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V roku 2016 bolo našou najväčšou prioritou vytvoriť stabilný
manažérsky tím, prijať novodefinovanú stratégiu a otvoriť
divízie v Českej republike i Maďarsku.
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Tieto personálne a strategické zmeny smerujú predovšetkým
k tvorbe nového portfólia riešení, rozširovaniu pôsobenia vo
východnej a strednej Európe a posilneniu pozície na trhu inteligentných obchodných riešení.
Spoločnosť exe, a. s., v súčasnosti prechádza rozsiahlou
transformáciou, ktorej výsledkom bude schopnosť dlhodobo
prinášať zákazníkom kvalitné inovatívne riešenia a byť ich
partnerom pri uplatňovaní princípov digitálnej transformácie.

Po technologickej stránke budeme aj naďalej stavať na dlhoročnej spolupráci so spoločnosťou Microsoft. Pozornosť venujeme najmä vývoju a implementácii riešení, ktoré pomôžu
zefektívniť podnikanie našich zákazníkov a dodajú im vysokú
pridanú hodnotu v podobe najnovších technológií a cloudových riešení Microsoft.
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Richard Hrabovský
generálny riaditeľ spoločnosti exe, a. s.

História
spoločnosti

Spoločnosť exe, a. s., je významný integrátor podnikových
softvérových riešení s viac než dvadsaťpäťročnou tradíciou. Zabezpečuje komplexné služby spojené s návrhom
a implementáciou softvéru na zvýšenie produktivity firiem.
Je popredným poskytovateľom jazykových a lokalizačných
služieb v strednej a východnej Európe. Spoločnosť exe, a. s.,
je jedným z prvých a najväčších držiteľov štatútu Microsoft
Licensing Solution Partner na slovenskom a českom trhu.

Spoločnosť exe, a. s., bola založená v roku 1990 ako spoločnosť slovenských podnikateľov. Krátko po svojom vzniku
sa firma stala jedným z prvých autorizovaných partnerov
spoločnosti Microsoft v bývalom Československu.

Spoločnosť exe, a. s., 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 stala súčasťou skupiny Asseco
Central Europe.

2016

2015

2011

Stali sme sa členom
programu Microsoft Cloud
Solution Provider

MS Industry Awards 2015

Preklad produktov Apple

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.
				

Spoločnosť 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).

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

2010

2009

2008

Líder vo zvyšovaní
produktivity

Vývoj riešenia exeCUTE

Certifikácia EN15038

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.

Spoločnosť exe, a. s., 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 spoločnosť exe, a. s., certifikát EN 15038 od Rakúskeho normalizačného inštitútu. Implementuje systém na správu dokumentov
(DMS) v jednom z najväčších podnikov na
Slovensku.

Keďže spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu služieb v oblasti
informačných technológií dlhodobo, má v tomto prostredí rozsiahle skúsenosti a dôverne pozná potreby slovenských spoločností, ako aj inštitúcií verejnej a štátnej správy, ktoré svojím
širokým rozsahom nadštandardne uspokojuje.
V oblasti softvérového vývoja spoločnosť exe, a. s., dodáva
najmä riešenia vyvíjané na systémoch Microsoft SharePoint.
net a Microsoft CRM a vyťažovacie riešenia na 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 slovenským spoločnostiam efektívne pomáhať pri umiestňovaní ich
produktov na globálny trh.

Divízia lokalizácie spoločnosti exe, a. s., úspešne zvláda komplexné projekty, ktoré si vyžadujú vysokú mesačnú produktivitu
až 650 000 slov v konkrétnej 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 spoločnosť exe, a. s., umiestnila medzi TOP 20
poskytovateľmi jazykových služieb v strednej a východnej
Európe, a preto je aj hrdou súčasťou asociácií 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 konkurencieschopnosť v zložitom ekonomickom prostredí.
Spoločnosť exe, a. s., už viac ako 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, HPE, Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a. s., a Slovnaft, a. s.
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Profil
spoločnosti

Naše poslanie
a hodnoty

Zmeny vo firme
v roku 2016

Vízia

Poslanie

Hodnoty

Víziou spoločnosti exe, a. s., je
dlhodobo si budovať pozíciu lídra digitálnej transformácie a vytvárať inovatívne obchodné riešenia pre klientov.

Poslaním spoločnosti exe, a. s., je strategicky pomáhať organizáciám a verejnému sektoru plnohodnotne fungovať
v neustále sa meniacom prostredí digitálneho sveta.

Hodnoty spoločnosti exe, a. s., určujú
rámec jej správania voči verejnosti, zákazníkom i obchodným partnerom. Sú
postavené na troch elementoch, ktorých dodržiavanie podmieňuje úspech
na súčasnom trhu:
1. Zákazník je vždy na prvom mieste.
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2. Poskytované riešenia sú kvalitné
a maximálne spoľahlivé.
3. Vývoj spoločnosti je postavený na
inováciách.

Oblasti

2016

pôsobenia

V roku 2016 prešla spoločnosť exe, a. s., výraznými zmenami
najmä vo vedení. Na pozíciu generálneho riaditeľa nastúpil
Richard Hrabovský, ktorého úlohou bolo zmeniť prístup k produktovej stratégii a začať novú etapu rozvoja spoločnosti.
Zmeny sa udiali aj na ďalších riadiacich pozíciách. Zodpovednosť za prevádzku spoločnosti prebral Tomáš Beliak.
Okrem zmien vo vedení vytvorila spoločnosť koncom roka aj
nové oddelenie Operations, ktorého úlohou je riadiť jednotlivé
aktivity tak, aby sa zabezpečil dôraz zodpovedných zamestnancov na všetky kľúčové atribúty budúceho úspechu. Nastavenie procesov riadenia inovácií má umožniť manažmentu
systematické získavanie podnetov na trvalé zlepšovanie
fungovania spoločnosti.

Verejná správa

Bankovníctvo

Zdravotníctvo

Informačné
technológie

Priemysel

Štatutárny
orgán

Vedenie spoločnosti

Organizačná
štruktúra

CEO

Richard Hrabovský
Generálny riaditeľ

Tomáš Beljak

HR Manager

CFO

Czech Republic

Riaditeľ pre prevádzku a integráciu

Juraj Šitina

Office
Manager

Technický riaditeľ
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Sales
Support

Predstavenstvo

Richard Hrabovský
Člen predstavenstva

Financial
Controller

Tomáš Beljak
Člen predstavenstva

Director
of operation
& integration

CSO

Dozorná rada

Jozef Klein
Predseda dozornej rady

Sales tím

IT Director of
Development

Project Team

Pre-sales tím

Delivery
& Outsourcing
Manager

Translators

Branislav Tkáčik
Člen dozornej rady

Andrea Jobbová
Člen dozornej rady
Marketing
Manager

HW/SW
Director

Localization
Director

MS Licensing
Team

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

35 760 419

Podoba

IČO

•• monitorovanie a nasadenie v rámci veľkých prostredí,
•• ďalšie infraštruktúrne služby.
•• Komplexné zabezpečenie IT infraštruktúry vrátane desktopových, serverových a sieťových systémov, ako aj celého
softvérového pokrytia a vybavenia.
•• Návrh, následný vývoj a nasadzovanie softvéru podľa potrieb zákazníka na platformách Microsoft Dynamics CRM
a Microsoft SharePoint.
•• 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,

Obchodná politika

•• lingvistické testovanie produktov,
•• poradenstvo pri jazykovej príprave produktov pre medzinárodný/globálny trh.

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 ovplyvňujú obchodnú politiku spoločnosti exe, a. s.
Portfólio služieb

•• Kompletná ponuka produktov spoločnosti Microsoft
vo všetkých dostupných licenčných programoch.

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.

•• Konzultačné a optimalizačné služby v oblasti licenčnej
stratégie.

Táto štruktúra určuje portfólio ponúkaných služieb a produktov, medzi ktoré patria:

•• riešenia kompletných komunikačných a kolaboračných
prostredí,

•• Služby správy IT infraštruktúry, najmä v týchto oblastiach:
•• správa identít,
•• komplexné riešenia bezpečnosti,
•• optimalizácia inštalácií prostredí Microsoft,

Cloudové platformy
Okrem spomenutých služieb spoločnosť vníma aj silný trhový
trend smerujúci k využívaniu verejných dátových centier (tzv.
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 nich pre
klientov zabezpečuje:
•• implementáciu kompletnej kancelárie Office 365 vrátane
zložitých nadnárodných hybridných scenárov,
•• 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 – SafeSpace.

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 dvadsaťsedemročné pôsobenie na trhu s informačnými technológiami.

Predpoklad budúceho vývoja
Rozhodujúcim predmetom činnosti spoločnosti je poskytovanie služieb v oblasti IT (poradenské, implementačné, lokalizačné, inštalačné a servisné práce, vývoj softvéru, technická
podpora) a ďalej nákup tovaru s cieľom jeho ďalšieho predaja
v nezmenenom stave.
Spoločnosť stabilizovala vzťahy so svojimi existujúcicmi zákazníkmi a pokračuje v akvizícii nových. Má vytvorené všetky
predpoklady na ďalší rozvoj podnikateľskej činnosti. Plánuje
hlavne zvyšovať podiel služieb s vysokou pridanou hodnotou
na celkových tržbách.
Spoločnosť exe, a. s., venuje, a naďalej bude venovať, veľkú
časť pozornosti produktom orientovaným na digitálnu transformáciu firiem a princípom predaja prostredníctvom sociálnych
sietí ako efektívnemu nástroju akvizície zákazníkov. Investuje
predovšetkým do oblastí 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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Zaknihované

•• riešenia sietí,

Personálna politika
V období dynamického vývoja pracovného trhu a širokých možností uplatnenia kandidátov predstavuje ľudský faktor pre spoločnosť exe, a. s., jednu z najvýznamnejších
hodnôt.

Zamestnanci spoločnosti
Základom personálnej politiky spoločnosti exe, a. s., je uplatňovanie všeobecných princípov stability, rovnosti, rešpektu,
zodpovednosti a dôvery vo vzťahu ku každému členovi tímu.
Spoločnosť zdôrazňuje dôležitosť svojich zamestnancov
a ľudí, s ktorými spolupracuje, a preto je jej najvyššou prioritou ich kontinuálny osobnostný i profesijný rast. Aj vďaka
týmto zásadám dokáže lepšie pochopiť potreby svojich klientov a ponúknuť im riešenia, ktoré maximálne uspokoja ich
narastajúce požiadavky.

Akvizícia nových zamestnancov
Prijímanie nových zamestnancov je jedným z najkomplexnejších a najvýznamnejších procesov, aké spoločnosť exe, a. s.,
uplatňuje. Vzhľadom na zabezpečenie odbornej garancie a profesijnej kvality zamestnancov na všetkých pozíciách ide o hlavný proces personálnej politiky. Aj keď je profesionalita a odbornosť kandidátov dôležitým predpokladom ich prijatia, nejde
o jediný výberový aspekt. Spoločnosť exe, a. s., kladie veľký dôraz aj na osobné charakteristiky kandidátov, ktoré by mali do čo
najväčšej miery kopírovať hodnoty spoločnosti. Samozrejmosťou je taktiež zachovávanie rovnosti príležitostí bez ohľadu na
rasu, farbu pleti, pohlavie, národnosť, náboženstvo alebo etnickú príslušnosť kandidátov.
V prípade obsadzovania voľných pracovných pozícií spoločnosť počas roku 2016 minimalizovala služby personálnych
agentúr a nahradila ich efektívnym a interne riadeným spôsobom výberu nových zamestnancov. Počas roka na svojej webovej stránke sprístupnila sekciu KARIÉRA, ktorá sa aktualizuje
a formuluje tak, aby bolo možné konkrétne pozície zverejňovať
a v prípade potreby aj zdieľať na sociálnych sieťach.
Spoločnosť taktiež využíva existujúce personálne zdroje, online
pracovné portály alebo štandardnú inzerciu. Spoločnosť
exe, a. s., naďalej ponúka prácu na čiastočný úväzok študentom
alebo absolventom vysokých škôl. Väčšina z nich po čase ply-

Profesijné zaradenie
zamestnancov

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov

6

30

Manažment

Spoločnosť exe, a. s., sa na trhu informačných technológií profiluje ako silný a cieľavedomý hráč. Aby si firma túto pozíciu
udržala a zabezpečila neustále napredovanie aj rast aktív,
kladie veľký dôraz na vzdelávanie a rozvoj všetkých svojich
zamestnancov. Okrem zabezpečovania povinných školení a odborných certifikácií venuje veľkú pozornosť aj rozvoju interpersonálnych zručností súvisiacich so schopnosťou prezentácie
a argumentácie.
Odbornosť a profesijná garancia zamestnancov spoločnosti
exe, a. s., vedie k iniciatíve a rozvoju interného vzdelávania
v rámci firemného prostredia i v spolupráci so skupinou Asseco
Central Europe a vzdelávacou akadémiou ACE. Cieľom týchto
aktivít je neustále zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov
a uspokojovanie ich vlastných potrieb vo sfére osobnostného
aj odborného rastu.
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Administratíva
(BO&support)

Vývoj

12

Obchod

5

Veková štruktúra
zamestnancov

51 – 60
rokov

18

12

21 – 30 rokov

41 – 50 rokov

Sociálna politika a pracovné prostredie

12 – 13

V spoločnosti exe, a. s. má vzťah zamestnancov s vedením kľúčový význam. Ich napredovanie a spokojnosť pritom nie sú rozhodujúce len počas akvizičného a adaptačného procesu, ale aj v priebehu hodnotenia, motivácie, kariérneho rastu či vzdelávania.

nule prechádza na trvalý pomer, čím sa začleňujú do kmeňového stavu zamestnancov firmy.

Zamestnanecká
štruktúra

23

Udržanie nepretržitej motivácie a stability všetkých zamestnancov spoločnosti si vyžaduje dbať na vytváranie príjemného pracovného prostredia, vhodných pracovných podmienok
a neustále zabezpečovanie sociálneho programu.

31 – 40 rokov

Najdôležitejšími oblasťami, ktorým sa spoločnosť exe, a. s.,
v roku 2016 v rámci personálnej politiky zaoberala, boli:
•• 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.
V záujme neustáleho zvyšovania úrovne produktivity a efektivity zamestnancov presadzuje spoločnosť exe, a. s., flexibilnú
pracovnú dobu. Lojalitu k firme a súdržnosť pracovných tímov
zabezpečuje prostredníctvom rôznych spoločenských a tímbildingových aktivít, pri ktorých každoročne oceňuje dôležité pracovné jubileá a udeľuje špeciálne poďakovania.

Genderové zloženie
zamestnancov

16

ženy

42

muži

Vzťahy
s verejnosťou

Politika
kvality

To, aký vplyv má podnikanie na okolité prostredie, považuje
spoločnosť exe, a. s., za veľmi dôležité.

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

Bez spoločensky prospešných aktivít totiž nemôže byť
žiadna organizácia dlhodobo úspešná.

Poskytovanie informácií

Za hlavný komunikačný kanál spoločnosti sa považuje aktívna
webová stránka. Práve prostredníctvom nej spoločnosť
exe, a. s., publikuje postrehy zo sveta informačných technológií,
vzdeláva používateľov návodmi a rozsiahlymi manuálmi k funkciám služieb Office 365 a ponúka vlastné riešenia pre existujúcich i potenciálnych klientov.

Interná komunikácia
Interná komunikácia v spoločnosti exe, a. s., podlieha plneniu
požiadaviek ISO 9001:2008. Vnútrofiremnú komunikáciu
zamestnancov spoločnosť zabezpečuje prostredníctvom intranetu a e-mailovej skupiny DISKUSIA. Veľkou výhodou je aj
fungujúci HR portál a podnikový intranet, vďaka ktorým je tok
informácií medzi vedením a zamestnancami ešte plynulejší.

Účasť na odovzdávaní cien IT GALA
Spoločnosť exe, a. s., sa každoročne zúčastňuje na odovzdávaní cien IT GALA, najprestížnejšom podujatí Slovenskej komunity
informačných technológií a komunikácií, ktoré od roku 2001
organizuje spoločnosť Digital Visions, spol. s r. o.

Sponzorovanie hospicu Plamienok
Spoločnosť exe, a. s., 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.
Na vianočnom večierku v roku 2016 dokonca zorganizovala aukciu, v ktorej ponúkala neštandardné služby svojich zamestnancov (príprava raňajok pre kolegyňu, upratanie pracovného miesta, zloženie skladby s textom šitým na mieru a podobne). Touto
aktivitou zamestnanci spoločnosti vyzbierali historicky najväčší
zamestnanecký príspevok v dvadsaťpäťročnej histórii firmy.

Podpora azylového domu Betánia
V rámci spoločensky zodpovedného podnikania spoločnosť
exe, a. s., podporuje azylový dom Betánia v Malackách, ktorému
poskytuje hmotné dary, akými sú ošatenie, kuchynské pomôcky
či hygienické potreby. Na Vianoce zamestnanci odovzdali dary
pod stromček konkrétnym deťom, čím im príjemne spestrili najväčšie sviatky v roku.

Najvyššou prioritou spoločnosti exe, a. s., je spokojnosť zákazníka a plnenie narastajúcich požiadaviek. Vedenie spoločnosti
exe, a. s., sa zaväzuje vytvárať primerané podmienky na realizáciu politiky kvality, pričom zaväzuje seba aj všetkých svojich
zamestnancov túto politiku kvality trvale dodržiavať. Vedenie
spoločnosti sa taktiež zaväzuje poskytnúť potrebné zdroje na
zavedenie a udržiavanie systému manažérstva kvality a jeho
trvalé zlepšovanie.
Základom úspechu spoločnosti exe, a. s., sú odborné kvality jej
zamestnancov. Ich profesionálnu úroveň zvyšuje plánovanými
školeniami a dôrazom na osobný rozvoj. Spoločnosť 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 poskytovaných 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 chceme dosiahnuť trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality a našich 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. Spoločnosť exe, a. s., preferuje dodávateľov, ktorí
majú vybudovaný systém manažérstva kvality a certifikáciu ISO.

Spoločnosť dbá na sociálne a environmentálne aspekty
a v plnej miere nesie zodpovednosť za vplyv svojich rozhodnutí
i aktivít na spoločnosť a životné prostredie.
Transparentné a etické správanie jednotlivcov, ako aj celej spoločnosti navonok prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju, 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 exe, a. s., sú povinní dodržiavať zásady bezpečnosti
a ochrany zdravia pri vykonávaní všetkých pracovných činností.
Dodržiavaním platných environmentálnych právnych predpisov
a znižovaním produkcie odpadov spoločnosť dlhodobo prejavuje záujem prispievať k ochrane životného prostredia.
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.
•• Lokalizačné a prekladateľské služby.
Politika kvality vytvára rámec na definovanie cieľov kvality spoločnosti, bola v spoločnosti zverejnená a je pravidelne preskúmavaná s ohľadom na svoju trvalú vhodnosť.
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Spoločnosť exe, a. s. so svojimi zákazníkmi, partnermi a širokou
verejnosťou zostáva v nepretržitom kontakte prostredníctvom
médií, sociálnych sietí a vlastnej webovej stránky. Na sociálnych
sieťach Facebook a LinkedIn sa delí o zaujímavé informácie
z každodenného života firmy i novinky zo sveta informačných
technológií. Prostredníctvom médií prezentuje úspešné projekty,
zmeny v produktovom portfóliu a vybrané prípadové štúdie.

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 informačných technológií a telekomunikácií na Slovensku.

Finančné
výsledky

Vlastné imanie a záväzky

Výnosy a náklady spoločnosti

Neobežný majetok predstavuje nevyhnutné vybavenie na fungovanie obchodnej spoločnosti. Jeho hodnota v spoločnosti
exe, a. s., oproti roku 2016 klesla. V roku 2016 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.

Celkové tržby spoločnosti medziročne klesli o 18,7 %, pričom ich
hlavným zdrojom sú poskytované služby (najmä predaj licencií,
infraštruktúrne služby a lokalizačné služby). Dlhodobou stratégiou spoločnosti bude 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.

Rozhodujúcou časťou aktív spoločnosti je obežný majetok, ktorého hodnota v roku 2016 v porovnaní s minulým rokom klesla.

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. 2016 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.

Dôležitými položkami prevádzkových nákladov ostávajú aj
naďalej náklady spojené s nájomným, sprostredkovateľskými,
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

2016

2015

Náklady

11 398 527

14 138 352

Výnosy

11 551 553

14 216 707

153 026

78 355

2016

2015

11 030 480

13 050 740

421 393

1 056 126

Pridaná hodnota

1 745 079

1 634 778

Osobné náklady

1 553 872

1 530 402

Výsledok hospodárenia
z hospodárskej činnosti

220 453

127 992

Výsledok hospodárenia
z finančnej činnosti

-14 240

-10 254

Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie pred zdanením

206 213

117 738

45 477

52 506

7 710

-18 020

153 026

78 356

Hospodársky výsledok
po zdanení
Výkaz ziskov a strát v eur
Tržby z predaja služieb
Tržby z predaja tovaru

Splatná daň

Výsledok hospodárenia za rok 2016 bude použitý na výplatu
dividend akcionárom.

Odložená daň
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie po zdanení

Aktíva v eur
Spolu majetok
Neobežný majetok
Obežný majetok
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie aktív

2016

2015

Pasíva v eur

2 815 129

4 816 571

76 813

85 108

2 662 064

4 652 914

6 767

16 183

Rezervy

19 748

27 458

Dlhodobé záväzky

1 887 609

3 383 727

Krátkodobé záväzky

747 940

1 225 546

Bankové úvery a výpomoci

76 252

78 549

Spolu vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie
Záväzky

Časové rozlíšenie pasív

2016

2015

2 815 129

4 816 571

839 852

765 181

1 825 573

3 658 307

123 977

138 686

6 181

10 272

1 450 636

3 509 349

244 779
149 704

393 083

Záver
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 2015 a 2016. Súčasťou výročnej správy je úplná účtovná závierka zostavená k 31. 12. 2016.
Audit priloženej účtovnej závierky za rok 2016 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 2016 je
súčasťou výročnej správy.
Spoločnosť v roku 2016 nevynaložila náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.
Dňa 2. 6. 2016 spoločnosť exe, a.s. založila organizačnú zložku v Českej republike so sídlom: Budějovická 778/3a, Praha 4, 140 00,
IČO: 05099994, IČ DPH: CZ05099994.
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Majetok

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

akcionárom, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti
Správa z auditu účtovnej závierky

exe, a.s., Bratislava

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov
Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe
Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve.
Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

Názor
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti exe, a.s., Bratislava („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31.decembru
2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad
a účtovných metód.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a
posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme
získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Podľa nášho názoru priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti
k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom č. 431/2002
Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon
o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

Základ pre názor
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing - ISA). Naša zodpovednosť
podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa
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 len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit
účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy,
ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.
Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a
situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Bratislava, 18.2.2017

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už
v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je
zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú.
Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať,
že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.
V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok
a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:
 Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme
a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na
poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko
v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo
obídenie internej kontroly.
 Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných
okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
 Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi
súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
 Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na
základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami,
ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná
neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú
tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu
vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že spoločnosť prestane pokračovať
v nepretržitej činnosti.
 Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná
závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

INTERAUDIT INTERNATIONAL, s. r. o.
Sabinovská 14
821 02 Bratislava
Licencia SKAU 234
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Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o
účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné
nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.
Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo
svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu
nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by
nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Peter Dvorák
kľúčový štatutárny audítor
Licencia SKAU 0759

DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

akcionárom, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti

exe, a.s., Bratislava
k výročnej správe

v zmysle § 27 odsek 6 zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“)
I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti ABC (ďalej aj „Spoločnosť“) k 31. decembru 2016, uvedenú na stranách 21 – 60 priloženej
výročnej správy Spoločnosti, ku ktorej sme dňa 18.2.2017 vydali správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky v
nasledujúcom znení:
Správa z auditu účtovnej závierky
Názor
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti exe, a.s., Bratislava („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31.decembru
2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad
a účtovných metód.

Základ pre názor
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing - ISA). Naša zodpovednosť
podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa
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 len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit
účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy,
ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.
Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o
účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné
nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.
Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo
svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu
nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by
nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.
Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už
v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je
zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú.
Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať,
že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.
V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok
a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:
 Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme
a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na
poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko
v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo
obídenie internej kontroly.
 Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných
okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
 Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi
súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.

II.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe
Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve.
Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.
V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a
posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme
získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.
Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.
Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:
- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.
Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme
povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora.
V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Bratislava, 19.12.2017

INTERAUDIT INTERNATIONAL, s. r. o.
Sabinovská 14
821 02 Bratislava
Licencia SKAU 234

Ing. Peter Dvorák
kľúčový štatutárny audítor
Licencia SKAU 0759
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Podľa nášho názoru priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti
k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom č. 431/2002
Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

 Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na
základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami,
ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná
neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú
tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu
vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že spoločnosť prestane pokračovať
v nepretržitej činnosti.
 Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná
závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

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.

Prvá dozorná rada: 31. 8. 2015

Zasadnutie dozornej rady zo dňa

Dozorná rada sa zvoláva minimálne jedenkrát za polrok.

21. 3. 2017

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:

Rozhodnutia:
•• Berie na vedomie účtovnú závierku spoločnosti za obdobie
roku 2016 a návrh na rozdelenie zisku a odporúča ich na
schválenie valnému zhromaždeniu spoločnosti.

a. plnenia úloh pridelených predstavenstvu valným zhromaždením,

•• Berie na vedomie založenie dcérskej spoločnosti EXE
Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
a informácie o jej činnosti.

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

•• Berie na vedomie činnosť organizačnej zložky exe, a. s.,
odštepný závod, Praha.

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

•• Berie na vedomie výhľad na prvý kvartál a celý rok 2017.
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