VÝROČNÁ SPRÁVA
2018

1

“AK NEBUDÚ
VECI ÚMYSELNE
MENENÉ
K LEPŠIEMU,
BUDÚ SA MENIŤ
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K HORŠIEMU”
-Francis Bacon
Allexis s. r. o.
Stare Grunty 1/B,
841 04 Bratislava
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ĽUDIA

Michael Suchoba
Zakladateľ
Michael je vizionársky podnikateľ,
skúsený manažér, vášnivý lektor a
influencer.

Michael je PhD. absolventom Univerzity
Komenského. Založil, spoluzaložil a riadil
niekoľko úspešných firiem v oblasti IT, fin-tech
a med-tech. Pracoval ako projektový manažér
na rozsiahlych projektoch implementácie
informačného systému, ktoré spravujú aktíva
nad 100 miliárd USD a spracúvajú transakcie
nad trilióny USD.
Medzi najúspešnejšie projekty, na ktorých
pracoval Michael, patria:

»»Nový maloobchodný informačný systém
Slovenskej sporiteľne (člen Erste Group)
»»Nový retailový informačný systém Českej
sporiteľne (člen Erste Group)
»»Štátna pokladnica Slovenskej republiky
»»Štátna pokladnica Českej republiky
»»Štátna pokladnica Juhoslávie

Bol lídrom mnohých úspešných projektov
modernizácie a reštrukturalizácie pre rôzne
vládne orgány v EÚ, ako aj spoločnosti
Fortune100 pôsobiace v EÚ.
Okrem toho viac ako desať rokov prednášal
postgraduálne kurzy v oblasti strategického
manažmentu a riadenia založené na hodnotách
na Univerzite Komenského v Bratislave.
Michael je člen národnej a medzinárodnej
neziskovej komunity, prispieva k rôznym
aktivitám, ktoré pomáhajú znevýhodneným
deťom prispôsobiť sa úspešnému
akademickému a profesionálnemu životu.

Už viac ako 20 rokov poskytujeme
najrozsiahlejší komplex softvérových
riešení pre vývoj vo verejnom i súkromnom
sektore.
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O ALLEXIS

VÍZIA
Prinášať efektívne
a inovatívne
riešenia s
veľkou pridanou
hodnotou pre
celú spoločnosť.

Spoločnosť Allexis s. r. o. počas svojej 23 ročnej existencie
aktívne prispôsobovala svoje aktivity potrebám, ktoré vznikali
rozvojom spoločnosti ako takej, ako aj neustálou premenou
spoločnosti vplyvom rozvoja IT technológií. Každý projekt
sa snažila riešiť inovatívnejšie berúc do úvahy možnosť
dostupnosti stále rastúcej báze informácií, ako aj možnosti
ich presnejšieho spracovania za účelom efektívnejších
riešení.
V začiatkoch boli projekty zamerané na zefektívnenie
riadenia, optimalizácie procesov a strategického plánovania.
Neskôr pri zavádzaní IT technológií prišla k záveru, že
súčasná doba vyžaduje celkovú zmenu a inovatívny prístup
k riešeniam orientovaný na nové potreby a ciele celej
spoločnosti a jej následného fungovania.
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O ALLEXIS

POSLANIE

S využitím najnovších
poznatkov, trendov a
technológií pomáhať
rozvíjať potenciál
klientov v rôznych
odvetviach od
verejnej správy až
ku všetkým sféram
podnikateľského
sektora.
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Hoci je nemožné zabrániť ľuďom, aby sa pokúšali
spáchať daňový podvod, je našťastie možné dať vláde
nepriestrelný systém daňovej kontroly.

Chceme, aby vlády na celom svete boli trendy v oblasti
inovácií v oblasti IT, a nie aby sa prispôsobili pokroku v
súkromnom sektore.
Potreba znížiť daňovú medzeru v rozvinutých alebo
rozvojových krajinách je obrovská, ale vlády často
nemajú nástroje na implementáciu efektívnych riešení
zberu daní.
Výsledkom sú miliardy nezdanených daní, ktoré by
mohli byť použité na zlepšenie blahobytu daňových
poplatníkov a zároveň obnovenie zdravého
hospodárstva.

ĽUDIA

Jana Rovčaninová
CEO
Jana sa stala CEO spoločnosti Allexis v roku 2011. Je
zodpovedná za stanovenie strategického smerovania vývoja
spoločnosti, ako aj s celkovým prevádzkovým riadením.

Jana sa stala členom rodiny Allexis v roku 2007
ako projektová manažérka pre optimalizáciu
a modernizáciu daňovej správy Slovenskej
republiky a v roku 2010 nastúpila do funkcie
obchodného riaditeľa.

Predtým, než pracovala v spoločnosti
Allexis, pracovala v spoločnosti Microtri, kde
pôsobila ako generálna riaditeľka spoločnosti
orientovanej na IT, ktorá sa neskôr rozšírila aj
do medzinárodného obchodu.

Medzi najúspešnejšie projekty, na ktorých
pracovala, patria:

Jana v súčasnosti pracuje na projektoch
zameraných na boj proti daňovým podvodom
a rozširovanie týchto aktivít mimo územia
Slovenskej republiky.

»»TREFA - reorganizácia Ministerstva
zahraničných vecí Slovenskej republiky
»»Alladin - boj proti daňovým únikom pre
daňovú správu Slovenskej republiky
»»mInspector - mobilné / webové riešenie
určené na kontrolu a riadenie inšpektorov
Allianz - hlavne na sledovanie pohybu a
efektívnosti inšpektorov skúmajúcich poistné
plnenia

Počas svojej existencie sa Jana stala
zakladajúcim členom troch neziskových
organizácií zameraných na vzdelávanie v
oblasti IT a zvyšovanie zručností pracovníkov v
menej rozvinutých oblastiach Slovenska.

Umožňovať vládam a podnikom dosiahnuť
ich plný potenciál. Snažíme sa poskytovať
inovatívne riešenia výnimočné ich kvalitou i
obsahom.
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IMAGINE ALL THE
POSSIBILITIES
IF YOU WATCH
YOUR PLAN
UNVEIL FROM
OUTER SPACE.
THAT IS HOW
WE WORK.
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KONFERENCIE
2018

Tax Stamp Forum 2018

OECD Global Forum

Jediná udalosť na svete zameraná na strategické a
praktické riešenia na ochranu verejných príjmov a
boj proti nedovolenému obchodovaniu s tabakom a
alkoholom. Tax Stamp Forum sa zúčastnilo viac než
250 delegátov z viac ako 127 organizácií a 53 krajín.
Spoločnoať Allexis sa stala platinovým sponzorom Tax
Stamp Forum.

Na šiestom vydaní Globálneho fóra OECD o
zodpovednom podnikaní sa zišlo viac ako 750
účastníkov vrátane zástupcov zo 60 vlád vrátane
všetkých 37 členov OECD a 23 nečlenských krajín,
spoločností a obchodných združení, odborových
zväzov, občianskej spoločnosti a medzinárodných
organizácií vrátane Organizácia OSN pre výživu a
poľnohospodárstvo, Medzinárodná organizácia práce,
Úrad OSN pre ľudské práva a Rozvojový program
OSN.

7. – 9. máj 2018
Nairobi, Kenya
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20. – 21. jún 2018
Paríž, Francúzsko

KONFERENCIE
2018

ID 4 Africa

Global Trade Development Week

Vládne fórum o elektronickej identite v Afrike
hostiťovalo Ministerstvo vnútra a prisťahovalectva
(MHAI) vlády Namíbie. Témou bolo “PATHWAYS TO
DIGITAL IDENTITY”. Zatiaľ čo konečný cieľ digitálnej
identity môže byť pre všetkých rovnaký, cesta k
tomuto cieľu je pre každú krajinu iná. Pri zostavovaní
národnej stratégie pre rozvoj ekosystému digitálnej
identity pre ktorúkoľvek krajinu sa musia brať do
úvahy faktory špecifické pre danú krajinu, ako sú
kontext, existujúce prvky totožnosti, rozvojové priority
a kapacita.

Spoločnosť Allexis bola bronzovým sponzorom
konferencie GTDW, ktorej cieľom bolo diskutovať
o dôležitých bezpečnostných aspektoch ochrany
značky, integrity trhu a využívania inovatívnych riešení
a technológií v oblasti dodávateľského reťazca na
čelenie hrozbám falšovania výrobkov.
Svetový týždeň rozvoja obchodu je dôležitou
udalosťou pre cezhraničných obchodných lídrov.
Poskytuje účastníkom príležitosť preskúmať rôzne
exponáty, inovovať ich podnikanie, nadviazať kontakt
s kolegami z odvetvia ako aj nové obchodné vzťahy.

24.– 26. apríl 2018
Abuja, Nigeria

20.– 22. november 2018
Abu Dhabi, UAE
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HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

1994

Vznik predchodcu
spoločnosti Allexis s. r. o.
a začiatok poskytovania
služieb v oblasti
ekonomického poradenstva
a outsourcingu účtovníctva,
miezd a personalistiky.

1994

1994

Vznik divízie poradenstva
ako samostatnej spoločnosti,
rozvoj komplexných projektov v
oblasti Activity-Based Costing,
kalkulácií a profitability.
Vydanie prvej slovenskej
knihy o Activity Based Cost
Managemente.

1997

1996

Formation
Účasť
of vthe
medzinárodnom
predecessor
of Allexis
projekte
USAID -and
Rozvoj
the beginning
of providing
manažérskeho
účtovníctva a
services
in the field
of
implementácie
Activity-Based
business Costing/Management.
consulting and
outsourcing of accounting
services.
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Rozvoj nových produktov
hlavne v oblasti procesného
riadenia a riadenia výkonnosti.

1999

1998

Začiatok realizácie významných
IT projektov (návrh a
implementácia bankových
informačných systémov).

Vznik divízie Euroconsulting,
začiatok poskytovania služieb
v oblasti europoradenstva.

2003

2000

Spojenie oboch činností do
jednej organizácie - S&K
Management Systems.

Začiatok spolupráce na
budovaní eGovernmentu v SR.
Získanie certifikátu ISO
9001:2000.

2005

2004

Otvorenie pobočky v Českej
republike a Košiciach.

INTEGRITA

VEDOMOSTI

SLUŽBY

PROFESIONALITA

Vždy zaobchádzame s našimi klientmi a našimi
kolegami spravodlivým a etickým spôsobom;
získavame dôveru prostredníctvom našich aktivít.

Koncept kvality je základom všetkého, čo
robíme. Sme spoločnosť orientovaná na
poskytovanie služieb a pri jednaní s klientmi
vyžadujeme od našich zamestnancov
profesionálny spístup.

Rozdelenie spoločnosti Centire,
s.r.o. na Allexis s. r. o. a Centire, s.r.o.
Ukončenie činnosti Outsourcing &
Advisory service line.

2010

2007

Začiatok obchodnej činnosti
mimo Slovenskú a Českú
republiku.

Vznik divízie IT Development.

2012

2011

Začiatok obchodnej
činnosti v Českej republike
prostredníctvom sesterskej
spoločnosti Allexis
Consulting s.r.o.
Získanie certifikátu
enviromentu ISO
14001:2004.

Hodnota, ktorú kladieme na rozvoj vedúcich
pracovníkov a potrebu neustále rozširovať
kolektívne technické znalosti, aby sme uspokojili
potreby stále sofistikovanejších klientov.

Zamestnávame a staráme sa o našich
zamestnancov s vášňou tak, aby poskytovali
našim klientom najvyššiu kvalitu služieb.

Orientácia spoločnosti na IT
Development.

2014

2013

Rozvoj divízie IT Development.
Rozvoj divízie Euroconsulting.
Certifikát NBÚ SR o
priemyselnej bezpečnosti
podnikateľa pre
oboznamovanie sa s
utajovanou skutočnosťou
“TAJNÉ“

Úspešné implementácie
významných SW
produktov u klienta.
Rozvoj obchodných
činností v zahraničí.

2016

2015

Úspešné ukončenie
implementácie významných SW
produktov u klienta.

2018

Vytvorenie divízie pre
medzinárodné obchodné
poradenstvo.
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VÝZVY NA
ROK 2019
OBCHOD

RIADENIE

»»Neustále rozširovanie obchodných aktivít smerom do
zahraničia
»»Rozšírenie základne klientov
»»Budovanie značky Allexis na zahraničných trhoch
»»Etablovanie sa v zahraničí

»»Transformácia spôsobu riadenia a plánovania s
prihliadnutím na nové technológie
»»Zmena a prispôsobenie organizácie práce novej
generácie zamestnacov s cieľom dosiahnuť lepšie
výsledky

PRODUKTY

ĽUDSKÉ ZDROJE

»»Rozvoj a inovácia produktov zameraných na boj s
Daňovými podvodmi
»»Zavádzanie nových produktov s použitím inovatívnych
technológií

»»Zabezpečiť dostatočné a kvalitné kapacity
»»Zlepšenie využitia potenciálu interných zamestnancov
pre rast/rozvoj firmy
»»Zmena prístupu k motivácií novej genrácie zamestnacov
s prihliadnutím na ich očakávania

VÝSKUM A VÝVOJ
»»Zameranie na nové technológie a postupy
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RIZIKÁ A
NEISTOTY
OBCHOD
»»Ohraničený počet klientov pre produkty boja s daňovými
podvodmi
»»Zdĺhavosť úspešného ukončenia obchodných aktivít
»»Nedostatočná transparentnosť a umelá obtiažnosť
verejných obstarávaní

ĽUDSKÉ ZDROJE

»»Nedostatok kvalitných odborníkov na trhu

PRODUKTY

VÝSKUM A VÝVOJ

»»Rýchly rozvoj technológií vyžaduje rýchle implementácie
»»Zavádzanie nových produktov závisí od pripravenosti
klientov na transformáciu ich prostredia

»»Potreba veľkých investičných nákladov pre realizáciu
dlhodobejších

RIADENIE

PODNIKATEĽSKÉ
PROSTREDIE

»»Zmena a prispôsobenie organizácie práce novej
generácie zamestnancov s cieľom dosiahnuť lepšie
výsledky

»»Globálna konkurencieschopnosť
»»Podnikateľské prostrediew
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PRODUKTY
BUSINESS
Alladin Stamp je
identifikácia produktov
jedinečným identifikátorom,
ktorý obsahuje údaje o
každom produkte. Údaje sa
uchovávajú v centrálnom
oddelení na overenie
výrobku úradmi alebo
spotrebiteľmi. Hlavným
cieľom je zabezpečiť riadny
výber spotrebných daní z
označeného zdaniteľného
tovaru a bojovať proti
nezákonnému obchodu
najmä na trhu s tabakom a
alkoholom.
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Alladin Invoice je
registrácia faktúr
prostredníctvom
integrovaného rozhrania
medzi podnikmi a daňovou
správou. Údaje z každej
faktúry sú uložené v
centrálnom archíve,
ktorý umožňuje overenie
predajných transakcií na
úrovni B2B. Tým sa zabráni
neoprávneným opravám
faktúr.

Alladin Receipt
registruje v reálnom čase
predaj prostredníctvom
elektronických predajných
registrov v centrálnom
archíve. Táto zložka
predstavuje unikátne
centralizované riešenie pre
registráciu a overovanie
predajných transakcií na
úrovni B2C.
Môže byť pripojený k
riešeniu Alladin Stamp,
ktorý zabezpečuje, že každý
označený výrobok, ktorý
bol predaný koncovému

užívateľovi, je zaznamenaný
prostredníctvom príjmu
Alladin Receipt.
Pomáha eliminovať
nezákonný obchod a
zvyšuje výber spotrebnej
dane z výrobkov
označených značkou Alladin
Stamp.

ALLADIN
STAMP

ALLADIN
ANALYTICS

d
Tax an

ALLADIN
CONTROL

ALLADIN
RECEIPT

m
sto
Cu

sA
dm
inis
tratio
n

ALLADIN
INVOICE

Businesses

TAX & CUSTOMS ADMINISTRATION
Alladin Control zabezpečuje
efektívne výkony daňových a
colných kontrol v teréne zo strany
inšpektorov. Táto zložka načíta
generované prehľady, ako aj údaje
z centrálneho úložiska na zacielenie
ovládacích prvkov v teréne.
Zabraňuje:
»»Nedostatočnej kontrole
inšpektorov a ich práca v teréne.
»»Nekonzistentnému priemernému
času strávenému na rutinných
kontrolách.
»»Neúplným správam v teréne.
»»Nadmernej administratívnej práce
v kancelárii.

Alladin Analytics je centralizácia
všetkých údajov z podnikovej vrstvy
(Alladin Receipt, Alladin Invoice,
Alladin Stamp) pre automatickú
analýzu rizík a hodnotenie. Vytvára
preddefinované a ad hoc analytické
prehľady.

Alladin Tax Reconciliation System
je podrobný súhrn všetkých
transakcií všetkých platiteľov DPH.
Zahŕňa všetky fakturné údaje o
predajcovi / kupujúcom, dátume
prevádzky, informáciách o tovare
a ďalšom sledovaní všetkých
zdaniteľných transakcií.
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WHEN
CREATIVITY
MEETS
PROFESSIONALISM
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DAŇOVÝMI PODVODMI PRÍDE EURÓPSKA ÚNIA
KAŽDÝ ROK O PRIBLIŽNE 1 TRILIÓN EUR. TÁTO
STRATA SA ODZRKADĽUJE NA HORŠÍCH SLUŽBÁCH
V ZDRAVOTNÍCTVE, VZDELÁVANÍ, ALE AJ V
SOCIÁLNOM SYSTÉME.
Spôsobov šetrenia peňazí na
daniach je hneď niekoľko. Medzi
známe typy podvodov patria
daňové úniky z príjmov firiem.
Pri podávaní daňového priznania
si firmy umelo navyšujú náklady,
prípadne úplne zataja časť
zdaniteľných príjmov. To je iba malá
ukážka praktík, ktoré právnické, ale
aj fyzické osoby využívajú.

Peniaze rozpočtov štátov unikajú aj
pri podvodoch s DPH. Cezhraničné
transakcie a úniky spojené s
fakturáciou a účtovníctvom
sa v tejto oblasti vyskytujú aj
častejšie. Podvodníci sa vyhýbajú
aj spotrebnej dani. Každú chvíľu
sa stretávame s podvodnými
praktikami napríklad pri vývoze
tabaku a alkoholu. Chybné
označenie produktov nespôsobuje
iba stratu peňazí, ale zahráva sa aj
so životmi konzumentov.

„Naše softwarové riešenia umožňujú účinne bojovať
proti všetkým typom daňových podvodov. Sú určené
pre orgány štátnej správy, podnikateľské subjekty,
ako aj pre obyčajných ľudí,”
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REFERENCIE
RIADENIE ĽUDSKÝCH
ZDROJOV:
»»Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
»»Daňové riaditeľstvo SR
»»Ministerstvo financií SR
»»Slovenská pošta
»»Ministerstvo vnútra SR
»»Kancelária národnej rady SR
»»Lesy Slovenskej republiky, š.p.
»»Trnavská vodárenská spoločnosť
»»Vodohospodárska výstavba
»» Výskumný ústav vodného hospodárstva
»»Mesto Martin
»»Mesto Veľký Krtíš
»»ICP Holding

EKONOMICKO–FINANČNÉ
RIADENIE:
»»Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
»»Ministerstvo dopravy ČR
»»Ministerstvo financií ČR
»»Ministerstvo kultúry SR
»»Ministerstvo obrany SR
»»Ministerstvo vnútra SR
»»Ministerstvo zdravotníctva SR
»»Štátna pokladnica
»»Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
»»Vodohospodárska výstavba
»»Výskumný ústav vodného hospodárstva
»»Železnice SR
»»Arthur D. Little GmbH, organizační složka
»»Bratislavská vodárenská spoločnosť
»»Dopravný podnik Bratislava a.s.
»»Ekonomická univerzita v Bratislave
»»KPMG Slovensko spol. s r.o.
»»Národná diaľničná spoločnosť
»»Pôdohospodárska platobná agentúra
»»Slovenské elektrárne Stefe SK
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»»Slovenské národné divadlo
»»Slovenský hydrometeorologický ústav
»»Tatra a.s.
»»Tepláreň Košice
»»Trenčianska vodárenská spoločnosť

PROCESNO- ORGANIZAČNÉ
RIADENIE:
»»Allianz - Slovenská poisťovňa
»»Bratislavská vodárenská spoločnosť
»»Banskobystrický samosprávny kraj
»»Fond sociálneho rozvoja
»»Ekonomická univerzita v Bratislave
»»Kancelária národnej rady SR
»»Mesto Malacky
»»Mesto Martin
»»Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
»»Ministerstvo financií ČR
»»Ministerstvo financií SR
»»Ministerstvo kultúry SR
»»Ministerstvo obrany SR
»»Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
»»Národná diaľničná spoločnosť
»»Orange Slovensko
»»Pôdohospodárska platobná agentúra
»»Slovenská pošta, a.s.
»»Slovenský hydrometeorologický ústav
»»Sociálna poisťovňa
»»Štátna pokladnica
»»Tatra a.s.
»»Tepláreň Košice
»»Trenčianska vodárenská spoločnosť
»»Trnavská vodárenská spoločnosť
»»T-Mobile Slovensko
»»Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
»»Výskumný ústav vodného hospodárstva
»»Západoslovenská energetika
»»Železnice SR

RIADENIE VÝKONNOSTI:
»»Ministerstvo hospodárstva SR
»»Ministerstvo kultúry SR
»»Ministerstvo dopravy ČR
»»Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
»»Slovenská pošta a.s.
»»Doprastav, a.s.
»»Západoslovenská vodárenská spoločnosť

EUROCONSULTING:
»»ASSYX, spol. s r.o
»»BeOnMind
»»BAUCHEMIA T.B. s.r.o.
»»Cleverlance Slovakia s.r.o.
»»COBA Automotive s. r. o.
»»Duslo a.s.
»»Elektrovod Holding, a.s.
»»ELMONT NB, s.r.o.
»»Eppinger
»»Euro Print spol. s r.o.
»»HANNIL E-HWA Automotive Slovakia, s.r.o.
»»HI-TECH ELEKTRO s.r.o.
»»Hydrotech, a.s.
»»Kancelária národnej rady SR
»»KOVOD RECYCLING, s.r.o.
»»LUTO s.r.o.
»»Nadácia Lúč
»»M+M Potraviny, s.r.o.
»»Mesto Martin
»»Mesto Malacky
»»Mesto Nitra
»»Mesto Nové Zámky
»»Nesto Pezinok
»»Mesto Prešov
»»Mesto Ružomberok
»»Mesto Senica
»»Mesto Snina
»»Mesto Spišská Belá
»»Mesto Šahy

»»Mesto Turčianske Teplice
»»Mesto Žilina
»»Ministerstvo Kultúry SR
»»Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
»»MO Cargo s.r.o.
»»Obec Badín
»»Obec Borský Mikuláš
»»Obec Čachtice
»»Obec Drahovce
»»Obec Chorvátsky Grob
»»Obec Lozorno
»»Obec Muráň
»»Obec Rovinka
»»Obec Štiavnik
»»Patriot s.r.o.
»»Pavol Maráček – EMPIRIA
»»Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
»»Prešovský samosprávny kraj
»»RELM s.r.o.
»»SES Tlmače a.s.
»»SKL Cuting, s.r.o.
»»Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
»»SWAN, a.s.
»»Slovak Telekom, a.s.
»»Slovtravel s.r.o.
»»Trenčiansky samosprávny kraj

IT SOLUTIONS:
»»Ministerstvo dopravy ČR
»»Finančné riaditeľstvo SR
»»Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.
»»Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
»»CNC, a.s.
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EKONOMICKÉ
UKAZOVATEĽE
Riadok Text

2014

2015

2016

2017

2018

23 283,23

109 194,30

74 787,80

82 837,69

42 920,49

1.

Majetková bilancia

2.

Hmotný majetok

3.

Nehmotný majetok

9 452,13

63 805,73

47 138,01

33 668,00

20 198,01

4.

Financné investície

25 560,83

26 284,42

26 284,42

26 284,42

26 284,42

5.

Fixný majetok

58 296,19

199 284,45

148 210,23

142 790,11

89 402,92

6.

Zásoby

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

Pohladávky

420 518,64

1 218 683,84

1 555 564,00

1 151 280,00

117 089,00

8.

Krátkodobý finančný
majetok

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

Hotovosť

3 594 209,93

4 020 028,71

63 552,43

315 457,93

963 782,06

10.

Obežné prostriedky

4 014 728,57

5 238 712,55

1 619 116,43

1 466 737,93

1 080 871,06

11.

Ostatné aktíva

1 304 549,31

980 493,13

1 005 844,13

1 401 367,87

1 196 862,62

12.

Aktíva celkom

5 377 574,07

6 418 490,13

2 773 170,79

3 010 895,91

2 367 136,60

13.

Krátkodobé záväzky

3 462 685,50

4 985 431,68

1 065 978,80

987 942,86

498 701,87

14.

Dlhodobé záväzky

11 691,53

11 955,04

11 720,55

11 640,12

11 412,17

15.

Záväzky celkom

3 474 377,03

4 997 386,72

1 077 699,35

999 582,98

510 114,04

16.

Imanie, akciový kapitál

872 709,07

1 174 819,12

1 358 048,08

1 648 628,78

1 773 325,13

17.

Rezervy tvorené zo zisku

81,11

129,44

176,34

271,61

134,78

18.

Vlastný kapitál celkom

872 790,18

1 174 948,56

1 358 224,42

1 648 900,39

1 773 459,91

19.

Ostatné pasíva

728 296,81

62 925,89

46 666,32

237 716,19

35 820,22

20.

Pasíva celkom

5 075 464,02

6 235 261,17

2 482 590,09

2 886 199,56

2 319 394,17

302 110,05

183 228,96

290 580,70

124 696,35

47 742,43

Výsledok hospodárenia
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Riadok Text

2014

2015

2016

2017

2018

22.

Zisky a straty

23.

Tržby

6 745 259,60

13 243 144,83 10 716 769,91

8 360 779,21

8 551 046,10

24.

Náklady

6 356 088,02

13 003 730,17 10 340 547,42

8 200 100,82

8 478 698,48

25.

Zisk pred zdanením

26.

Dan z príjmu

27.

Zisk po zdanení

28.

Podiely na zisku , dividendy

29.

Nerozdelený zisk

31.

Pomerové ukazovatele

32.

389 171,58

239 414,66

376 222,49

160 678,39

72 347,62

87 061,53

56 185,70

85 641,79

35 982,04

24 605,19

302 110,05

183 228,96

290 580,70

124 696,35

47 742,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

302 110,05

183 228,96

290 580,70

124 696,35

47 742,43

Bežná likvidita

1,16

1,05

1,52

1,48

2,17

33.

Krátkodobá likvidita

1,16

1,05

1,52

1,48

2,17

34.

Dlhodobá zadlženost

0,29%

0,22%

0,66%

0,72%

0,98%

35.

Podiel aktív na vlastnom
kapitály

6,16

5,46

2,04

1,83

1,33

36.

Miera krytia úrokov

0,00

0,00

0,00

0,00

33 035,44

37.

Rentabilita tržieb

5,77%

1,81%

3,51%

1,92%

0,85%

38.

Rentabilita aktív

7,24%

3,73%

13,57%

5,34%

3,06%

39.

Rentabilita vlastného kapitálu

34,61%

15,59%

21,39%

7,56%

2,69%

40.

Priemerná denná tržba

18 480,16

36 282,59

29 361,01

22 906,24

23 427,52

41.

Obrat aktív ( dní)

290,99

176,90

94,45

131,44

101,04

42.

Obrat obežných prostriedkov
( dní )

217,25

144,39

55,15

64,03

46,14

43.

Doba obratu zásob

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44.

Priemerný pocet dní inkasa

22,76

33,59

52,98

50,26

5,00

23

ROZDELENIE
ZISKU
Vytvorený zisk za rok 2018 vo výške 47 742,43 EUR,
bude navrhnutý na preúčtovanie na účet
nerozdeleného zisku minulých rokov.
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ÚČTOVNÁ
ZÁVIERKA

SPRÁVA
AUDITORA

Ako samostatná príloha

25

PARTNERI

26

KVALITA

27

Phone +421 2 33 00 06 11
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Slovak Republic
Allexis s.r.o.
Stare Grunty 1/B
841 04 Bratislava

Czech Republic
ALLEXIS GROUP a.s.
Na Strži 1702/65
140 00 Prague

Malta
Allexis Assets Ltd
Macerata St. 17
Floriana

UZPODv14_1

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Úč POD

podnikateľov v podvojnom účtovníctve

31 . 12 . 2 0 18

zostavená k

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž
Daňové identifikačné číslo

Účtovná závierka

2022967232

X riadna

X malá

36866865

mimoriadna

SK NACE

priebežná
(vyznačí sa x)

x

Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

od

01 2 0 18

do

12 2 0 18

od

01 2 0 17

do

12 2 0 17

Za obdobie

veľká

70 . 22 . 0
(v celých eurách)

Mesiac Rok

Účtovná jednotka

IČO

Priložené súčasti účtovnej závierky
x Súvaha (Úč POD 1-01)

0 1 2 3 4 5 6 7- 8 9

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

x

Poznámky (Úč POD 3-01)

(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Allexis

s.

r.

o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

STARÉ

GRUNTY

1/B

Obec

PSČ

84104 BRATISLAVA

4

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

OBCHODNÝ
,

ODD:

REGISTER

SRO,

VL.

Telefónne číslo

OKRESNÉHO

Ł.

SÚDU

BA

I

63083/B.

Faxové číslo

02/33000611

02/33000600

E-mailová adresa

INFORMACIE@ALLEXIS.SK
Zostavená dňa:

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

Schválená dňa:

29 . 06 . 2 0 19

.

.

2 0

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo
MF SR č. 18009/2014

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu
VytlaŒené

z

aplikácie

eDANE
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UZPODv14_2

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2022967232 IČO 36866865

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

SPOLU MAJETOK
r. 02 + r. 33 + r. 74

01

1

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

2868230
501093

A.

Neobežný majetok
r. 03 + r. 11 + r. 21

02

549365
459962

A.I.

Dlhodobý
nehmotný majetok
súčet (r. 04 až r. 10)

03

A.I.1.

Aktivované náklady
na vývoj
(012) - /072, 091A/

04

2.

Softvér
(013) - /073, 091A/

05

338781

Netto

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

2367137
3010896
89403
142790
20198

318583

338781

33668

20198

318583
3.

Oceniteľné práva
(014) - /074, 091A/

06

4.

Goodwill
(015) - /075, 091A/

07

5.

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

08

6.

Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041) - /093/

09

7.

A.II.

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný majetok
(051) - /095A/
Dlhodobý hmotný
majetok
súčet (r. 12 až
r. 20)

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

2.

3.

Stavby
(021) - /081, 092A/

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

MF SR č. 18009/2014

3

33668

10

11

184300

42921

141379

82838

12

13

14

86843

68287

18556

35444
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Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2022967232 IČO 36866865

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

4.

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

15

5.

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

16

6.

Ostatný dlhodobý
hmotný majetok
(029, 02X, 032) /089, 08X, 092A/

17

Obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042) - /094/

18

7.

8.

9.

A.III.

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

20

Dlhodobý finančný
majetok
súčet (r. 22 až
r. 32)

21

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

24

4.

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

25

7.

Ostatné pôžičky
(067A) - /096A/

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

MF SR č. 18009/2014

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

3

24365

47394

26284

26284
26284

3.

6.

2

19

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

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

97457

Netto

73092

Podielové cenné
A.III.1. papiere a podiely
22
v prepojených
účtovných
jednotkách (061A,
062A, 063A) - /096A/
Podielové cenné
2. papiere a podiely
23
s podielovou účasťou
okrem v prepojených
účtovných jednotkách
(062A) - /096A/

5.

1

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

26284

26284
26284

26

27

28
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Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2022967232 IČO 36866865

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

8.

9.

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

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

10. Obstarávaný
dlhodobý finančný
majetok
(043) - /096A/
Poskytnuté
11. preddavky
na dlhodobý
finančný majetok
(053) - /095A/
B.

34

B.I.1.

Materiál
(112, 119, 11X)
- /191, 19X/

35

1122002

41131

3

1080871

1466738

36

3.

Výrobky
(123) - /194/

37

4.

Zvieratá
(124) - /195/

38

5.

Tovar
(132, 133, 13X, 139)
- /196, 19X/

39

6.

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

40

Dlhodobé
pohľadávky
súčet (r. 42 + r. 46
až r. 52)

41

MF SR č. 18009/2014

Netto

32

Zásoby
súčet (r. 35 až
r. 40)

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

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

31

B.I.

B.II.

2

30

33

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

Netto

29

Obežný majetok
r. 34 + r. 41 + r. 53 +
r. 66 + r. 71

2.

1

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

8212

8212
32817

42
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Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2022967232 IČO 36866865

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

Pohľadávky z obchod1.a. ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

Netto

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

3

43

Pohľadávky z obchodné-

1.b. ho styku v rámci podielo-

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

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

44

45

2.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

46

3.

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

47

4.

5.

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

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

48

49

6.

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

50

7.

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

51

8.

Odložená daňová
pohľadávka
(481A)

52

Krátkodobé
pohľadávky
súčet (r. 54 + r. 58
až r. 65)

53

B.III.

B.III.1. Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 55 až r. 57)

8212

8212

32817
150008
41131
54

80127
41131

108877
1118463
38996
1077349

Pohľadávky z obchod-

1.a. ného styku voči

55

prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/
Pohľadávky z obchodné-

1.b. ho styku v rámci podielo-

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

MF SR č. 18009/2014

56
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Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2022967232 IČO 36866865

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

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

57

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

58

3.

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

59

5.

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

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

62

7.

Daňové pohľadávky
a dotácie
(341, 342, 343, 345,
346, 347) - /391A/

63

8.

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

64

9.

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

65

Krátkodobý
finančný majetok
súčet (r. 67 až r. 70)

66

2.

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

3

38996
1077349

61

Sociálne poistenie
(336A) - /391A/

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

Netto

60

6.

B.IV.

80127
41131

2.

4.

1

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

67701

67701
13973

2180

2180

27141

67

Krátkodobý finančný
majetok bez krátkodobé- 68
ho finančného majetku
v prepojených účtovných jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

3.

Vlastné akcie a
vlastné obchodné
podiely
(252)

69

4.

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

70
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UZPODv14_7

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2022967232 IČO 36866865

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

B.V.

1

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

963782

71

Finančné účty
r. 72 + r. 73

Netto

3

963782

315458
B.V.1. Peniaze
(211, 213, 21X)

2230

72

2230
1716

2.

Účty v bankách
(221A, 22X, +/- 261)

961552

73

961552
313742

C.

Časové rozlíšenie
súčet (r. 75 až r. 78)

74

1196863

1196863
1401368

C.1.

Náklady budúcich
období dlhodobé
(381A, 382A)

4359

75

4359

1822
2.

Náklady budúcich
období krátkodobé
(381A, 382A)

76

3.

Príjmy budúcich
období dlhodobé
(385A)

77

4.

Príjmy budúcich
období krátkodobé
(385A)

78

27923

27923
32466

1164581

1164581
1367080

Označenie

STRANA PASÍV

Číslo
riadku

a

b

c

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie

5

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 80 + r. 101 + r. 141

79

2367137

3010896

A.

Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 +
r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100

80

1821068

1773325

A.I.

Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)

81

500000

500000

A.I.1.

Základné imanie (411 alebo +/- 491)

82

500000

500000

2. Zmena základného imania +/- 419

83

Pohľadávky za upísané vlastné imanie
(/-/353)

84

A.II.

Emisné ážio (412)

85

A.III.

Ostatné kapitálové fondy (413)

86

A.IV.

Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89

87

11634

11634

A.IV.1.

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

88

11634

11634

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

89

3.

2.
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UZPODv14_8

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2022967232 IČO 36866865

Označenie

STRANA PASÍV

Číslo
riadku

Bežné účtovné obdobie

a

b

c

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
5

90

18552

18552

A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X)

91

18552

18552

2. Ostatné fondy (427, 42X)

92

A.V.

Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92

A.VI.

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

93

A.VI.1.

Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov (+/- 414)

94

2.

Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín (+/- 415)

95

3.

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

96

Výsledok hospodárenia minulých rokov
r. 98 + r. 99

97

1243140

1118443

98

1243140

1118443

47742

124696

A.VII.

A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

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

99

Výsledok hospodárenia za účtovné obdo-

A.VIII. bie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 100
+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)

B.

Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122
+ r. 136 + r. 139 + r. 140

101

510249

999855

B.I.

Dlhodobé záväzky
súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)

102

11412

11640

B.I.1.

Dlhodobé záväzky z obchodného styku
súčet (r. 104 až r. 106)

103

11412

11640

Záväzky z obchodného styku voči
1.a. prepojeným účtovným jednotkám
(321A, 475A, 476A)
Záväzky z obchodného styku v rámci podielo1.b. vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

1.c.

Ostatné záväzky z obchodného styku
(321A, 475A, 476A)

2. Čistá hodnota zákazky (316A)
3.

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

104
105
106
107
108

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
4. okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (471A, 47XA)

109

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

110

6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

111

7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

112

8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

113

9. Záväzky zo sociálneho fondu (472)

114

10.

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

115

11.

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

116

12. Odložený daňový záväzok (481A)

MF SR č. 18009/2014
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UZPODv14_9

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2022967232 IČO 36866865

Označenie

STRANA PASÍV

Číslo
riadku

Bežné účtovné obdobie

a

b

c

4

B.II.

Dlhodobé rezervy

r. 119 + r. 120

B.II.1. Zákonné rezervy (451A)

118

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
5

135

272

135

272

119

2. Ostatné rezervy (459A, 45XA)

120

B.III.

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

121

B.IV.

Krátkodobé záväzky
súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)

122

468632

955509

B.IV.1.

Záväzky z obchodného styku
súčet (r. 124 až r. 126)

123

235170

699932

235170

699932

131

55434

41086

7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

132

22059

22397

8.

Daňové záväzky a dotácie
(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)

133

154844

191405

9.

Záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

134

Iné záväzky
(372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)

135

1125

689

Krátkodobé rezervy

136

30070

32434

137

28070

30634

138

2000

1800

35820

237716

16891

206163

18929

31553

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným

1.a. účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A,

124

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

125

326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

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

2. Čistá hodnota zákazky (316A)
3.

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

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

126
127
128
129

5.

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

6.

Záväzky voči zamestnancom
(331, 333, 33X, 479A)

10.
B.V.

r. 137 + r. 138

B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A)
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
B.VI.

Bežné bankové úvery
(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

139

B.VII.

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

140

C.

Časové rozlíšenie
súčet (r. 142 až r. 145)

141

C.1.

Výdavky budúcich období dlhodobé
(383A)

142

2.

Výdavky budúcich období krátkodobé
(383A)

143

3.

Výnosy budúcich období dlhodobé
(384A)

144

4.

Výnosy budúcich období krátkodobé
(384A)

145
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UZPODv14_10

Výkaz ziskov a strát DIČ 2022967232 IČO 36866865
Úč POD 2 - 01
Skutočnosť
Označenie

Text

Číslo
riadku

bežné účtovné obdobie

a

b

c

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2

*

Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa
zákona)

01

8551046

8360779

**

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
súčet (r. 03 až r. 09)

02

8551022

8360765

I.

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

03

II.

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

04

III.

Tržby z predaja služieb (602, 606)

05

8515091

8322820

IV.

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
(+/-) (účtová skupina 61)

06

V.

Aktivácia (účtová skupina 62)

07

VI.

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

08

VII.

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

09

35931

37945

**

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

10

8477166

8199591

A.

Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 507)

11

B.

Spotreba materiálu, energie a ostatných
12
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)

31189

25331

C.

Opravné položky k zásobám (+/-) (505)

13

D.

Služby (účtová skupina 51)

14

7788527

7561845

E.

Osobné náklady (r. 16 až r. 19)

15

575852

532263

Mzdové náklady (521, 522)

16

422563

392828

2.

Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)

17

3.

Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)

18

142764

128929

4.

Sociálne náklady (527, 528)

19

10525

10506

F.

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

20

3769

1115

G.

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

21

53387

50009

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku (551)

22

53387

50009

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

23

H.

Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541, 542)

24

I.

Opravné položky k pohľadávkam (+/-)
(547)

25

-100

21594

J.

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

26

24542

7434

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

27

73856

161174

E.1.

G.1.
2.

***
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UZPODv14_11

Výkaz ziskov a strát DIČ 2022967232 IČO 36866865
Úč POD 2 - 01
Skutočnosť
Označenie

Text

Číslo
riadku

bežné účtovné obdobie

a

b

c

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2

*

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

28

695375

735644

**

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

29

23

14

VIII.

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)

30

IX.

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

31

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

32

2.

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

33

3.

Ostatné výnosy z cenných papierov a
podielov (665A)

34

X.

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

35

X.1.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
od prepojených účtovných jednotiek (666A)

36

2.

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

37

3.

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666A)

38

Výnosové úroky

39

23

14

1532

510

IX.1.

XI.

(r. 40 + r. 41)

XI.1.

Výnosové úroky od prepojených
účtovných jednotiek (662A)

40

2.

Ostatné výnosové úroky (662A)

41

XII.

Kurzové zisky (663)

42

XIII.

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

43

XIV.

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

44

**

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

45

K.

Predané cenné papiere a podiely (561)

46

L.

Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)

47

M.

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

48

N.

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

49

Nákladové úroky pre prepojené účtovné
jednotky (562A)

50

Ostatné nákladové úroky (562A)

51

2

O.

Kurzové straty (563)

52

855

116

P.

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

53

Q.

Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)

54

675

394

N.1.
2.

MF SR č. 18009/2014
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UZPODv14_12

Výkaz ziskov a strát DIČ 2022967232 IČO 36866865
Úč POD 2 - 01
Skutočnosť
Označenie

Text

Číslo
riadku

bežné účtovné obdobie

a

b

c

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2

***

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

55

-1509

-496

****

Výsledok hospodárenia za účtovné
56
obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)

72347

160678

Daň z príjmov

24605

35982

R.
R.1.
2.
S.
****

(r. 58 + r. 59)

57

Daň z príjmov splatná (591, 595)

58

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

59

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

60

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

61

MF SR č. 18009/2014
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Poznámky Úč PODV 3 - 01

Článok I - Všeobecné informácie

DIČ 2022967232
IČO 36866865

1) Základné informácie o účtovnej jednotke

Firma: Allexis s. r. o.
Ulica: STARÉ GRUNTY 1/B
Obec: 841 04 Bratislava 4
Hospodárske Œinnosti pod©a výpisu z OR
Dátum zápisu do OR: 12.10.2010
Dátum výpisu: 29.06.2019
Zoznam výpisov Œíslo: OR OS BA I.
Oddiel: Sro
Vložka Œíslo: 63083/B
Predmet Œinnosti:
1. podnikate©ské poradenstvo v rozsahu vo©nej živnosti
2. Œinnos£ organizaŒných a ekonomických poradcov
3. poŒítaŒové služby
4. tvorba softwaru pod©a autorského zákona Œ. 618/2003 Z. z. v platnom znení
5. automatizované spracovanie dát
6. poradenstvo v oblasti výpoŒtovej techniky
7. reklamná a propagaŒná Œinnos£ v rozsahu vo©nej živnosti
8. prieskum trhu
9. poradenstvo v oblasti marketingových štúdií a analýz programov regionálneho
rozvoja
10. sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
11. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej Œinnosti
12. organizovanie kurzov a seminárov

2) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Podnik predkladá riadnu úŒtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokraŒovania
jeho Œinnosti: ÁNO

Podnik zostavuje mimoriadnu úŒtovnú závierku: NIE

Dôvod na zostavenie mimoriadnej úŒtovnej závierky: NIE JE.

1

DIČ 2022967232
IČO 36866865

Poznámky Úč PODV 3 - 01

4) Údaje o skupine účtovných jednotiek v súvislosti s konsolidáciou
(a) Obchodné meno a sídlo úŒtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú úŒtovnú závierku za najväŒšiu skupinu, ktorej súŒas
£ou je úŒtovná jednotka ako dcérska úŒtovná jednotka:
,,
(b) Obchodné meno a sídlo úŒtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú úŒtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súŒas
£ou je úŒt. jednotka ako dcérska úŒt. jednotka, a ktorá je tiež zaŒlenená do skupiny úŒt. jednotiek uvedených v písmene a):
,,
(c) Miesto, kde je možné tieto konsolidované úŒtovné závierky získa£:
,,
(d) Údaj, Œi úŒtovná jednotka je materskou úŒt. jednotkou a Œi je oslobodená od povinnosti zostavi£ konsolidovanú úŒtovnú závierku
a správu pod©a §22 zákona o úŒtovníctve:
Áno
dcérske UJ:
Allexis Consulting s.r.o., Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, £R

5) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, z toho:
počet vedúcich zamestnancov

15

15

20

20

1

1

Článok II - Informácie o orgánoch spoločnosti
Informácie o orgánoch účtovnej jednotky - štatutárneho, dozorného a iného orgánu účtovnej jednotky

Druh príjmu, výhody

a
Odmeny

Pôžičky poskytnuté – celková suma

Pôžičky splatené – celková suma

Pôžičky odpustené – celková suma

Finančné prostriedky - súkr. účely

Poskytnuté záruky

Iné plnenia - súkromné účely

Hodnota príjmu, výhody súčasných
členov orgánov
b
štatutárnych
ch dozorných
iných
Časť 1 - Bežné účtovné obdobie
Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Článok III - Informácie o prijatých postupoch
1) ÚŒtovná jednotka bude nepretržite pokraŒova£ vo svoje Œinnosti: [x] Áno [ ] Nie
2) Zmeny úŒtovných zásad a metód: [ ] Áno [x] Nie
ÚŒtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o úŒtovníctve, s osobitos£ami:
3) Informácia o charaktere a úŒele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe s uvedením finanŒného vplyvu transakcií na
úŒt. jednotku:
4) Spôsob a urŒenie oce¬ovania majetku a záväzkov:
a) Spôsob oce¬ovania majetku a záväzkov §25 ZoU
ÚJ nakupovala v danom roku dlhodobý nehmotný majetok: [ ] Áno [x] Nie
Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný, ÚJ oce¬ovala obstarávacou cenou v zložení:
[ ] Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
[ ] dopravné [ ] provízie [ ] poistné [ ] clo
ÚJ tvorila vlastnou Œinnos£ou dlhodobý nehmotný majetok: [ ] Áno [x] Nie
Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou Œinnos£ou oce¬ovala ÚJ vlastnými nákladmi v zložení:
[ ] priame náklady [ ] nepriame náklady spojené s výrobou [ ] inak:
ÚJ v bežnom roku nakupovala dlhodobý hmotný majetok: [ ] Áno [x] Nie
Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oce¬ovala ÚJ obstarávacou cenou v zložení:
[ ] obstarávacia cena, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
[ ] dopravné [ ] provízie [ ] poistné [ ] clo [ ] ostatné VON
ÚJ v bežnom roku tvorila dlhodobý hmotný majetok vlastnou Œinnos£ou: [ ] Áno [x] Nie
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou Œinnos£ou oce¬ovala ÚJ vlastnými nákladmi v zložení
[ ] priame náklady
[ ] nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením dlhodobého hmotného majetku
[ ] inak:
ÚJ v bežnom roku vlastnila cenné papiere: [ ] Áno [x] Nie
Podiely na základnom imaní spoloŒností, cenné papiere a deriváty oce¬oval:
[ ] obstarávacou cenou pri nákupe a predaji
[ ] pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom, (pri rovnakom druhu, rovnakom
emitentovi, rovnakej mene)
[ ] metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)
[ ] inak:
ÚJ nakupovala zásoby: [ ] Áno [x] Nie
ÚŒtovanie obstarania a úbytku zásob.
Pri úŒtovaní zásob postupovala ÚJ pod©a Postupov úŒtovania, ÚT l, Œl.2
[ ] spôsobom A úŒtovania zásob
[ ] spôsobom B úŒtovania zásob
Nakupované zásoby oce¬ovala ÚJ obstarávacou cenou v zložení:
[ ] cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
[ ] dopravné [ ] provízie [ ] poistné [ ] clo [ ] ostatné VON
Náklady súvisiace s obstaraním zásob
[ ] pri príjme na sklad sa rozpoŒítali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby,
[ ] obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Pri
vyskladnení sa tieto náklady zah±¬ali do nákladov predaného tovaru záväzne stanoveným spôsobom takto:
VON
-------------------------- x výdaj zo skladu
PS zásob + príjem na sklad
Popis:
[ ] obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozde©ovala na vopred stanovenú cenu (pevnú cenu) pod©a
internej smernice a odchýlku od skutoŒnej ceny obstarania (tamtiež). Pri vyskladnení sa táto odchýlka rozpúš£ala do
nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným ÚJ pod©a popisu:
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Pri vyskladnení zásob sa používal
[ ] vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesaŒne
[ ] metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku
zásob)
[ ] iný spôsob:
ÚJ tvorila v bežnom roku zásoby vlastnou Œinnos£ou: [ ] Áno [x] Nie
Zásoby vytvorené vlastnou Œinnos£ou ÚJ oce¬ovala vlastnými nákladmi
[ ] pod©a skutoŒnej výšky nákladov, v zložení
- priame náklady
- Œas£ nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním
ÚJ oce¬ovala pe¬ažné prostriedky, ceniny, poh©adávky, záväzky: [ ] Áno [x] Nie
Pe¬ažné prostriedky a ceniny, poh©adávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oce¬oval menovitou
hodnotou.
Poh©adávky pri odplatnom nadobudnutí, poh©adávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky
pri ich prevzatí oce¬oval obstarávacou cenou.
ÚJ prijala darovaný majetok: [ ] Áno [x] Nie
Majetok nadobudnutý darovaním oce¬oval reprodukŒnou obstarávacou cenou, s výnimkou pe¬ažných
prostriedkov a cenín a poh©adávok ocenených menovitými hodnotami.
ÚJ má novozistený majetok pri inventarizácii: [ ] Áno [x] Nie
Novozistený majetok ÚJ oce¬ovala reprodukŒnou obstarávacou cenou.
Ocenenie majetku a záväzkov obstaraných inak:
b) UrŒenie odhadu zníženia hodnoty majetku a tvorba opravnej položky k majetku:
c) UrŒenie ocenenia záväzkov, stanovenie odhadu ocenenia rezerv:
d) UrŒenie ocenenia finanŒných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finanŒným nástrojom pri oce¬ovaní
reálnou hodnotou:
e) UrŒenie ocenenia finanŒných nástrojov pºi oce¬ovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi:
f) Stanovenie metódy vlastného imania
g) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok
Spôsob zostavovania úŒtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité úŒtovné odpisové metódy
pri stanovení úŒtovných odpisov:
Druh majetku Doba odpisovania Sadzba odpisov Odpisová metóda
SOFTVÉR 2 50 ROVNOMERNÁ
SAMOSTATNÉ HNUTE¥NÉ VECI 4 25 ROVNOMERNÁ
DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY 4 25 ROVNOMERNÁ
OSTATNÝ MAJETOK 6 16,67 ROVNOMERNÁ
SOFTVÉR - PROJEKT IKT ALLEXIS 5 20 ROVNOMERNÁ
[x] ÚJ používa úŒtovné odpisy nezávisle na da¬ových odpisoch. Majetok sa zaŒína odpisova£ v mesiaci, kedy
bol zaradený do užívania. ÚŒtovné odpisy vychádzajú z predpokladanej doby používania majetku; priŒom ÚJ
používa rovnomerné odpisovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.
[x] Podrobný úŒtovný odpisový plán po položkách vedie ÚJ s podporou softvéru, da¬ové odpisy sú v súlade
so zákonom o dani z príjmov. ÚJ nepoužíva kategóriu drobného dlhodobého hmotného a kategóriu
dlhodobého nehmotného majetku.
h) Informácia o poskytnutých dotáciách; pri dotáciách na obstaranie majetku sa uvedú zložky majetku a ich
ocenenie:
5) Informácie o oprave významných chýb minulých úŒtovných období úŒtovaných v bežnom úŒtovnom
období s uvedením vplyvu na výsledok hospodárenia a na vlastné imanie:
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Článok IV - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát
1) Informácie k dlhodobému majetku, ktorým je goodwill alebo záporný goodwill – dôvod jeho vzniku, spôsob výpočtu a
prehodnotenie opodstatnenosti jeho výšky a odpisu jeho hodnoty

2) Informácie o významných položkách majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi, pričom sa uvádza forma tohoto
zabezpečenia a uvádza sa zmena reálnej hodnoty v priebehu účtovného obdobia
Názov položky
a
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:

Zabezpečovacie deriváty, z toho:

Účtovná hodnota
pohľadávky
záväzku
b
c
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bežné účtovné obdobie
Názov položky

a
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:

Zabezpečovacie deriváty, z toho:

Dohodnutá cena
podkladového nástroja
d

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Zmena reálnej hodnoty
Zmena reálnej hodnoty (+/-)
(+/-) s vplyvom na
s vplyvom na
výsledok
výsledok
vlastné imanie
vlastné imanie
hospodárenia
hospodárenia
b
c
d
e
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3) Informácia o záväzkoch
a) celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov
Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť
rokov

0,00

0,00

b) celková suma zabezpečených záväzkov, opis a spôsob zabezpečenia záväzkov

4) Informácie o vlastných akciách
a)
Dôvod nadobudnutia vlastných akcií

b.1)
Nadobudnuté počas ÚO
Menovitá
%hodnota na
hodnota
upísanom ZI

Počet

Prevedené počas ÚO
Menovitá
%hodnota na
hodnota
upísanom ZI

Počet

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

b.2)
Prevedené na inú osobu počas ÚO

Nadobudnuté počas ÚO

Hodnota

Počet

Hodnota

Počet
0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

c)
V držbe k poslednému dňu ÚO
Menovitá hodnota
Nadobúdacia hodnota

Počet

%podiel na upísanom ZI

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

6

DIČ 2022967232
IČO 36866865

Poznámky Úč PODV 3 - 01

5) Kapitálový fond z príspevkov podľa § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka účtovná jednotka vytvorila:
Bežné obdobie

Nie

Predchádzajúce obdobie

Nie

6) Informácia o sume a dôvodoch vzniku jednotlivých položiek nákladov alebo výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah
alebo výskyt
Názov položky
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

8474929,00

8199380,00

31189,00

25331,00

7788527,00

7561845,00

575852,00

532263,00

ODPISY

53387,00

50009,00

OSTATNÉ NÁKLADY, HOSP. a FIN. ŁINNOS™

25974,00

29932,00

Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

8551045,00

8360779,00

TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB

8515091,00

8322820,00

TRŽBY Z PREDAJA DL.HMOTNÉHO MAJETKU

0,00

0,00

VÝNOSOVÉ ÚROKY

0,00

0,00

23,00

14,00

35931,00

37945,00

SPOTREBA MATERIÁLU
SLUŽBY

OSOBNÉ NÁKLADY

KURZOVÉ ZISKY
OSTATNÉ VÝNOSY Z HOSP. ŁINNOSTI
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Článok V - Informácie o iných aktívach a iných pasívach
1) Informácie o iných aktívach a pasívach – podmienený majetok a záväzky
a) Podmienený majetok
Druh podmieneného majetku

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Práva zo servisných zmlúv

0,00

0,00

Práva z poistných zmlúv

0,00

0,00

Práva z koncesionárskych zmlúv

0,00

0,00

Práva z licenčných zmlúv
Práva z investovania prostriedkov získaných
oslobodením od dane z príjmov
Práva z privatizácie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Práva zo súdnych sporov

0,00

0,00

Iné práva

0,00

0,00

b) Podmienené záväzky (uvádza sa i hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám – čl.V bod 2)
Druh podmieneného záväzku

Bežné účtovné obdobie
Hodnota voči spriazneným
Hodnota celkom
osobám

Zo súdnych rozhodnutí

0,00

0,00

Z poskytnutých záruk

0,00

0,00

Zo všeobecne záväzných právnych predpisov

0,00

0,00

Zo zmluvy o podriadenom záväzku

0,00

0,00

Z ručenia

0,00

0,00

Iné podmienené záväzky

0,00

0,00
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2) Ostatné finančné povinnosti
Druh podmieneného záväzku
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Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hodnota voči spriazneným
Hodnota celkom
osobám

Zo súdnych rozhodnutí

0,00

0,00

Z poskytnutých záruk

0,00

0,00

Zo všeobecne záväzných právnych predpisov

0,00

0,00

Zo zmluvy o podriadenom záväzku

0,00

0,00

Z ručenia

0,00

0,00

Iné podmienené záväzky

0,00

0,00

3) Podsúvahové účty
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Prenajatý majetok

0,00

0,00

Majetok prijatý do úschovy

0,00

0,00

Pohľadávky z opcií

0,00

0,00

Záväzky z opcií

0,00

0,00

Odpísané pohľadávky

0,00

0,00

Iné položky

0,00

0,00

Článok VI - Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
NENASTALI ŽIADNE.
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Článok VII - Ostatné informácie
1) Informácie o práve poskytovať služby vo verejnom záujme

NIE SÚ ŽIADNE.

2) Informácie o osobitnej kategórii priemyselnej výroby

NIE SÚ ŽIADNE.

3) Informácie o finančných vzťahoch s orgánmi verejnej moci

NIE SÚ ŽIADNE.
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DODATOK SPRAVY NEZAUSLEHO AUDiTORA
Spolodnikom a Statutdrnemu org6nu spolodnosti Allexis s.r.o.

k qfrodnej spr6ve

v zmysle $ 27 odsek 6 zhkona
. 42312015 Z.z. o Statut6rnom audite a o zmene a doplneni zftkona d. 43112002 Z. z. o
ridtovnictve v zneni neskor5ich predpisov (dalej Ien,,z6kon o Statut6rnom audite")

I.

Overili sme ridtovnri z6vierku spolodnosti Allexis s.r.o. (d'alej aj ,,Spolodnost"')
k31. decembru 2018, uvedenf v priloZenej vyrodnej spr6vy Spolodnosti, ku ktorej sme
df,a 07.9.2019 vydali spr6vu nez6visldho auditora zauditu ridtovnej zhvierky v
nasledujricom zneni:

Sprfva z auditu riitovnej zfvierky
N6zor
Uskutodnili sme audit ridtovnej z6vierky spolodnosti Allexis s.r.o., ktor6 obsahuje srivahu
k3l. decembru 2018, vykaz ziskov astrdt za rck kondiaci sa kuveden6mu d6tumu,
apozndmky, ktord obsahujri srihrn vyznamnych ridtovnych zdsad a ridtovnych met6d.

Podl'a n65ho nhzoru, priloLen| ridtovn6 zfxierka poskytuje pravdivy avemy obraz
finandnej situ6cie Spolodnosti k 31. decembru 2018 a vysledku jej hospod6renia za rok
kondiaci sa k uvedendmu d6tumu podl'a zhkona E, 43112002 Z.z. o ridtovnictve v zneni
neskor5ich predpisov (dalej len,,zhkon o fdtovnictve").
Zdkladpre nhzor

Audit sme vykonali

podta medzin6rodnych auditorsk;fch Standardov (International
je uveden6
v odseku Zodpovednost' auditora za audit ridtovnej zdvierky. Od Spolodnosti sme
nezhvisli podl'a ustanoveni zfikona o Statut6rnom audite tykajircich sa etiky, vr6tane
Etick6ho k6dexu auditora, relevantnych pre n65 audit ridtovnej zhvierky a splnili sme aj
ostatn6 poZiadavky tychto ustanoveni tykajricich sa etiky. Sme presveddeni, Ze auditorskd
ddkazy, ktor6 sme ziskali, poskytujf dostatodny a vhodny zdklad pre n65 nhzor.
Standards on Auditing, ISA). NaSa zodpovednost' podl'a tychto Standardov

?odpovednost' Statut6rneho orgdnu za ridtovn: zhvierku
Statut6rny org6n je zodpovedny za zostavenie tejto ridtovnej zdvierky tak, aby
poskytovala pravdivy a verny obraz podl'a zhkona o ridtovnictve a za tie intern6 kontroly,
ktor6 povaZuje za potrebn6 na zostavenie fdtovnej zixierky, ktor6 neobsahuje vyznamn6
nespriivnostr, di ui. v dOsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovani ridtovnej z6vierky je

StatutSrny orgiln zodpovedny za zhodnotenie
schopnosti Spolodnosti nepretrZite pokradovat'vo svojej dinnosti, za opisanie skutodnosti

. audit. poradenswo . ridtovnicwo

tykajricich sa nepretrZit6ho pokradovania v dinnosti, ak je to potrebnd, a za pouLitie
predpokladu nepretrZit6ho pokradovania v dinnosti v ridtovnictve, ibaLe by mal v rimysle
Spolodnost' zlikvidovat' alebo ukondit' jej dinnost', alebo by nemal inri realistickri
moZnost' neL, tak urobit'.

Zodpovednost' auditora za audit ridtovnej z6vierky
Na5ou zodpovednost'ou je ziskat' primeran6 uistenie, di tidtovn6 zhvierka ako celok
neobsahuje vyznamnd nespr6vnosti, Ei ui. v d6sledku podvodu alebo chyby, avyda(
spr6vu auditora, whtane n6zoru. Primerand uistenie je uistenie vysokdho stupf,a, ale nie
je zilrukou toho, Ze audit vykonany podl'a medzin6rodnych auditorskych Standardov vZdy
odhali vyznamnd nespr6vnosti, ak tak6 existujri. Nespr6vnosti m6Zu vzniknit v
d6sledkupodvodu alebo chyby aza vyznamnd sa povaZujf vtedy, ak by sa dalo
od6vodnene odak6vat', Ze jednotlivo alebo v sfhrne by mohli ovplyvnit' ekonomickd
rozhodnutia pouZivatel'ov, uskutodnend na zhklade tejto ridtovnej z6vierky.

V r6mci auditu

uskutodnen6ho podta medzin5rodnych audftorskych Standardov, podas
cel6ho auditu uplatriujeme odborny risudok azachovhvame profesion6lny skepticizmus.

Okrem toho:
o Identifikujeme a posudzujeme rizikh vyznamnej nespr6vnosti ridtovnej zhvierky,
di uZ v ddsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutodf,ujeme auditorskd
postupy reagujirce na tieto rizikd a ziskavame auditorskl d6kazy, ktor6 sir
dostatodnd a vhodnd na poskytnutie zilkladu pre n65 nhzor. Riziko neodhalenia
vyznamnej nesprSvnosti v d6sledku podvodu je vySSie ako toto riziko v ddsledku
chyby, pretoZe podvod m62e zahfftat tajnri dohodu, fal5ovanie, rimyselnd
vynechanie, nepravdivd vyhl6senie alebo obfdenie internej kontroly.
o Oboznamujeme sa s internymi kontrolami relevantnlimi pre audit, aby sme mohli
navrhnrit' auditorskd postupy vhodn6 za danych okolnostf, ale nie za fdelom
vyj adrenia nhzoru na efektivno st' interny ch kontro I Spo lodno sti.
o Hodnotime vhodnost' pouZitych fdtovnych zdsad a ridtovnych met6d
a primeranost' ridtovnych odhadov a uvedenie s nimi sfvisiacich inform6cii,
uskutodnen6 Statut6rnym org6nom.
o Robime zdver o tom, di Statutdrny orgdn vhodne v ridtovnictve pouLiva
predpoklad nepretrZitdho pokradovania v dinnosti a na zhklade ziskanych
audftorskych d6kazov zhver o tom, di existuje vyznamnd neistota v srivislosti
s udalost'ami alebo okolnost'ami, ktor6 by mohli vyznamne spochybnit' schopnost'
Spolodnosti nepretrZite pokradovat' v dinnosti. Ak dospejeme kzhveru, Le
vfznamn| neistota existuje, sme povinni upozornit' v na5ej spr6ve auditora na
srivisiace informiicie uveden6 v fdtovnej zhvierke alebo, ak sf tieto informdcie
nedostatodn6, modifikovat' n65 nfnor NaSe z6very vychhdzajf z auditors[fch
dOkazov ziskanych do d6tumu vydania na5ej spr6vy audftora. Budirce udalosti
alebo okolnosti vSak m6Zu spdsobit', Le Spolodnost' prestane pokradovat'
v nepretrZitej dinnosti.

o

Hodnotfme celkovi prezenthciu, Struktriru a obsah ridtovnej zhvierky vrhtane
inform6cif vnej uvedenych, ako aj to, di ridtovn6 zfvierkazachytdvauskutodnend
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ebaiualent huali4t

transakcie a udalosti sp6sobom, ktor;f vedie k ich vern6mu zobrazeniu.

rr.

Sprriva k d'alSfm poiiadavkdm zfkonov a infch prrivnych predpisov

nez6visleho auditora

Statut6rny org6n je zodpovedny za inform6cie uvedend vo vyrodnej spr6ve, zostavenej
podl'a poZiadaviek zhkona o ridtovnictve. N65 vySSie uvedenj nhzor na ridtovnri z6vierku
sa nevzt'ahuje na.in6 informScie vo vyrodnej sprSve.
zhvierky je na5ou zodpovednost'ou obozn6menie sa s
informSciami uvedenymi vo vfrodnej spr6ve a posirdenie, di tieto inform6cie nie sri vo
vyznamnom nesrilade s auditovanou ridtovnou z6vierkou alebo na5imi poznatkami, ktord
sme ziskali podas auditu ridtovnej zhvierky, alebo sa inakzdajibyt vyznamne nespr6vne.

V srivislosti s auditom ridtovnej

Posridili sme, di vyrodn6 spr6va Spolodnosti obsahuje inform6cie, ktorych uvedenie
vyLaduje z6kon o ridtovnictve.
Na z6klade pr6c vykonanychpodas auditu ridtovnej z|vierky, podl'a n65ho ndzoru:

- informrlcie uveden6 vo vyrodnej spr6ve zostavenej zarok 2018 sri v sflade
z6vierkou za dany rok,

s ridtovnou

- vyrodn6 spr6va obsahuje inform6cie podta zhkona o fdtovnictve.

Okrem toho, na zilklade na5ich poznatkov o ridtovnej jednotke a situdcii v nej, ktor6 sme
ziskali podas auditu ridtovnej zhvierky, sme povinni uviest', di sme zistili vyznamnd
nespr6vnosti vo vyrodnej spr6ve, ktorf sme dostali po d6tume vydania tejto spr6vy
audftora. V tejto srivislosti neexistujir zistenia, ktord by sme mali uviest'.
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