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PRÍHOVOR

Vážení zákazníci, ctení obchodní partneri, milí 
Krosáci,

ohliadnime sa spolu za rokom 2017. Aký bol? Čo 
nové nám priniesol? Čo sa podarilo a čo nie? Už
o chvíľu vám to prezradíme. 

Ak ste zvyknutí, že výročné správy sú nudné naučené 
frázy s kopcom čísel a grafov, možno budete sklamaní. 
A možno naopak oceníte, že do nasledujúcich riadkov 
sme okrem zaujímavých vyhodnotení a štatistík preta-
vili i ducha našej firemnej kultúry. Kultúry, ktorá z nás 
robí rodinu. Určite poznáte výrok neznámeho autora
o tom, že rodina je základ, rodina je najdôležitejšia. 
Plne sa s ním stotožňujeme a sme hrdí na to, že sa nám 
za neuveriteľných 22 rokov fungovania podarilo 
vytvoriť vlastnú KROS family. Ako ozajstná správna 
rodina nie sme dokonalí ani neomylní. Každému sa 
občas podarí chybička, my sa však snažíme z nej poučiť 
a vyťažiť maximum pre lepšie zajtrajšky. Súčasne sme 
aj tvoriví a hraví. Hlavy máme plné nápadov a radosť 
nám robí možnosť ich zhmotniť a realizovať. Zažívame 
chvíle turbulentné, náročné, ale aj radostné a 
príjemné. Držíme vždy spolu a hľadáme najlepšie 
riešenie. Pre zákazníka, pre nás, pre spoločnosť. 

Keď už je reč o zákazníkovi, nedá nám nespomenúť 
jednu z noviniek, ktorú sa nám v roku 2017 podarilo 
zaviesť. Netajíme sa tým, že chceme pomáhať,
k čomu nám okrem iného slúžia i naše inovované 
zákaznícke centrá až v siedmych slovenských 
mestách. Tešíme sa, že sme opäť bližšie k vám a že 
sa pri hľadaní ideálneho riešenia môžeme spoločne 
stretnúť pri dobrej káve. Skúškou správnosti toho, 
že to robíme dobre, je číslo 90 000. Toľkým zákazní-
kom pomáhajú naše programy uľahčiť si život. Úcty-
hodný výsledok. Čo poviete, pokoríme v dohľadnej 
dobe magických 100 000? Držte nám palce.

Rok 2018 bude pre nás opäť výzvou. Máme mnoho 
smelých plánov, do ktorých sa s chuťou a plným 
nasadením vrhne celá naša KROS family. 
Prezradíme iba toľko, že na nás čaká odštartovanie 
prác na novej generácii ekonomických programov
a prípravy na krásny, nový, voňavý krosácky web. 
Máme sa veru na čo tešiť. Neostáva nám už nič iné, 
len si vyhrnúť rukávy a pustiť sa s vervou do toho. 

Ing. Alexander Matiščík
predseda predstavenstva KROS a. s.

Ing. Jaroslav Kuliška
podpredseda predstavenstva KROS a. s.
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„Pre našich zákazníkov vytvárame výnimočné dobré programy, ktoré im pomáhajú v tom,
aby boli úspešní“.

Sme KROS, sme rodina a sme tu pre vás. Na trhu sme už viac ako 20 rokov, ctíme si tradície, 
ale i tak sme stále mladí a hraví. Začínali sme od nuly a poctivou prácou sme sa dopracovali 
až na lídra v oblasti ekonomického, stavebného a znaleckého softvéru – softvéru pre ľudí. 
Naše portfólio sme rozšírili aj o podnikový systém. Baví nás pomáhať vám, preto stále 
vyvíjame a vylepšujeme naše programy.

KROS založili spolužiaci z vysokej školy Alexander Matiščík a 
Jaroslav Kuliška. Názov firmy vznikol náhodne. Jedného zo 
zakladateľov v mladosti bavil cezpoľný beh – kros.

90 000
zákazníkov

226
zamestnancov

7
zákazníckych

centier



Vyštudoval kybernetiku na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline (dnešná 
Žilinská univerzita). Niekoľko rokov pracoval ako programátor v Liptovskom 
Hrádku. Bol asistentom na Fakulte riadenia Žilinskej univerzity. V roku 1995 
založil spolu s Jaroslavom Kuliškom firmu KROS.

Ing. Alexander Matiščík |  predseda predstavenstva

Vyštudoval kybernetiku na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline. Pracoval 
vo výpočtovom stredisku Pozemných stavieb. Hneď po revolúcii začal 
podnikať a tvoriť programy pre stavbárov. Je jedným zo spoluzakladateľov 
firmy KROS.

Ing. Jaroslav Kuliška |  podpredseda predstavenstva

Vyštudoval odbor informačné a riadiace systémy na Fakulte riadenia a infor-
matiky Žilinskej univerzity v Žiline. Po ukončení štúdia v roku 1996 nastúpil 
do KROSU ako programátor. Za celú dobu pôsobenia vo firme pracoval na 
viacerých významných pozíciách a v súčasnosti pôsobí ako garant projektu 
iKROS a ako člen predstavenstva.

Ing. Vlastimil Kocián |  člen predstavenstva 

V KROSE pracoval už od roku 1996 najskôr ako brigádnik a po ukončení 
štúdia na Fakulte riadenia a informatiky na Žilinskej univerzite nastúpil na 
pozíciu vývojára znaleckých programov. Neskôr sa stal vedúcim vývoja 
znaleckých programov, vedúcim divízie znaleckých programov a v súčasnos-
ti pôsobí ako garant projektov HYPO, MEMO, NEO a člen predstavenstva.

Ing. Peter Troják |  člen predstavenstva 

PREDSTAVENSTVO



Na Univerzite Konštantína Filozofa 
v Nitre vyštudoval Pedagogickú 
fakultu. Už popri štúdiu brigádne 
pracoval v KROSE. Po dokončení 
štúdia krátky čas pracoval v 
zahraničí a v roku 2003 nastúpil do 
KROSU na pozíciu vedúci oddele-
nia prevádzky. V roku 2008 sa stal 
vedúcim divízie organizácia a 
zlepšovanie a od roku 2013 sa na 
pozícii riaditeľa stará o beh celej 
spoločnosti.

Mgr. Tomáš Bittšánsky
|  podpredseda dozornej rady

Vyštudovala Národohospodársku 
fakultu na Vysokej škole ekonomickej 
v Bratislave. Pred rokom 2002, kedy 
prišla do KROSU, pracovala ako 
finančníčka a účtovníčka. V roku 
2003 sa stala vedúcou účtovníčkou 
a v roku 2007 vedúcou divízie 
financií.

Ing. Janka Plachová
|  predsedkyňa dozornej rady

Absolvoval Fakultu prevádzky a 
ekonomiky dopravy a spojov na 
Žilinskej univerzite. V roku 2003 
nastúpil do KROSU na pozíciu 
marketingového manažéra a o dva 
roky viedol marketingové oddele-
nie. Neskôr sa stal vedúcim divízie 
starostlivosti o existujúcich zákaz-
níkov ekonomických programov.
V roku 2015 pôsobil ako obchodný 
riaditeľ. Od roku 2016 je garantom 
programu ALFA plus a od roku 
2017 aj garantom TAXY.

Ing. Miloš Kašuba
|  podpredseda dozornej rady

K našim cieľom patrí zvyšovanie spokojnosti zákazníkov. V najbližších rokoch si chceme 
udržať svoje miesto na trhu a kvalitnými službami prispieť k zväčšeniu svojho podielu

v oblasti ekonomického a stavebného softvéru v Slovenskej republike.

DOZORNÁ RADA



PRODUKTY A SLUŽBY



Novinky v roku 2017

-

-

-

www.kros.sk/alfaplus

Vytvorili sme Sumárny doklad v peňažnom 
denníku, pomocou ktorého môžete bežné nákupy 
na konci mesiaca zlúčiť do jedného dokladu.
Ručné započítavanie faktúr je minulosťou vďaka 
evidencii Zápočet pohľadávok a záväzkov.
Pribudla i Daňová a odvodová kalkulačka.

V programe ALFA plus ľahko a rýchlo 
spracujete všetky dôležité ekonomické 
agendy: jednoduché účtovníctvo, obchod, 
faktúry, objednávky, sklad, evidenciu DPH, 
daňové priznania, evidenciu majetku, 
knihu jázd a cestovné príkazy, alebo 
vystavíte príkazy na úhradu.

Jednoduché účtovníctvo
a faktúry

Novinky v roku 2017

-

-

-

www.kros.sk/omega

Najpoužívanejšie tlačové zostavy sme upravili do 
moderného dizajnu a umožnili vkladanie ďalších 
údajov. 
Zjednodušili sme import neuhradených dokladov 
z predchádzajúcich rokov, skladových kariet i 
cenníkov priamo z Excelu. 
Daňové priznania sme vylepšili o praktické kontroly, 
automatický výpočet a zaúčtovanie dane aj pred-
davkov. 

V programe s prehľadom zvládnete 
spracovať všetky dôležité evidencie – DPH, 
daňové priznania, skladové hospodárstvo, 
fakturáciu, maloobchod a predaj cez 
registračné pokladnice, evidenciu dlhodo- 
bého a krátkodobého majetku, či cestov- 
né príkazy a jazdy.

Podvojné účtovníctvo,
fakturácia a sklad

Obľúbený softvér na rýchly a správny 
výpočet miezd a vedenie personalistiky. V 
programe hravo zvládnete výpočet miezd 
svojich zamestnancov, ako aj spracovanie 
odmien pre iné typy pracovných pomerov, 
napríklad dohodárov, štatutárov a spoloč- 
níkov. O každom zamestnancovi môžete 
viesť podrobnú a prehľadnú evidenciu s 
množstvom osobných a pracovných 
údajov. 

Vďaka praktickému ovládaniu a pokro- 
čilým funkciám je spracovanie miezd 
rýchle a jednoduché.

Mzdy a personalistika
prehľadne a spoľahlivo

Novinky v roku 2017

-

-

-

www.kros.sk/olymp

Pridali sme eSLUŽBu Dôvery, s ktorou jedným 
klikom pošlete výkazy priamo do poisťovne.
Umožnili sme individuálne úpravy vybraných 
tlačových zostáv pomocou Reportéra. 
Sprehľadnili sme členenie mzdového listu. 



Online fakturácia, ktorá umožňuje 
pohodlne a rýchlo vystavovať faktúry, 
posielať ich e-mailom alebo tlačiť, sledo-
vať ich úhrady a mať prehľad o partneroch.

Ponúka aj prémiové funkcie, ktorými 
pokryjete celý obchodný proces. Vystavuj-
te pravidelné faktúry, cenové ponuky, 
dodacie listy, sledujte svoje výdavky a 
párujte úhrady faktúr priamo s bankou.

Online faktúry zadarmo

Novinky v roku 2017

-

-

-

www.ikros.sk

Zaviedli sme novú cenovú politiku. S flexibilným 
cenníkom platíte len za to, čo naozaj chcete. 
Výrazne sme doplnili aplikácie podľa vašich 
podnetov – Minisklad, Párovanie úhrad s bankou, 
Automatické upomienky či presun položiek.
Rozbehli sme spoluprácu s Finstatom, vďaka ktorej 
môžete preveriť spoľahlivosť slovenských firiem. 

ONIX ponúka dokonalý prehľad o zákaz-
kách v reálnom čase. Vďaka dôležitým 
informáciám dokážete v ktorejkoľvek fáze 
zákazky presne vyčísliť náklady, opera-
tívne manažovať subdodávky a sledovať 
jej celkovú výnosnosť. Získate šikovné 
funkcie a nástroje, s ktorými sa navždy 
zbavíte papierových zložiek a Excelu.

Efektívne riadenie
zákazkových firiem

Novinky v roku 2017

-
-
-

-

www.kros.sk/onix

Pridali sme možnosť posielať emailové notifikácie.
Vytvorili sme konektor pre e-shopy.
Zapracovali sme automatickú zmenu stavov
pri vytváraní prepojených dokladov.
Rozšírili sme využitie skladačiek.

Moderný a používateľsky príjemný 
nástroj, ktorý vyhodnotí všetky vaše údaje 
z OMEGY týkajúce sa predaja, obchodu, 
tržieb alebo nákladov a zobrazí ich
v prehľadných analýzach a grafoch, 
ktorým budete rozumieť. Je ideálnym 
riešením, ako získať užitočné informácie 
pre efektívnejšie riadenie vašej firmy.

Aktuálny prehľad o stave 
vašej firmy

Novinky v roku 2017

-

-

-

www.kros.sk/neo

Pridali sme pre možnosť  sledovať stavy na skladoch 
v novom module Analýza skladu. 
Zjednodušili sme program pre začínajúcich použí-
vateľov.
Rozbehli sme business konzultácie, čím sme vylepšili 
systém starostlivosti o existujúcich zákazníkov.

S TAXOU pohodlne vytvoríte daňové 
priznania fyzických osôb typ A, B aj 
daňové priznania motorových vozidiel. 
Vďaka intuitívnemu ovládaniu, praktickým 
funkciám a plnohodnotnému prepojeniu
s Finančnou správou zvládne vytvorenie a 
podanie daňového priznania úplne každý. 

Daňové priznania

Novinky v roku 2017

-

-

www.kros.sk/taxa

Aktualizovali sme daňové priznanie k dani z motoro-
vých vozidiel vrátane výpočtu predpokladanej dane. 
Nezabudli sme ani na daňové priznanie k dani z príjmov 
fyzickej osoby typ A i typ B.



Nová generácia najpredávanejšieho 
stavebného softvéru na Slovensku. Pokrý-
va všetky činnosti spojené s prípravou a 
realizáciou stavebnej zákazky. 
Umožňuje rýchlo pripraviť kvalitnú 
cenovú ponuku s aktuálnymi technológia-
mi stavebných prác a materiálov. 
Jednoducho v ňom kalkulujete náklady, 
máte prehľad o čerpaní a fakturácii vyko-
naných prác. 

Jediný stavebný softvér
s originálnou databázou
CENEKON

Novinky v roku 2017

-

-

-

www.kros.sk/cenkros4

Zapracovali sme historicky najžiadanejšiu funkciu 
Krok späť.
Umožnili sme vytvorenie profesionálnej cenovej 
ponuky priamo z programu.
Pridali sme funkciu Porovnanie cien zaujímavú 
nielen pre investorov, s ktorou jednoducho 
porovnáte ceny rozpočtu s cenami cenníkovej 
databázy. 

Najrozšírenejší znalecký softvér na 
Slovensku. Slúži na komplexné ohodnote-
nie všetkých stavebných objektov, bytov, 
pozemkov a porastov. Jednoduchým a 
prehľadným spôsobom stanovuje všeo-
becnú hodnotu objektu porovnávacou 
metódou, metódou polohovej diferenciá-
cie, kombinovanou metódou (pre stavby) 
a výnosovou metódou (pre pozemky).

Ohodnocovanie nehnuteľností
pre každého znalca

Jednoduchý a prehľadný systém na vede-
nie znaleckého denníka a vyúčtovania. 
Znalcovi umožňuje jednotlivé údaje z 
denníka prezerať, kopírovať, archivovať a 
exportovať do programu HYPO a do 
vyúčtovania.

Znalecký denník
jednoducho a prehľadne

Novinky v roku 2017

-

-

-

www.kros.sk/hypo

Vydali sme verziu s veľkou legislatívnou zmenou
v ohodnocovaní pozemkov.
Zapracovali sme výrazne zmeny v programe
v ohodnocovaní pozemkov. 
Vylepšili sme kresliaci modul HypoCad pre kreslenie 
podľa rôznych druhov podkladov  a pridali sme 
možnosť kreslenia výrobných hál a budov. 

 

-

www.kros.sk/memo

V roku 2017 sme sa venovali vylepšovaniu a 
odstraňovaniu drobných nedostatkov na základe 
zákazníckych podnetov a pripomienok. 
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Zastavte sa u nás v Žiline, 
Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, 
Spišskej Novej Vsi, Trenčíne a 
Košiciach. Okrem dobrej kávy vám 
poradíme, ako na inštaláciu 
programu a servisné zásahy, 
povieme vám o školeniach a konzul-
táciách. Tieto služby vám poskyt-
neme aj priamo u vás vo firme.

Zákaznícke centrá
v 7 mestách

Chcete poradiť? Stačí zavolať v čase 
od 8:00 do 15:30 hod. Pre náročnej-
ších ponúkame doplnkovú službu 
Predĺžená HOTLINE, s ktorou sa 
dovoláte od 7:00 do 18:00 hod.

HOTLINE
a poradenstvo

Priebežne vydávané nové verzie 
programu, ktoré obsahujú zapra-
cované legislatívne zmeny a 
vylepšenia, je možné stiahnuť z 
webu, alebo si vyžiadať ich zaslanie 
na DVD.  Pomôže vám elektronický 
pomocník priamo v programe.
K dispozícii sú aj tlačené alebo 
elektronické verzie používateľ- 
ských príručiek.

Aktualizácie
programu 

Na www.kros.sk si môžete objed-
nať naše produkty, školenia a 
ďalšie služby. Staňte sa súčasťou 
našej facebook komunity a raďte 
sa online s ďalšími účtovníkmi.

Web
a facebook

Pripravujeme pre vás školenia, ktoré 
sú venované aktuálnym legisla- 
tívnym zmenám a novinkám v 
programe. V ponuke sú aj PC škole-
nia a bezplatné úvodné školenia,
na ktorých sa noví zákazníci dozve-
dia o základných funkciách 
programu. V pohodlí domova si na 
svojom smartphone alebo PC 
môžete prehrať profesionálne 
spracované videá s ukážkami práce 
priamo v programe.

Školenia
a videoškolenia 

Zóna pre klienta funguje nonstop. 
Rýchlo a pohodlne si obnovíte 
Balík podpory, rozšírite súčasnú 
licenciu, či objednáte doplnkové 
produkty a služby. Nájdete tu 
všetky vystavené faktúry a podpo-
ru internetbankingu najväčších 
slovenských bánk, pričom umožňu-
je aj online platbu kartou.

Zóna
pre klienta

AKO SA O VÁS STARÁME



Vzdelanie je najlepšia investícia. 
Každý rok intenzívne podporujeme 
rozvoj školstva nielen v oblasti 
informačných technológií. 

Niekoľko rokov úspešne rozvíjame 
projekt Podpora škôl, v rámci 
ktorého získavajú vzdelávacie 
organizácie významné benefity, 
ako sú školské verzie našich 
programov, bezplatný upgrade 
alebo príručky. 

V apríli prebehla na Strednej 
priemyselnej škole stavebnej a 
geodetickej v Bratislave súťaž 
MLADÝ ROZPOČTÁR 2017. Žiaci 
počas 6 hodín tvorili ponukový 
rozpočet, faktúry a upravovali 
ceny podľa projektovej doku-
mentácie. K správnemu vyriešeniu 
úloh im pomáhal stavebný softvér 
CENKROS 4.

O tom, že účtovníctvo nemusí byť 
nuda sa presvedčilo 123 študentov 
zo 66 škôl po celom Slovensku 
počas súťaže Mladý účtovník. 
Študenti sa popasovali s náročným 
účtovným príkladom. Nájsť 
správne riešenie im pomáhal 
softvér OMEGA.

Vzdelanie

To, že sa nám darí, sčasti závisí aj 
od šťastia. Uvedomujeme si to a 
vieme, že niektorým to šťastie 
chýba. Preto keď môžeme, radi 
pomôžeme. 

Každoročne prispievame subjek-
tom, ktoré sú odkázané na pomoc 
ostatných. Sú to predovšetkým 
dobročinné organizácie starajúce 
sa o najmenších, no nezabúdame 
ani na sociálne slabších. V roku 
2017 sme podporili Dobrého 
anjela, občianske združenie Náruč, 
Plamienok alebo Nadáciu Krajina 
harmónie.

Sponzorstvo

V minulom roku sme sa zúčastnili 
mnohých aktivít a pomáhali nielen 
finančne. Spoločným chodením po 
schodoch a záverečným šprintom 
sme tým, ktorí to potrebujú, mohli 
odovzdať šek na sumu 730 €.  

Do detského krízového centra 
Náruč zavítal krosácky Mikuláš aj
s družinou.

Dobrovoľníctvo

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ



Vedomosti nadovšetko

Vieme, že vedomosti zamestnancov sú pokladom 
každej firmy. Preto sme ani v roku 2017 nespali na 
vavrínoch a navštívili sme 80 externých vzdelávačiek 
z oblasti vývoja softvéru, legislatívy, marketingu, 
obchodu, manažérskych zručností a koučingu. 
Keďže sme SCRUM pozitívni, rozširovali sme si 
poznatky aj v tejto agilnej metodológii. Pokračovali 
sme v úspešnom projekte KROS Academy, kde 
externí odborníci, ale aj kolegovia z vlastných radov 
pripravili zaujímavé prednášky. A veruže záber mali 
široký – od neverbálnej komunikácie cez obchodnú 
politiku, vývoj softvéru až po základy prvej pomoci. 
Celkovo nás vzdelávanie za rok 2017 stálo 77 522 €.

Sme šťastná firma

Do práce chodíme radi. Naozaj. Čaká nás zaujímavý 
sociálny program, do ktorého sme vlani investovali 
62 728 €. Absolvovali sme Deň zdravia, kde nám 
lekári odmerali dôležité ukazovatele. Žili sme 
športom a zabojovali sme na firemnom futbalovom, 
volejbalovom a squashovom turnaji. Behali sme po 
schodoch pre dobrú vec a nechali sme si uvoľniť 
stuhnuté šije masérmi priamo vo firme. V novo 
vybudovanom Relax roome sme dobíjali baterky v 
hojdacích sieťach a vypúšťali paru na boxerskom 
vreci. Horúce letné dni nám spríjemnila chutná 
zmrzlina, sychravé rána zas potešilo teplé kakao. 
Uzdu svojej kreativite a nápadom sme popustili na 
3. ročníku 24-hodinového maratónu inovácií ShipIT, 
kde sme súťažili v tímoch a priniesli sme množstvo 
zlepšení pre firmu. Úspešný rok sme zavŕšili na 
rockovej párty v kostýmoch za sprievodu Queen 
revival.

226

Ku koncu roka 2017 nás bolo 226 
zamestnancov, z toho 23 sa venovalo 
svojim ratolestiam na materskej a 
rodičovskej dovolenke. V kolektíve 
mali prevahu ženy, ktorých bolo 125, 
mužov bolo 101.

80 externých
vzdelávacích
aktivít

140 250 €

ĽUDIA V KROSE

Je nás ako maku

Sme študovaní
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Z výsledovky (v tis. €): 2013 2014 2015 2017

Tržby z predaja tovaru 528,4 475,89 515 555,11

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6181,31 6683,99 5626,43 8262,86

Pridaná hodnota 4658,28 5168,33 4022,53 6259,15

Odpisy DNM a DHM 206,8 229,61 298,8 263,64

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1262,01 1574,86 58,15 1239,40

Nákladové úroky - - - - -

Zisk pred zdanením (celk. výnosy mínus celk. náklady) 1244,56 1565,16 54,12 1231,14

Hospodársky výsledok za účtovné obdobie (po zdanení) 947,42 1207,73 6 950,91

2016

597,75

6511,71

4749,5

248,75

234,43

231,05

169,7

Zo súvahy (stav k 31.12. v tis. €): 2013 2014 2015 2017

Spolu majetok 3348,52 3440,17 3182,61 5390,12

Neobežný majetok 781,28 791,46 775,81 468,42

Dlhodobý hmotný majetok 57,25 142,71 121,11 125,46

Obežný majetok 2538,1 2615,07 2375,42 4885,02

Pohľadávky (súčet) 161,75 208,63 599,05 231,59

Vlastné imanie 1929,56 1813,07 643,93 991,71

Záväzky 1346,81 1514,95 1242,94 1892,06

Bankové úvery a výpomoci 0 0 0 0

2016

3900,46

593,05

116,28

3272,99

226,98

210,5

1451,41

0

FINANČNÉ UKAZOVATELE



Hospodársky výsledok za rok 2017
Správa o činnosti firmy KROS a. s.

Hrubý obrat = 8 962 237,46  €

    Tržby z predaja výrobkov a služieb = 8 262 863,17 €

    Tržby z predaja tovaru = 555 110,29 €

    Tržby z predaja materiálu = 22 424,75 €

    Ostatné výnosy = 112 639,38 €

Čistý obrat = 8 892 761,50  €

Náklady spoločnosti = 8 011 325,89 €

    Prevádzkové náklady = 2 914 153,58 €

    Osobné náklady = 4 799 482,26 €

    sk.56 = 17 466,18 €

    sk.59 =  280 223,87 €

Prevádzkové náklady podľa druhov:

    Marketingové náklady = 512 000 €

    Prenájom = 231 000 €

    Náklady na sprostredkovateľov a poddodávateľov = 924 000 €

    Náklady na predaný tovar = 490 000 €

    Odpisy = 264 000 €

    Ostatné služby = 466 000 €

Hrubý obrat

Náklady

Prevádzkové
náklady



PREDPOKLADANÝ VÝVOJ 
ČINNOSTI NA ROK 2018 

Aký bude budúci rok? Pre nás rozhodne plný výziev a 
náročných úloh, s ktorými sa chceme popasovať.

V roku 2018 plánujeme uviesť niekoľko noviniek.
Do ekonomických programov zapracujeme šikovné funkcie, 
ktoré vám uľahčia každodennú prácu. Zameriame sa
na intuitívnejšie ovládanie, novú funkcie, či dostupnejšiu 
podporu. 

A čo stavbári? V CENKROSE 4 bude práca s cenníkovou 
databázou ešte jednoduchšia. Nový spôsob zobrazenia, 
rozšírené možnosti vyhľadávania a nanovo prepracovaný 
systém materiálov online vám zjednodušia prácu. V roku 
2018 rozšírime možnosti aktualizácie zákazky podľa 
popisov položiek. Cenníková databáza bude okrem pravi-
delnej aktualizácie a doplnenia nových stavebných 
technológií rozšírená aj o ďalšie pohľady na systémy 
konštrukcií a materiálov.

Novinky neobídu ani programy HYPO a MEMO. Znalecký 
denník prepojíme s aplikáciou Elektronický denník znalca 
MS SR.

Aplikácia iKROS prinesie rozšírené prehľady z účtovníctva, 
knihu záväzkov a zabezpečí úzke previazanie účtovnej firmy 
s klientom. 

Náš čerstvý produkt ONIX prepojíme s mobilným skladní-
kom a zapracujeme modul pre riadenie revízií, servisov
a kontrol. Nezabudneme ani na vaše individuálne požia-
davky.

Viete, že na našu podporu sa môžete každý rok spoľahnúť. 
Nie je to pre nás povinná jazda, ale poslanie. V tomto roku 
posilníme naše zákaznícke centrá v siedmich slovenských 
mestách. 

Z pohodlia vašej kancelárie alebo obývačky nás môžete 
virtuálne navštíviť prostredníctvom nášho webu. Aby sa 
vám browsovalo ešte ľahšie, v roku 2018 budeme usilovne 
pracovať na nových, rýchlejších a pútavejších webových 
stránkach.

Platobná schopnosť k 31. 12. 2017.

4 574 874  €

Spoločnosť aj v roku 2017 pokryla svoje výdavky 
z vlastných zdrojov bez nutnosti čerpania úverov.

- Hmotný majetok vo výške 65 417 € (3 osobné 
automobily v hodnote 42 698 €, servre v sume 
20 300 €).
- Nehmotný majetok vo výške 10 178 €.

- Pohľadávky z obchodnej činnosti celkom 
(účtované na účte 311, 314, 315, 391): 227 854 €
- Ostatné pohľadávky: 3 731 €

- Záväzky z obchodnej činnosti celkom (účtované 
na účte 321): 316 371 € 
- Daňové záväzky: 692 621 €
- Rezervy na dovolenky a prémie vrátane poiste-
nia, rezervy na audit, rezerva na nevyfakturované 
dodávky: 240 218 €

Stav pohľadávok a záväzkov 
z obchodnej činnosti
k 31. 12.  2017

201 priemerný prepočítaný
počet zamestnancov

950 912 €
čistý hospodársky
výsledok za rok 2017

1 231 135 €
zisk pred zdanením
v roku 2017

V roku 2017 došlo k zlúčeniu spoločnosti 
KROS a. s. a dcérskej českej spoločnosti NEO 
business software s. r. o. Brno. Rozhodný deň 
zlúčenia bol stanovený na deň 1. 1. 2017. 



NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU

V zmysle článku XIII. stanov spoločnosti predkladá predstavenstvo 
valnému zhromaždeniu spoločnosti tento návrh na rozdelenie zisku:

950 911,57 €

900 000,00 €

50 911,57 €

–  hospodársky výsledok za rok 2017

–  zisk na rozdelenie za rok 2017

–  prídel do SF za rok 2017

Ing. Alexander Matiščík
predseda predstavenstva KROS a. s.

Ing. Jaroslav Kuliška
podpredseda predstavenstva KROS a. s.
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ŽILINA (centrála)

BRATISLAVA

BANSKÁ BYSTRICA

NITRA

KOŠICE

SPIŠSKÁ NOVÁ VES

TRENČÍN

A. Rudnaya 21, 041/707 10 11, kros@kros.sk

Černyševského 12, 02/68 20 82 11, bratislava@kros.sk

Kapitulská 12, 048/416 32 66, bbystrica@kros.sk

Štefánikova trieda 71, 037/653 75 04, nitra@kros.sk

Garbiarska 5, 055/799 80 04, kosice@kros.sk

Gorkého 18, 053/441 12 62, snv@kros.sk

Šoltésovej 1995, 032/649 47 83, trencin@kros.sk


