavuje svoju
otvorenosť, flexibilitu a intuitívnosť podporenú jednoduchou a rýchlou implementáciou
s nízkymi nákladmi na prevádzku.



2010 Líder vo zvyšovaní produktivity
V súťaži MS Industry Awards 2010 získava spoločnosť exe, a.s. cenu za najlepšie riešenie, ktoré
pomáha zvyšovať produktivitu zákazníka. Klientom je spoločnosť Slovnaft, a.s.



2011 Preklad produktov Apple
Spoločnosť exe, a.s. zaznamenáva rekordný zisk. Pracuje na prekladoch a lokalizácii
produktov spoločnosti Apple a takmer všetkých produktov spoločnosti Microsoft.



2015 MS Industry Awards
Exe, a.s. je finalistom súťaže MS Industry Awards 2015 v dvoch kategóriách: Najlepšie cloudové
Office 365 riešenie pre podnik (Dong Jin Precision Slovakia, s.r.o.) a Najlepšie aplikačné riešenie
pre komerčný sektor (UniCredit Leasing Slovakia).



2016 Stali sme sa členom programu Microsoft Cloud Solution Provider
Začlenením do programu CSP uznáva Microsoft spoločnosť exe, a.s. za odborníka v poskytovaní
IT služieb a umožňuje nám ponúkať mesačnú fakturáciu cloudových služieb, ich technickú
podporu a garanciu ceny na dvanásť mesiacov.
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2017 Platinový partner spoločnosti ESET
Spoločnosť exe, a.s. sa stáva platinovým partnerom spoločnosti ESET a uzatvára
strategické partnerstvá so spoločnosťami Binary Tree a Safetica. Spoločnosť Binary Tree je
dodávateľom softvéru na migráciu z Notes do Office 365, ktorý predstavuje v tejto oblasti
absolútnu špičku. Spoločnosť Safetica ponúka riešenia na ochranu kľúčových firemných
dát.



2018 Ocenenie Power BI
Spoločnosť exe, a.s. dostala ocenenie za úspešne realizovaný projekt „Využitie Power BI na
analýzu produktivity nákladných vozňov v Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia“.



2019 Microsoft Country Partner of the Year 2019
Medzi 2 900 účastníkmi zo 115 krajín získalo exe, a.s. prestížne ocenenie Microsoft Country
Partner of the Year 2019, a to za poskytovanie prvotriednych riešení a služieb, ako aj za
excelentné zastúpenie na Slovensku.
exe, a.s. urobilo niečo aj pre budúcnosť IT na Slovensku. V minulom roku sa spojilo
s organizáciou Aj ty v IT a zúčastnilo sa na celosvetovom dni „Girl´s Day 2019“. Zamestnanci
exe, a.s. privítali vo firme niekoľko študentiek, pre ktoré si pripravili prezentácie na rôzne
zaujímavé témy, praktické ukážky či návody zo sveta IT.



2020 Ocenenie Microsoft Awards 2019 Finalist
Spoločnosť exe, a.s. získala ocenenie v prestížnej súťaži Microsoft Awards 2019, ktorá hodnotí
najlepšie a najinovatívnejšie aplikácie digitálnej transformácie u zákazníkov, realizované
partnermi Microsoftu v Českej republike a na Slovensku. Obdržali sme ocenenie Microsoft
Awards 2019 Finalist vrámci odvetvia spracovateľského priemyslu za projekt Adopčná kampaň
k nasadeniu Microsoft Office 365 v spoločnosti Slovnaft.



2021 30. výročie
V roku 2021 spoločnosť exe a.s. oslávila 30. výročie od svojho založenia. Dlhá história stabilnej
spoločnosti exe, a.s. ju radí medzi špičku v odbore IT na Slovensku. Spoločnosť sa rozvíja aj
v Českej republike, kde je zastúpená predovšetkým v oblasti predaja licencií a súvisiacich
služieb. V Maďarsku má exe, a.s. ďalšie rozvojové plány.
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Vízia, poslanie, hodnoty

Vízia
Veríme, že o budúcom úspechu firiem rozhodne to, ako dokážu
využiť technológie vo svoj prospech.

Poslanie
Vyhrať súboje zajtrajška.
Naším poslaním je odhaliť skrytý potenciál vášho biznisu a premeniť
ho na príležitosť.

Hodnoty
Hodnoty spoločnosti exe, a.s., sú začlenené do celej činnosti firmy
a ich dodržiavanie prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju.
Hodnoty spoločnosti predstavujú jej správanie k verejnosti
a zainteresovaným subjektom a ich definícia je obsiahnutá v štyroch
bodoch:
1. Odvaha
Radi prekonávame sami seba a nebojíme sa ustavične hľadať nové technologické
riešenia, ktoré posunú biznis našich zákazníkov vpred.
2. Zmysel pre detail
Dodržiavame najvyššie štandardy, dodávame technologické riešenia na najvyššej
úrovni – všetko, čo robíme, robíme najlepšie, ako vieme.
3. Flexibilita
Náš prístup k zákazníkovi nikdy nezapadne do jednotnej šablóny či vzorca.
Každému ponúkame riešenia na mieru, ktoré zohľadnia jeho situáciu a využijú
príležitosti, ktoré jeho biznis ponúka.
4. Dôvera
Hlavným pilierom nášho vzťahu so zákazníkmi je dôvera. Dávajú nám do rúk
obrovskú zodpovednosť v podobe dát a business vstupov, ktorú nikdy nezradíme.
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Štatutárny orgán

Vedenie spoločnosti

Richard Hrabovský
generálny riaditeľ

Michal Uriča
obchodný riaditeľ

Juraj Šitina
technický riaditeľ

Paula Kozubíková Okániková
prevádzkový riaditeľ

Predstavenstvo

Richard Hrabovský
predseda predstavenstva

Michal Uriča
člen predstavenstva

Dozorná rada

Jozef Klein
predseda dozornej rady

Branislav Tkáčik
člen dozornej rady

Paula Kozubíková Okániková
člen dozornej rady
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Organizačná štruktúra
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Obchodná politika
Spoločnosť exe, a.s. je tradičným partnerom spoločnosti Microsoft so štatútmi LSP
(Licensing Solution Partner), SPLAR (Services Provider License Agreement Reseller)
a CSP (Cloud Solution Provider). Aj z tohto dôvodu trhové správanie a obchodná politika
spoločnosti Microsoft do veľkej miery ovplyvňujú obchodnú politiku spoločnosti exe, a.s.
Okrem spolupráce so spoločnosťou Microsoft aktívne spolupracujeme aj s ďalšími
partnermi, ako napríklad ESET, ABBYY, Safetica či Veeam.

Portfólio služieb
Historicky primárnym obchodným zámerom spoločnosti exe, a.s. je predaj licencií a s ním
súvisiacich služieb pre stredných a veľkých zákazníkov. Prirodzeným vývojom trhu vznikli
v spoločnosti oddelenia komplementárnych služieb v oblasti infraštruktúry a vlastného
vývoja na platformách Microsoft Dynamics CRM a Microsoft SharePoint. Táto štruktúra
určuje port fólio ponúkaných služieb a produktov, medzi ktoré patria:

kompletná ponuka produktov spoločnosti Microsoft
vo všetkých dostupných licenčných programoch,
konzultačné a optimalizačné služby v oblasti licenčnej stratégie,
služby správy IT infraštruktúry, najmä v týchto oblastiach:
správa identít,
komplexné riešenia bezpečnosti,
optimalizácia inštalácií prostredí Microsoft,
riešenia kompletných komunikačných a kolaboračných prostredí,
riešenia sietí,
ďalšie infraštruktúrne služby.
komplexné zabezpečenie IT infraštruktúry (outsourcing) vrátane desktopových,
serverových a sieťových systémov, ako aj celého softvérového pokrytia a vybavenia,
kompletné prevzatie správy IT zákazníka, ktorého cieľom je štandardizácia IT procesov,
životného cyklu IT prostredia, kontinuálna implementácia inovácií tak, aby sa zákazník
mohol sústrediť plnohodnotne na jadro svojho podnikania,
návrh, vývoj a nasadzovanie softvéru podľa potrieb zákazníka na
platformách Microsoft Dynamics CRM a Microsoft SharePoint,
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digitalizácia a hromadné vyťažovanie na následné spracovanie požadovaných
údajov z dokumentov,
komplexné služby v oblasti prekladov a lokalizácie, ktoré zahŕňajú:
úpravu strojového prekladu, tzv. MT post-editing,
kontrolu kvality prekladu, automatizovanú aj humánnu,
DTP,
tvorbu a spracovanie terminológie,
lingvistické testovanie produktov,
poradenstvo pri jazykovej príprave produktov pre medzinárodný trh.

Dátová analytika
Cieľom dátovo analytického tímu je vytvárať riešenia na zbieranie a spracovávanie dát,
pretvárať hodnotu dát klientov na úspory a zárobky, vyhodnocovať dáta prostredníctvom
technológií pre Business Inteligence a následne ich obohacovať na úroveň AI či už Machine
Learning alebo Deep Learning.
Cloudové platformy
Okrem spomenutých služieb spoločnosť vníma aj silný trhový trend smerujúci k využívaniu
cloudu, a to tak v oblasti IaaS (Infraštruktúra ako služba), ako aj v oblasti SaaS (Softvér ako
služba) a PaaS (Platforma ako služba). Preto sa jej kompetencie a obchodná ponuka rozšírili
o služby súvisiace najmä s využívaním cloudových platforiem Office 365 a Azure od spoločnosti Microsoft.
V rámci cloudových služieb pre klientov zabezpečujeme:
implementáciu digitálnej kancelárie Office 365 vrátane zložitých
nadnárodných hybridných scenárov a adopčných kampaní,
podporu čiastočnej alebo úplnej migrácie infraštruktúry
do cloudovej platformy Microsoft Azure,
poradenstvo týkajúce sa vhodnosti využitia cloudovej platformy
pre konkrétne IT systémy,
zálohovanie a ochranu dát vo verejnom cloude.
Cieľom spoločnosti je ponúkať zákazníkom vysoko profesionálne služby hlavne v oblasti
prostredí Microsoft, a to tak v súlade s ich dynamicky sa meniacimi potrebami, ako aj
aktuálnymi trendmi na trhu informačných technológií. Svoje pôsobenie nelimituje na
konkrétny segment a venuje sa prakticky všetkým oblastiam, vďaka čomu zúročuje svoje
tridsaťročné skúsenosti na trhu informačných technológií.
Inovačný integrátor
Rozhodujúcim predmetom činnosti spoločnosti je poskytovanie nových inovatívnych služieb
v oblasti IT orientovaných na digitálnu transformáciu firiem. Cieľom spoločnosti exe, a.s. je
rozumieť potrebám a výzvam zákazníkov a prinášať inovatívne riešenia. V rámci inovácií
investuje exe, a.s. predovšetkým do oblasti virtuálnej a rozšírenej reality, umelej inteligencie
(AI), strojového učenia či hybridnej infraštruktúry, pri ktorej sa usiluje o vytvorenie konceptu
plynulého prechodu do cloudu prostredníctvom vysokej kvality služieb a širokého portfólia
riešení.
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Personálna politika
Náš úspech tvoria správni ľudia
na správnom mieste!
Personálna politika spoločnosti exe, a.s. sa zameriava na budovanie tímu profesionálov.
Preto je jej základom a hlavným cieľom zabezpečenie odborne kvalifikovaných zamestnancov,
pričom ľudský faktor predstavuje pre spoločnosť jednu z najvýznamnejších hodnôt.
Politika ľudských zdrojov
Hodnota ľudskej práce má pre spoločnosť dôležitý význam. Najväčšiu konkurenčnú
výhodu v dnešnej dobe predstavuje postoj zamestnancov k spoločnosti a k práci. Zamestnanci v exe, a.s. predstavujú základ pre spoľahlivú a kvalitatívne vysokohodnotnú realizáciu
projektov. Vďaka ich vysokému nasadeniu a angažovanosti, ako aj kompetenciám, sa nám
darí dosahovať vysokú úroveň profesionality. V personálnej politike spoločnosti uplatňujeme
všeobecné princípy stability, rovnosti, rešpektu, zodpovednosti a dôvery vo vzťahu ku
každému členovi tímu. Aj počas roku 2021 podporovala spoločnosť exe, a.s. stáž či
brigádu študentov, ktorí zväčša v exe zostávajú na trvalý pracovný pomer aj po
absolvovaní štúdia.
Jedným z našich cieľov je budovanie ľudského kapitálu schopného orientovať sa a byť
konkurencieschopným na trhu IT, a tým vhodne zastupovať spoločnosť na oficiálnych i
neoficiálnych úrovniach. Kvalitné ľudské zdroje sú základom úspechu v každej oblasti,
zároveň predstavujú komplexný a mimoriadne účinný nástroj na vytvorenie pozitívneho
imidžu spoločnosti. V exe, a.s. zamestnávame všetky vekové skupiny, pričom sa
zameriavame na budovanie stabilného, súdržného tímu. Tak ako všetky spoločnosti, aj
spoločnosť exe, a.s. bola i v roku 2021 ovplyvnená pandémiou koronavírusu, ktorá
zasiahla celý svet. Každá nová situácia so sebou prináša výzvy a potrebu prispôsobiť sa.
Koronakríza nás preverila a posilnila v tom, ako to vieme zvládnuť. Objavili sme nové
možnosti fungovania, či už vo vnútri spoločnosti, ale i voči zákazníkom a prinieslo to
i množstvo nových nápadov a riešení, ktoré by za bežnej situácie určite trvali omnoho
dlhšie.

Starostlivosť o zamestnancov a sociálny program
Jednou z dôležitých priorít personálnej politiky spoločnosti je starostlivosť
o zamestnancov a ich spokojnosť. Napriek nutnosti optimalizovať náklady a procesy
v zložitej ekonomickej situácii na Slovensku i vo svete sme sa snažili, aby prijaté kroky
mali čo najmenší dopad na našich zamestnancov. V roku 2021 sa vzhľadom
k pandémii koronavírusu ešte viac zdôraznila aj samotná bezpečnosť zamestnancov.
Spoločnosť exe, a.s. sa v priebehu roku 2021 snažila flexibilne reagovať
a prispôsobovať rôznym pandemickým opatreniam a epidemiologickej situácii, ktorá
bola na Slovensku. Na ochranu svojich zamestnancov sme pokračovali v zavedení
pravidelnej zvýšenej dezinfekcie kancelárií a dotykových plôch. K bezpečnosti sme sa
rozhodli prispieť aj zabezpečením respirátorov FFP2 a ochranných pomôcok pre
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zamestnancov, obmedzením služobných ciest a návštev zákazníkov, presunom práce
do online priestoru, umožnením testovania na Covid-19 a vo zvýšenej miere
umožnením práce z domu.
Spoločnosť exe, a.s. prešla viacerými fázami práce z domu, od celkového home officu
v čase najväčšieho ohrozenia koronavírusom, cez obdobia priebežného a postupného
uvoľňovania opatrení v súvislosti s dočasne zlepšenou situáciou v krajine a uvoľňovaním opatrení zo strany štátu. Hoci sme inštitút home officu v našej spoločnosti
využívali aj pred pandémiou a po technickej stránke sme naň ako IT spoločnosť boli
pripravení, doposiaľ to nikdy nebolo v takom rozsahu. Spoločnosť exe, a.s. vždy kládla
dôraz na informovanosť všetkých svojich zamestnancov a otvorený prístup k nim.
Vzhľadom na situáciu v roku 2021 sa dôležitosť internej komunikácie ešte viac zvýšila,
s dôrazom na udržiavanie pravidelnej komunikácie medzi manažérmi a zamestnancami, či už v rámci 1:1 stretnutí, pravidelných firemných porád, stretnutí v rámci
oddelení alebo úloh, v minulom roku predovšetkým s využitím moderných technológií
a video platforiem. Snažíme sa, aby naši zamestnanci dostávali častú spätnú väzbu
k svojej práci a výstupom, aby boli jasne stanovené priority a termíny. Ako moderná IT
spoločnosť máme na to k dispozícii viacero nástrojov, ktoré sme využili aj na určité
formy teambuildingov, keďže pravidelné akcie ako napríklad Do práce na bicykli alebo
Vianočný večierok nebolo možné kvôli opatreniam zrealizovať fyzicky.
Rozvoj, odborný rast a vzdelávanie
Rozvoj, odborný rast a vzdelávanie zamestnancov sú pre spoločnosť jedny z hlavných a
kľúčových oblastí. Systematické profesijné vzdelávanie a výchovu zamestnancov považujeme
za trvalú konkurenčnú výhodu. V našom záujme je vytvárať pre našich zákazníkov vysokú
pridanú hodnotu, dosahovať atraktívne výnosy, byť pre našich zamestnancov najlepším
zamestnávateľom. Na dosiahnutie týchto cieľov sú potrebné najvyššie stupne integrity,
profesionality, výkonnosti a kompetentnosti našich zamestnancov. Odbornou prípravou a
ďalším vzdelávaním podporujeme zvyšovanie vedomostnej úrovne a osobnostný rozvoj
pracovníkov.
Štandardne najviac školení absolvovali v roku 2021 zamestnanci divízie IT, čo, pochopiteľne,
vyplýva nielen z povahy ich práce, ale aj z nárokov, ktoré sa kladú na sústavný rozvoj a
aktualizáciu ich schopností a zručností. Vysoká odborná kvalifikovanosť predstavuje
konkurenčnú výhodu v prostredí celého slovenského IT trhu. Oblasť vzdelávania bola v roku
2021 rovnako ovplyvnená situáciou ohľadom koronakrízy. Mnohé školenia, semináre
a kurzy bolo nutné presunúť do online priestoru, napriek tomu sa proces vzdelávania
zamestnancov úplne nezastavil a okrem povinných odborných školení a certifikácií sa
zrealizovalo i niekoľko školení zameraných na rozvoj schopností a zručností zamestnancov.
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Zamestnanecká štruktúra
Celkový počet zamestnancov k 31.12. 2021 za SK a CZ bol 71.

Štruktúra zamestnancov podľa pracovných pozícií SK a CZ
Delivery –28
Obchod – 12
Manažment – 2
Lokalizácia – 16
Financie & HR & Marketing & Administratíva – 13
Vzhľadom na zameranie spoločnosti majú najväčšie zastúpenie
pracovníci divízie Delivery.

Štruktúra zamestnancov podľa pohlavia SK a CZ
Ženy – 27
Muži – 44

Štruktúra zamestnancov podľa veku SK a CZ

30 a menej
31–40
41-50
51-60
61 a viac

24 zamestnancov
20 zamestnancov
17 zamestnancov
9 zamestnancov
1 zamestnanci

K 31. 12. 2021 mala spoločnosť SK a CZ 71 zamestnancov.
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Vzťahy s verejnosťou
Vplyv podnikania na okolité prostredie považuje spoločnosť exe, a.s. za veľmi dôležitý. Bez
spoločensky prospešných aktivít totiž nemôže byť žiadna organizácia dlhodobo úspešná.
Preto sa aj exe, a.s. zapája do rozmanitých projektov a podpory občianskych združení.

Poskytovanie informácií
Spoločnosť exe, a.s. zostáva v nepretržitom kontakte so svojimi zákazníkmi, partnermi a
širokou verejnosťou prostredníctvom vlastnej webovej stránky, sociálnych sietí a médií.
Na sociálnych sieťach Facebook a LinkedIn uverejňuje najmä zaujímavé informácie a novinky
zo sveta informačných technológií, prezentuje svoje úspešne implementované riešenia,
prípadové štúdie, strategické partnerstvá a zmeny v produktovom portfóliu. Taktiež informuje
o svojich CSR aktivitách a zaujímavostiach z každodenného života firmy a inzeruje pracovné
ponuky.
Hlavným komunikačným kanálom spoločnosti je aktívna webová stránka. Práve
prostredníctvom nej spoločnosť exe, a.s. publikuje vlastné blogy o realizovaných
projektoch a zaujímavých témach zo sveta IT, prezentuje svoje portfólio produktov
a služieb, vzdeláva používateľov a ponúka vlastné riešenia pre existujúcich i potenciálnych
zákazníkov.
Interná komunikácia
Vnútrofiremnú komunikáciu zamestnancov zabezpečuje spoločnosť primárne prostredníctvom intranetu a najnovšie aj mesačného newslettru. Informácie o dianí v spoločnosti,
aktuálne smernice i šablóny dokumentov v korporátnom dizajne sú dostupné na HR
a marketingovom portáli. V rámci internej komunikácie vo veľkom využívame aj aplikáciu
Microsoft Teams, kde sú zriadené jednotlivé spolupracujúce tímy.
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Politika kvality
exe, a.s., ako spoločnosť uvedomujúca si vysokú dôležitosť kvality v konkurenčnom
podnikateľskom prostredí v súlade s podnikateľskou stratégiou stojí za nasledujúcou
politikou kvality.

Striktné dodržiavanie a vytváranie podmienok na realizáciu
tejto politiky u seba i svojich zamestnancov sú predmetom
sústavnej kontroly a práce vedenia spoločnosti. Spoločnosť sa
ďalej zaväzuje ustavične zlepšovať systém manažérstva kvality a poskytovať všetky potrebné zdroje na jej udržiavanie.

Integrálnou podstatou fungovania spoločnosti exe, a.s. je
vzhľadom na vysoké nároky zmluvného partnera Microsoft
norma ISO 9001:2015. V budúcnosti zvažujeme rozšírenie
svojho ISO portfólia, keďže je našou snahou a smerovaním
dosiahnuť Compliance so spoločnosťou Microsoft.

Základný pilier úspechu v spoločnosti exe, a.s. predstavuje
odborná kvalifikácia zamestnancov. Ich profesionalita sa
zvyšuje pomocou odborných školení zameraných na kariérny
aj osobnostný rast. Pre spoločnosť je dôležitý jej princíp
samostatnosti, prostredníctvom ktorého sú všetci zamestnanci priamo zodpovední za kvalitu vlastnej práce. Spoločnosť sa aktívne podieľa na zvyšovaní povedomia
zamestnancov o kvalite našich produktov a služieb a zároveň
podporuje ich vlastné iniciatívy smerujúce k skvalitňovaniu
práce.

Veľký dôraz sa v spoločnosti kladie aj na spoluprácu s dodávateľmi. Dodávatelia spoločnosti sa pri nákupe produktov
starostlivo vyberajú a hodnotia v súlade s prísnymi požiadavkami na kvalitu.

Neprestajné zvyšovanie efektívnosti pri riadení činností a
zdrojov umožňuje procesne orientovaný prístup spoločnosti.
V súlade so systémom manažérstva kvality sú špecifikované
aj náležitosti týkajúce sa typu a rozsahu riadenia externe
objednaných procesov. Spoločnosť pracuje na trvalom
zlepšení systému manažérstva kvality a svojich produktov
prostredníctvom sústavného monitorovania spokojnosti
zákazníkov, merania procesov, analýzy získaných údajov a
prijímania preventívnych či nápravných opatrení.

Spoločnosť exe, a.s., vyhlasuje, že v plnej miere nesie
zodpovednosť za vplyv svojich aktivít na spoločnosť a životné
prostredie a dbá na ich ochranu. Etické správanie zamestnancov i vedenia, ktorým je spoločnosť známa, prispieva k jej
rozvoju, je v súlade s príslušnou legislatívou a zároveň spĺňa
medzinárodné normy správania. Spoločenská zodpovednosť sa implementuje do všetkých aspektov činností firmy.
Aplikuje sa vo vzťahoch a zohľadňuje sa pri záujmoch zainteresovanýchsubjektov.

Neoddeliteľnou súčasťou systému kvality je aj bezpečnosť
práce a starostlivosť o zdravie zamestnancov. Pri vykonávaní
všetkých pracovných činností sú zamestnanci povinní
dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia. Spoločnosť
exe, a.s., má záujem o dodržiavanie environmentálnych
právnych predpisov a znižovania produkcie odpadu s cieľom
ochrany životného prostredia.

Zmienená politika kvality sa vzťahuje na nasledujúce činnosti:
komplexné a integrované riešenia – predaj výpočtovej techniky a softvéru; softvérová
a hardvérová podpora; poradenstvo a servis informačných a komunikačných systémov;
návrh a vývoj softvéru,
lokalizačné a prekladateľské služby.
Politika kvality určuje rámec na definovanie cieľov kvality spoločnosti.
V exe, a.s. bola politika kvality zverejnená a jej aktuálnosť sa pravidelne kontroluje.
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Finančné výsledky
Štruktúra základného imania
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

Dňa 28. 1. 2017 spoločnosť exe, a.s. založila dcérsku spoločnosť v Maďarsku EXE Magyarország Zrt. so sídlom: Váci út 144-150, 1138 Budapest, Cg. 01-10-049176, IČ DPH: HU25857294
Dňa 2. 6. 2016 spoločnosť exe, a.s. založila organizačnú zložku v Českej republike so sídlom:
Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4, IČO: 05099994, IČ DPH: CZ05099994

Výročná správa bola spracovaná podľa § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Údaje v
tejto výročnej správe vychádzajú z účtovnej uzávierky za roky 2018, 2019, 2020 a 2021.
Súčasťou výročnej správy je úplná účtovná závierka zostavená k 31. 12. 2021.
Audit priloženej účtovnej závierky za rok 2021 vykonala audítorská spoločnosť Ernst & Young
Slovakia, spol. s.r.o., Žižkova 9, Bratislava 811 02, IČO: 35 840 463. Správa nezávislého
audítora s pripojenou účtovnou závierkou za rok 2021 je súčasťou výročnej správy.
Za rok 2021 celkové tržby spoločnosti medziročne vzrástli o 77 %, pričom ich hlavným zdrojom
sú́ poskytované služby, a to najmä̈ predaj licencií tretích strán, infraštruktúrne služby a
lokalizačné́ služby. Pokles tržieb súvisí s poklesom predaja licencií. Nárast tržieb bol
zaznamenaný v oblasti predaja služieb a tovaru.
Spoločnosť vykázala za rok 2021 zisk pred zdanením vo výške 701 085 €. Po úprave základu
dane o pripočítateľné a odpočítateľné položky a výpočte dane z príjmov spoločnosť vykázala
čistý zisk po zdanení vo výške 549 784 €.
Spoločnosť navrhla vyplatiť 70% časť zisku vyplatiť akcionárovi vo forme dividend a zvyšných 30
% zaúčtovať do nerozdeleného zisku minulých rokov.
Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by mali
významný vplyv na účtovnú závierku za bežný rok.
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Aktíva v EUR

V EUR

2021

2020

Náklady

44 414 348

25 186 966

Výnosy

45 115 433

25 497 311

Hospodársky výsledok po zdanení

549 784

310 345

Výkaz ziskov a strát v EUR

2021

2020

Tržby z predaja služieb

44 303 452

24 822 115

Tržby z predaja tovaru

457 724

485 659

Pridaná hodnota

3 309 503

3 147 070

Osobné náklady

2 552 266

2 564 243

Výsledok hospodárenia
z hospodárskej činnosti

723 767

529 327

Výsledok hospodárenia
z finančnej činnosti

–22 682

-130 278

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie pred zdanením

701 085

399 049

Splatná daň

109 649

–2 326

Odložená daň

41 652

91 030

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení

549 784

310 345

Pasíva v EUR

2021

2020

9 327 706

6 675 522

375 521

280 390

6 137 875

3 793 010

235

1 862

Dlhodobé pohľadávky

670 150

711 802

Dlhodobé záväzky

Krátkodobé pohľadávky

4 235 559

2 784 463

Krátkodobé záväzky

Finančné účty

1 231 931

294 883

Časové rozlíšenie aktív

2 814 310

2 602 122

Spolu majetok
Neobežný majetok
Obežný majetok
Zásoby

2021

2020

Spolu vlastné imanie a záväzky

9 327 706

6 675 522

Vlastné imanie

1 490 565

1 158 023

Záväzky

6 141 264

3 861 349

Rezervy

87 662

47 825

2 428

3 156

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie pasív

5 834 540

3 142 986

216 634

667 382

1 695 877

1 656 150
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Správa dozornej rady
Dozorná rada je najvyšší kontrolný orgán spoločnosti. Zvoláva sa minimálne raz za polrok.
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.

Dozorná rada overuje postupy predstavenstva vo veciach spoločnosti a je oprávnená
kedykoľvek nahliadnuť do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti
spoločnosti, čím zisťuje jej skutočný stav. Kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá
závery a odporúčania týkajúce sa najmä:
plnenia úloh pridelených predstavenstvu valným zhromaždením,
dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti,
hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti.

Zasadnutie dozornej rady zo dňa 17. 12. 2021
Rozhodnutia:
berie na vedomie výsledky za prvý polrok a tretí kvartál roka 2021,
berie na vedomie prognózu hospodárskych výsledkov do konca roka 2021,
schvaľuje návrh rozpočtu spoločnosti na rok 2022.
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Správa nezávislého
audítora
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Kontakt

Galvaniho 19
821 04 Bratislava

info@exe.sk

+421 2 67 296 111

www.exe.sk

