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PRÍHOVOR

Vážení zákazníci, ctení obchodní partneri, milí Krosáci,

aj vám sa zdá, že rok 2018 preletel až príliš rýchlo? Nuž, 
čas nezastavíme. Môžeme sa však popýšiť tým, ako
s ním dokážeme naložiť. Pozrime sa spolu, ako sme 
vzácnych 365 dní využili my.

Stihli sme toho neúrekom. Aby sme boli konkrétni, 
spomeňme niekoľko zaujímavostí. Rozbehli sme práce 
na novom krosáckom webe. Prvé výsledky už môžete 
vidieť na produktových stránkach ekonomických 
programov. Výrazne sme pohli aj s inováciou 
ekonomických programov, zapracovali sme na redizajne 
aj na vylepšení mnohých funkcií, vyvinuli sme novú 
appku MyJob. To však nie je ani zďaleka všetko. 
Chcete vedieť viac? Listujte ďalej...

Dosiahli sme parádny úspech, výkon, aký sme ešte 
nikdy v KROSE nemali, absolútny rekord. A teraz 
nemyslíme čísla. Čísla sú len čísla a nájdete ich na 
ďalších stranách výročnej správy (a veruže sú 
zaujímavé). Čo je však to podstatné? Predsa fakt, sme 
prospešní. Tomáš Baťa odkázal svojim nasledovníkom, 
že ak nebudú prospešní, budú úplne zbytoční. Pýtate 
sa, čo je teda dôležité? Každý jeden telefonát,
v ktorom sme poradili zákazníkovi a pomohli vyriešiť 

jeho problém. Každý servisný zásah, pri ktorom sme 
zákazníkovi znovu rozbehli program. Každý jeden 
účtovný zápis, ktorý zákazník urobil v OMEGE. 
Každá položka vo výplate v OLYMPE, kde sú dobre 
vypočítané odvody. Každá položka v rozpočte 
správne prepočítaná v CENKROSE 4, každý skladový 
pohyb vykonaný v ONIXE... To sú dôležité veci. Veci, 
ktoré sme dobre navrhli, naprogramovali, otestova-
li, nainštalovali. Veci, ktoré fungujú správne a 
prinášajú úžitok. Skrýva sa za nimi viac ako 230 
jedinečných osobností. Niektorí kódia a vyvíjajú 
programy, ďalší poskytujú podporu zákazníkom, iní 
riešia stratégiu, marketing alebo obchodujú. Každý 
je špecialista na niečo iné, avšak spoločnú majú 
lásku k svojej práci a zákazníkom, ktorí sú vždy
na prvom mieste. Označenie, že fungujeme ako 
rodina v tomto prípade naozaj nie je len klišé. Ďaku-
jeme všetkým za tieto  výsledky. Aj naďalej je pred 
nami úloha byť prospešní tak, ako najlepšie 
dokážeme. 

Rok 2019 nám otvára množstvo nových príležitostí. 
Chopíme sa ich s chuťou a so zápalom. Už teraz vám 
prezradíme, že sa chceme intenzívne venovať 
otázkam prechodu našich systémov na web či 
zapracovaniu umelej inteligencie do programov.  
Držte nám palce!

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.

95 000
zákazníkov

233
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 súčasnosti 
pôsobí ako garant projektov HYPO, MEMO, ONIX a člen predstavenstva.

Ing. Peter Troják |  člen predstavenstva 

PREDSTAVENSTVO



DOZORNÁ RADA

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

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 
oddelenia prevádzky. V roku 2008 sa stal vedúcim divízie organizácia a 
zlepšovanie a od roku 2013 sa na pozícii riaditeľa staral o beh celej spoločnosti. 
V máji 2018 sa stal garantom vedenia nových projektov.

Mgr. Tomáš Bittšánsky |  podpredseda dozornej rady
do 16. 12. 2018

V roku 2004 nastúpila do KROSU ako testerka. Neskôr sa stala vedúcou 
testovania a od roku 2006 pôsobila ako vedúca divízie výroby ekonomických 
programov. 2 roky bola garantkou projektov ALFA a ALFA plus. V júli 2016 sa 
stala agilným koučom a podporovala rozvoj samoorganizovaných tímov.
Od mája 2018 sa na pozícii riaditeľky stará o rozvoj KROSU so zámerom 
pokračovať v budovaní spoločnosti, ktorá pomáha svojim zákazníkom a 
podporuje krosákov v ich ďalšom raste.

Ing. Jana Haderková |  podpredsedkyňa dozornej rady 
od 17. 12. 2018

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 oddelenie. Neskôr sa stal 
vedúcim divízie starostlivosti o existujúcich zákazníkov ekonomických 
programov. V roku 2015 pôsobil ako obchodný riaditeľ. Od roku 2016 bol 
garantom programu ALFA plus a od roku 2017 aj garantom TAXY. V roku 
2018 sa stal garantom vnútrofiremných aplikácií a účtovných služieb KUFIO.

Ing. Miloš Kašuba |  podpredseda dozornej rady



PRODUKTY A SLUŽBY



Novinky v roku 2018

-

-

-

www.kros.sk/alfaplus

Zapracovali sme výšku obratu pre registráciu za 
platiteľa DPH,
zjednodušili sme evidovanie došlých faktúr pri 
tuzemskom prenose daňovej povinnosti a rôznych 
sadzbách DPH,
umožnili sme priebežne sledovať predpokladané 
odvody v daňovej a odvodovej kalkulačke.

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 2018

-

-

-

www.kros.sk/omega

Vytvorili sme sumárny doklad, ktorý umožní účto-
vanie viacerých bločkov do jedného pokladničného 
alebo interného dokladu,
na účtovanie odoslaných faktúr s prenosom 
daňovej povinnosti podľa § 69 sme zapracovali 
automatické účtovanie,
umožnili sme upravovať zostavy interného dokladu 
podľa vlastných predstáv.  

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 2018

-

-
-

www.kros.sk/olymp

Spustili sme novú appku MyJob, ktorá slúži
na zabezpečenú komunikáciu medzi mzdárkou, 
zamestnancami a majiteľmi,
zapracovali sme bezpečnejšie posielanie e-mailov,
v Personalistike sme pridali možnosť evidovať 
okrem strediska aj zákazku a činnosť.



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 2018

-

-
-
-

www.ikros.sk

Vytvorili sme Minisklad pre jednoduchú skladovú 
evidenciu,
redizajnovali sme evidenciu Výdavky,
zapracovali sme import a export skladových kariet,
umožnili sme automatické načítavanie menových 
kurzov ECB.

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 2018

-

-

www.kros.sk/onix

Pre veľkoobchodné firmy sme vytvorili Mobilného 
skladníka na riadenie skladu pomocou mobilných 
terminálov,
firmám, ktoré predávajú alebo servisujú zariadenia 
sme zasa sprístupnili modul Servis.

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 2018

-

-
-

www.kros.sk/neo

Spustili sme biznis konzultácie, kde zákazníkom 
pomáhame nastaviť firemné procesy a systém, ako 
ich sledovať,
pomáhali sme aj pri riešení firemných prehľadov,
vytvárali sme individuálne prehľady šité na mieru 
priamo pre jednotlivé firmy.

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 2018

-

-

-

www.kros.sk/taxa

V sprievodcovi pre vyplnenie daňového priznania typ A 
aj B sme zapracovali daňový bonus na zaplatené úroky,
aktualizovali sme nové tlačivá daňových priznaní typu A 
a typu B,
zapracovali sme medziročnú kópiu daňového priznania 
k dani z motorových vozidiel.



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 2018

-

-

-

www.kros.sk/cenkros4

Vytvorili sme panel Navigácia, ktorý poskytuje 
lepšiu orientáciu v cenníkovej databáze a umožňuje 
rýchlejšie vyhľadávanie,
výsledky vyhľadávania položiek podľa popisu sa 
zobrazujú priamo v okne cenníkovej databázy a
pre získanie čo najpresnejších výsledkov je možné 
zohľadniť už aj ich mernú jednotku,
podporili sme aktualizáciu zadania aj bez kódov 
položiek.

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 2018

-

-

-

www.kros.sk/hypo

Zapracovali sme legislatívne zmeny na základe 
novelizácie troch vyhlášok a GDPR, 
umožnili sme doťahovanie údajov medzi rôznymi 
časťami programu,
modul HYPOCAD sme vylepšili o automatické 
dokresľovanie prvku na základe zadanej kóty.

Novinky v roku 2018 

-

-

www.kros.sk/memo

Vylepšovali a odstraňovali sme drobné nedostatky 
na základe zákazníckych podnetov,
zapracovali sme viacero legislatívnych zmien po 
novelizácií troch vyhlášok a GDPR.  
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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

Vzdelávajte sa s nami v KROS 
Academy. Vyberte si z bohatej 
ponuky školení, videoškolení, 
videonávodov, e-bookov a príručiek 
venovaných aktuálnym legislatív- 
nym zmenám a novinkám v našich 
programoch.

KROS
Academy

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, bezplat-
ný upgrade alebo príručky. 

V máji prebehla na Strednej 
priemyselnej škole stavebnej
v Žiline súťaž Mladý rozpočtár 
2018. Žiaci tvorili časť rozpočtu 
jednoduchého stavebného objek-
tu s výkazom výmer podľa zadania. 
Rozpočet obsahoval položky prác 
HSV aj s presunom hmôt.
K správnemu vyriešeniu úloh im 
pomáhal stavebný softvér 
CENKROS 4. 

O tom, že účtovanie môže byť 
zábava, sa v marci presvedčilo 126 
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 neustále napredujeme, je 
kombinácia šikovnosti a 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 2018 sme podporili 
Dobrého anjela, občianske združe-
nie Náruč, Nota Bene, Plamienok, 
Svetielko nádeje, Mestský 
športový klub nevidiacich a slaboz-
rakých športovcov Žilina alebo 
Nadáciu Krajina harmónie. Prispeli 
sme na projekt „MAMIČKA 
DÝCHAM“, vďaka ktorému pribudli 
4 monitory dychu Babysense II 
novorodeneckému oddeleniu 
Fakultnej nemocnice s poliklinikou 
v Žiline.

Sponzorstvo

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

Dobrovoľníctvo

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ



Učíme sa radi

Vedomostí nikdy nie je dosť. Radi sa učíme nové veci 
a posúvame sa dopredu. Preto sme v roku 2018 
absolvovali takmer 100 rôznych externých školení, 
workshopov a konferencií. Obľube sa tešil i úspešný 
projekt KROS Academy, v rámci ktorého sme 
pripravili 11 vzdelávacích aktivít. Novinkou vo firem-
nom vzdelávaní bol Inovačný týždeň, kde sme sa 
zúčastnili 24 inšpiratívnych prednášok. Úžasné na 
tom bolo, že sme mohli nielen vzdelávať seba, ale aj 
iných a podeliť sa o svoje know-how s kolegami. 
Nechýbal ani tradičný inovačný maratón ShipIT, kde 
sme popustili uzdu svojej kreativite, súťažili
v tímoch a priniesli množstvo zlepšení pre firmu. 
Celkovo sme do vzdelávania za rok 2018 investovali 
82 570 €.

Sme šťastná firma

V KROSE si žijeme ako v bavlnke a do práce chodíme 
naozaj radi. Okrem super firemnej kultúry k tomu 
prispieva aj zaujímavý sociálny program, do ktorého 
sme v roku 2018 investovali 77 461 eur. Opäť sme 
žili športom a zabojovali sme na firemnom futbalo-
vom, volejbalovom a squashovom turnaji. Nechýba-
la ani spoločná „bikovačka“. V lete sme na skvelej 
akcii SUMMER KROS strávili 4 dni v malebných 
Vysokých Tatrách. Užili sme si náročné i menej 
náročné túry, cyklojazdy po okolí, wellness, masáže, 
grilovačku, karaoke a každý večer poriadnu párty. 
Návrat do reality počas horúcich dní nám spríjem-
nila chutná zmrzlina. Nezabudli sme ani na našich 
najmenších a spoločne sme si užili Deň detí plný 
atrakcií a dobrého jedla. V zime deti prišiel pozrieť aj 
Mikuláš s čertom. Celé sme to zavŕšili pred Vianocami 
na mexickej párty v kostýmoch za sprievodu vynika-
júcich Heľeniných očí. To bol veru rok!

233

Ku koncu roka nás bolo 233 zamest-
nancov, z toho 21 sa venovalo 
svojim ratolestiam na materskej a 
rodičovskej dovolenke. V kolektíve 
mali prevahu ženy, ktorých bolo 
130, mužov bolo 103.

100
externých
vzdelávacích
aktivít

160 031 €

ĽUDIA V KROSE

Je nás ako maku

Sme študovaní

0 40 80 120 160 200
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VŠ I. st .
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Z výsledovky (v tis. €): 2018

Tržby z predaja tovaru 601,70

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 9464,70

Pridaná hodnota 7201,63

Odpisy DNM a DHM 202,60

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1697,09

Nákladové úroky -

Zisk pred zdanením (celk. výnosy mínus celk. náklady) 1675,81

Hospodársky výsledok za účtovné obdobie (po zdanení) 1345,30

Zo súvahy (stav k 31.12. v tis. €): 2018

Spolu majetok 5666,66

Neobežný majetok 1959,40

Dlhodobý hmotný majetok 104,23

Obežný majetok 3656,25

Pohľadávky (súčet) 334,45

Vlastné imanie 1386,10

Záväzky 1295,81

Bankové úvery a výpomoci 0

2014 2015 2017

475,89 515 555,11

6683,99 5626,43 8262,86

5168,33 4022,53 6259,15

229,61 298,8 263,64

1574,86 58,15 1239,40

- - - -

1565,16 54,12 1231,14

1207,73 6 950,91

2016

597,75

6511,71

4749,5

248,75

234,43

231,05

169,7

2014 2015 2017

3440,17 3182,61 5390,12

791,46 775,81 468,42

142,71 121,11 125,46

2615,07 2375,42 4885,02

208,63 599,05 231,59

1813,07 643,93 991,71

1514,95 1242,94 1892,06

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 2018
Správa o činnosti firmy KROS a. s.

Hrubý obrat = 10 305 451,32   €

    Tržby z predaja výrobkov a služieb = 9 464 667,19 €

    Tržby z predaja tovaru = 601 650,68 €

    Tržby z predaja materiálu a majetku = 18 171,58 €

    Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku = 110 648,09 €

    Ostatné výnosy = 110 313,78 €

Čistý obrat = 10 023 312,25  €

Náklady spoločnosti = 8 960 150,25  €

    Prevádzkové náklady = 3 250 695,98 €

    Osobné náklady = 5 353 325,96 €

    sk.56 = 25 616,72 €

    sk.59 =  330 511,59 €

Prevádzkové náklady podľa druhov:

    Marketingové náklady = 534 000 €

    Prenájom = 243 000 €

    Náklady na sprostredkovateľov a poddodávateľov = 1 065 000 €

    Náklady na predaný tovar = 579 000 €

    Náklady na HW a SW = 63 000 €

    Odpisy = 202 000 €

    Školenia = 81 000 €

    Ostatné služby = 484 000 €

Hrubý obrat

Náklady

Prevádzkové
náklady



PREDPOKLADANÝ VÝVOJ 
ČINNOSTI NA ROK 2019 

Budúci rok bude pre nás plný inovácií a neskromných úloh, 
do ktorých sa pustíme s vysokým nasadením. 

Do ekonomických programov pribudnú mnohé technolo-
gické novinky a venovať sa budeme i vyťažovaniu dát. 
Okrem nových mobilných aplikácií zákazníci ocenia aj našu 
podporu v legislatíve, ktorú posunieme na vyšší level legis-
latívnym časopisom KROS NEWS. Intenzívnejšie sa budeme 
venovať aj otázkam prechodu krosáckych programov na 
web. Stále budeme držať krok s najnovšími softvérovými 
výdobytkami.

Aj stavbárov čaká výrazný posun vo webových 
technológiách. Zákazníci stavebného softvéru sa môžu 
tešiť na ucelené riešenie pre oceňovanie BIM modelov. V 
spolupráci s dcérskou spoločnosťou CENEKON, a.s., 
budeme intenzívne pracovať na novej generácii cenníkovej 
databázy. Pokračovať budeme v podpore našich zákazníkov 
a vo väčšej miere sa zameriame na ich vzdelávanie.

Do programu HYPO pridáme ďalšie prémiové funkcie. 
Jednou z nich budú Inzeráty online. Upriamime sa tiež na 
zjednodušovanie tvorby posudkov.

iKROS prinesie nové verzie mobilných aplikácií pre Android 
a iOS, možnosť obnoviť zmazané doklady v Koši a tiež novú 
verziu služby iKONEKT. Zameriavať sa budeme aj na novú 
fakturáciu pre celofiremné online riešenie.

V ONIXE chceme zas posilniť existujúce moduly a vylepšiť 
ich.

Tešia nás výborné hodnotenia od našich zákazníkov, ktoré 
sú pre nás záväzkom a súčasne aj motiváciou k ďalšej práci a 
rozvoju. Aj preto budeme v roku 2019 pokračovať v budo-
vaní značky KROS, ktorá je zrkadlom top starostlivosti
o zákazníkov.

- Hmotný majetok vo výške 41 740,31 € (2 osobné 
automobily v hodnote 27 728 €).

- Nehmotný majetok vo výške 51 107,23 €.

- Pohľadávky z obchodnej činnosti celkom 
(účtované na účte 311, 314, 315, 391): 315 377,16 €
- Ostatné pohľadávky: 3 113 €

- Záväzky z obchodnej činnosti celkom (účtované 
na účte 321): 319 864  € 

- Daňové záväzky: 432 350 €
- Rezervy na dovolenky a prémie vrátane poiste-
nia, rezervy na audit, rezerva na nevyfakturované 
dodávky: 132 011 €

Stav peňažných prostriedkov,
pohľadávok a záväzkov

205 priemerný prepočítaný
počet zamestnancov

1 345 301,07 €
čistý hospodársky
výsledok za rok 2018

1 675 812,66 €
zisk pred zdanením
v roku 2018

Obstaraný majetok za rok 2018:

Platobná schopnosť k 31. 12. 2018.

3 272 962,05  €

Spoločnosť aj v roku 2018 pokryla svoje výdavky 
z vlastných zdrojov bez nutnosti čerpania úverov.

Informácia o založení spoločnosti
CENEKON, a.s. Bratislava

Spoločnosť KROS a.s. založila spoločnosť CENE-
KON, a.s. Bratislava so 100% podielom na ZI vo 
výške 1 400 000 €.



NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU

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

Ing. Alexander Matiščík
predseda predstavenstva KROS a. s.

Ing. Jaroslav Kuliška
podpredseda predstavenstva KROS a. s.

1 345 301, 07 €

100 301,07 €

1 245 000,00 €

–  hospodársky výsledok za rok 2018

–  prídel do SF za rok 2018

–  zisk na rozdelenie
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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


