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PRÍHOVOR

Na ďalších stranách výročnej správy nájdete štatis-
tiky, grafy, hodnoty a slová, ktoré opisujú naše 
minuloročné úspechy a smelé plány. Aby sme boli 
féroví, otvorene hovoríme aj o veciach, ktoré sme 
mohli urobiť lepšie, veď nikto nie je dokonalý, ani 
my nie. Všetko sú však reálne fakty a určite v nich 
nájdete veľa zaujímavých informácií. Dovoľte nám 
však údaje a čísla nechať v príhovore bokom a byť 
troška osobnejší.

Možno si hovoríte, že je to škoda, veď to bol 
úspešný rok, dôležité ukazovatele stúpajú a patrilo 
by sa z našej pozície hneď na úvod všetko pochváliť. 
Máte pravdu, sme za každé to rastúce číslo radi. 
Zároveň si však uvedomujeme, že nie všetko sa dá 
vyjadriť matematikou. Žiaden graf, žiadna štatistika, 
ani iný meraný údaj nedokážu spoľahlivo vyjadriť to, 
čo si po tých 21 rokoch ceníme najviac - ducha 
KROSu. Firemnú kultúru, atmosféru, jednoducho 
ten pocit, že v KROSe všetci spolu pracujeme na 
tom, aby sme ľuďom čo najviac pomáhali.

Aj minulý rok sme spolu absolvovali množstvo 
výziev, zvládli sme veľa skúšok a ťažkých chvíľ. 
Našťastie sme si užili aj kopec radosti, zábavy a 
šťastných okamihov pri rôznych príležitostiach. 
Vďaka tomu sme si znova mnohokrát uvedomili, že 
duch pôvodného KROSU stále žije.

Keď sme pred tými 21 rokmi firmu zakladali, robili 
sme to s víziou, že budeme podnikať slušne a chceme 
pomáhať ľuďom. Samozrejme, chceli sme aj zabez-
pečiť svoje rodiny, tak ako každý, ale pomoc ľuďom je 
pre nás vždy Alfou a Omegou. Postupom času sme z 
malej firmy vyrástli až do dnešných rozmerov. 

My sme sa však snažili, aby jej duch, jej jedinečná 
firemná kultúra ostali rovnaké, ako na začiatku, keď 
skutočne každý poznal každého. Keď píšeme tieto 
riadky, hovoríme si, že sa nám to podarilo, že 
napriek tomu, že je nás už viac ako 200, duch KROSU 
ostal nezmenený. 

Neviem či je to umenie, cit alebo jednoducho 
šťastie, ale darilo a darí sa nám do firmy privádzať 
fantastických ľudí. Ľudí s charakterom. Noví kolego-
via našu pôvodnú víziu nezničili, oni ju urobili oveľa 
lepšou. Sme hrdí na to, že aj dnes sa pri preberaní 
nových nápadov a vízií na porade vždy niekto z 
kolegov ozve a spýta sa: „A ako to pomôže ľuďom?“ 
Vážim si, že to zákazníci cítia a až 98 % z nich je 
spokojných s našou podporou. Úžasné číslo.
 
Vieme, že výročné správy nebývajú oddychovým 
čítaním a nikto od nich nečaká emócie. No chceme, 
predovšetkým vás, milí kolegovia, poprosiť, aby ste 
si pri listovaní všetkými tými tabuľkami a štatistika-
mi uvedomili, že za nimi sú vaše príbehy, vaše skúse-
nosti, vaša každodenná práca. Spomeňte si na 
akúkoľvek vec, ktorú ste vlani riešili a verte, že aj ona 
je v tých číslach premietnutá. Nie sú to len suché 
fakty. Na každom z tých čísiel je aj váš podiel, i keď 
možno nie priamy. Možno ste len rozveselili kolegu, 
urobili mu lepší deň a on následne preniesol svoju 
náladu na zákazníka. Aj toto stačí a aj toto v tých 
číslach je. 

  
Pomáhať a uľahčovať prácu, tvoriť softvér pre ľudí. 
Máme pocit, že minulý rok sme pre to urobili viac, 
ako kedykoľvek predtým. A tešíme sa, že v roku 
2017 v tom budeme pokračovať. Aj my spolu s vami.

Ing. Alexander Matiščík
predseda predstavenstva KROS a. s.

Ing. Jaroslav Kuliška
podpredseda predstavenstva KROS a. s.

Milí zákazníci, ctení obchodní partneri, vážení kolegovia, sme spolu opäť o rok dlhšie. Po minulom jubilejnom 
roku, sme vstúpili už do 3. desaťročnice našej existencie a ak bude celé desaťročie také úspešné, ako jeho prvý 
rok, čaká nás skvelá budúcnosť.
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„Pre našich zákazníkov vytvárame výnimočné dobré programy, ktoré im pomáhajú v tom,
aby boli úspešní“.

KROS je slovenská softvérová firma zaoberajúca sa už od roku 1995 vývojom a predajom 
ekonomického softvéru (programy ALFA plus, OLYMP, OMEGA a iKROS), podnikového 
softvéru (ONIX, NEO Business Intelligence), stavebného softvéru (program CENKROS 4) a 
znaleckého softvéru (HYPO a MEMO), určených pre operačný systém Microsoft Windows.

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

229
zamestnancov

7
pobočiek v SR



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, ONIX 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 oddelen-
ia 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 2 
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 
projektu ALFA plus.

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
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predaja

jednoduché
účtovníctvo
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účtovníctvo

online
faktúry

mzdy a
personalistika



Novinky v roku 2016

-
-

-

-
-

www.kros.sk/alfaplus

Importovali sme bankové výpisy.
Umožnili sme automatické dopĺňanie partnerov 
z registra firiem.
Používateľom sme umožnili nastaviť si veľkosť 
písma v programe.
Zjednodušili sme platby kartou.
Uviedli sme prepracovanú tlačovú zostavu majetku 
a záväzkov pre rýchle odkontrolovanie súm vo 
výkaze Účtovná závierka.

Novinky v roku 2016

-

-

-
-

-

www.kros.sk/omega

Zapracovali sme výkazy pre nové typy účtovných 
jednotiek – mikro, malá a veľká ÚJ.
Pridali sme automatické ukladanie údajov o part- 
nerovi z registra firiem.
Aktualizovali sme makrokarty o nové funkcie.
Umožnili sme výkazy exportovať z OMEGY priamo 
do aplikácie eDANE.
Implementovali sme uplatňovanie DPH na základe 
platby.

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

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.

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 
množs- tvom osobných a pracovných 
údajov. 

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

Podvojné účtovníctvo,
fakturácia a sklad

Mzdy a personalistika
prehľadne a spoľahlivo

Novinky v roku 2016

-

-

-

-

-

www.kros.sk/olymp

Vylepšili sme vzhľad programu. Je nový, modernejší 
a má prehľadnejší dizajn.
Zapracovali sme vylepšenia navrhnuté zákazníkmi 
(Kalkulačka na prepočet dovolenky, Náhľady v 
exportoch atď. ).
Inovovali sme výplatnú pásku. Je moderná a 
prehľadná.
Pridali sme novú funkciu umožňujúcu zadať stav 
výplat podľa fázy spracovania (rozpracovaná, 
dokončená, atď. ).
Vylepšili prevodné príkazy. Je možné ich generovať 
aj po strediskách.



ONIX ponúka dokonalý prehľad o vašich 
zákazkách v reálnom čase. Vďaka 
dôležitým informáciám dokážete v ktorej- 
koľvek fáze zákazky presne vyčísliť nákla-
dy, operatívne manažovať subdodávky a 
sledovať jej celkovú výnosnosť. 

Okrem cenných informácií získate aj 
šikovné funkcie a nástroje, s ktorými sa 
navždy zbavíte papierových zložiek a 
Excelu a už nikdy neprehliad- nete žiaden 
termín. S ONIXOM budete mať svoj 
podnik vždy pod kontrolou.

Efektívne riadenie
zákazkových firiem

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.

Aplikácia iKROS je bezplatná online 
fakturácia, ktorá vám umožní pohodlne a 
rýchlo vystavovať faktúry, posielať ich 
e-mailom alebo tlačiť, sledovať ich úhrady 
a mať prehľad o svojich partneroch.

iKROS okrem fakturácie ponúka aj 
prémiové funkcie, ktorými pokryjete celý 
obchodný proces. Vystavujte pravidelné 
faktúry, cenové ponuky, dodacie listy, 
sledujte svoje výdavky a párujte úhrady 
faktúr priamo s bankou.

Aktuálny prehľad o stave 
vašej firmy

Online faktúry navždy 
zadarmo

Novinky v roku 2016

-
-
-
-
-

www.kros.sk/onix

Pridali sme možnosť rezervovať tovar na zákazníka.
Zaviedli sme importy dokladov z Excelu.
Vylepšili sme individuálne a katalógové cenníky.
Zapracovali sme podporu maloobchodného predaja.
Priniesli sme nové a modernejšie tlačové výstupy.

Novinky v roku 2016

-

-

-

-

-

www.ikros.sk

Zapracovali sme párovanie výpisov a notifikácií 
z bankových účtov s faktúrami.
Umožnili evidenciu došlých faktúr, bločkov, 
odvodov a prehľad vo výdavkoch.
Priamo do iKROSu importovali info o tom, či 
zákazník faktúru videl a kedy.
Pridali viac číselných radov faktúr - zahraničné 
faktúry, dobropisy alebo faktúry pre každú
pobočku / používateľa je možné evidovať v samos- 
tatných číselných radoch.
Importovali vlastné sadzby DPH na doklady, už je 
možné zadávať inú ako slovenskú DPH.

Novinky v roku 2016

-

-

-

-
-

www.kros.sk/neo

Umožnili sme zadávať rôzne hodnoty a vzorce 
do voľných stĺpcov a riadkov.
V analýze účtovníctva sme pridali možnosť sledovať 
počiatočné a konečné stavy na účtoch.
V analýzach sme umožnili porovnávať predaje a 
účtovné dáta za viacero pripojených firiem.
Vylepšili sme vyhľadávanie vo filtroch.
Aplikovali nový nástroj Konfigurátor dokladov, 
ktorý umožní nastaviť si vlastný výpočet vzťahov 
medzi dokladmi.



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 2016

-

-

-

-

-

www.kros.sk/cenkros4

Zapracovali sme historicky najžiadanejšiu funkciu – 
Krok späť.
Pridali sme rýchly a jednoduchý import zadania 
z PDF do programu.
Umožnili sme používateľom pracovať na dvoch 
monitoroch súčasne.
Rozšírili sme podporu legislatívy platnej od 
1.1.2016 – prenesená DPH pre stavebné práce.
Implementovali sme vyčíslenie dodatkov a prác 
menej v module Čerpanie.

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 2016

-
-

-

-

-

www.kros.sk/hypo

Nový, prehľadnejší spôsob zadávania posudku.
Možnosť evidencie dokončenosti a poškodenosti 
rodinných domov, chát, garáží a drobných stavieb.
Uloženie posudku a príloh (vo formáte .zip) na 
ľubovoľné miesto v počítači.
Vylepšené kótovanie vo forme automatického 
nadväzovania kót. 
Nové vzorové pôdorysy typových bodových a 
radových bytov.

Novinky v roku 2016

-
-
-

-
-

www.kros.sk/memo

Nový, prehľadnejší spôsob zadávania posudku.
Možnosť tlače a exportu Knihy jázd.
Možnosť tlače a exportu Zoznamu znaleckých 
úkonov a Zoznamu zadávateľov.
Nové možnosti zadávania zliav.
Informačné údaje o cenách a DPH pre platiteľov / 
neplatiteľov DPH.
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Pre zákazníkov sú k dispozícii 
okrem centrály v Žiline aj pobočky 
v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, 
Spišskej Novej Vsi, Trenčíne a Koši- 
ciach. Všetky pobočky poskytujú 
používateľom servisné služby ako 
inštalácie programu, školenia, 
konzultácie a servisné zásahy. 
Tieto služby poskytujeme aj priamo 
v sídle firmy zákazníka.

Servisné
služby

Zákazníkom je k dispozícii pora-
denstvo k inštalácii a obsluhe 
programu. Služba HOTLINE je 
poskytovaná každý pracovný deň v 
čase od 8:00 do 15:30 hod. Mimo 
bežnej prevádzkovej doby  je v 
ponuke aj doplnková služba 
Predĺžená HOTLINE, ktorá 
umožňuje využívať poradenstvo 
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 jej zaslanie 
na DVD. Zákazník môže využiť 
elektronického pomocníka priamo v 
programe – help. K dispozícii sú aj  
tlačené alebo elektronické verzie 
používateľských príručiek.

Aktualizácie
programu 

Na stránkach www.kros.sk môžu 
návštevníci využiť online objed-
návky produktov, školení a ďalších 
služieb. Užitočné rady a návody 
nájdu v databáze často kla- dených 
otázok (FAQ), v diskusnom fóre i v 
elektronickom pomocníkovi. 
Obľúbenou službou na webe je 
zasielanie emailových noviniek k 
programu. Takýmto spôsobom je 
zákazník veľmi rýchlo a komfortne 
informovaný o všetkých dôležitých 
novinkách.

Web
www.kros.sk

Používatelia programov sa môžu 
zúčastniť pravidelných hromadných 
školení, ktoré sú venované aktuál-
nym legislatívnym zmenám a 
novinkám v programe. V ponuke sú 
aj PC školenia a bezplatné úvodné 
školenia, na ktorých sa noví zákazní-
ci dozvedia o základných funkciách 
programu. V pohodlí domova si na 
svojom smartphone alebo PC môžu 
prehrať profesionálne spracované 
videá s ukážkami práce priamo v 
programe.

Školenia
a videoškolenia 

Internetový systém Zóna pre klien-
ta slúži na rýchle a bezplatné 
spravovanie zákazníckych licencií k 
programom. Funguje nonstop pre 
získanie licenčného súboru, 
obnovu Balíka podpory, rozšírenie 
súčasnej licencie, či objednanie 
doplnkového produktu a služby. 
Nájdete  tu všetky vystavené 
faktúry  a podporu internetbankin-
gu najväčších slovenských bánk, 
pričom umožňuje aj online platbu 
kartou.

Zóna
pre klienta

STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA



Vzdelanie je dôležité. Každý rok 
intenzívne podporujeme rozvoj 
školstva, nielen v oblasti infor-
mačných 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, príručky a mnoho 
ďalších foriem podpory. 

Ani v roku 2016 sme nezabudli 
zorganizovať zaujímavé podujatia 
pre pedagógov aj ich študentov. 
Učitelia sa mohli s nami vzdelávať v 
rámci Kreditného vzdelávania 
pedagógov a pre študentov sme 
pripravili už 19. ročník obľúbenej 
súťaže Mladý účtovník. Na 
školských, regionálnych a následne 
celoslovenských kolách sme 
privítali viac ako 2 000 účastníkov.

Podpora
vzdelávania

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 prispie-
vame predovšetkým subjektom, 
ktoré sú odkázané na pomoc 
ostatných. Sú to predovšetkým 
dobročinné organizácie starajúce 
sa o najmenších, no nezabúdame 
ani na sociálne slabších.

V roku 2016 sme podporili rôzne 
subjekty celkovou sumou 5800 €. 
Pomoc od nás prijali organizácie 
Dobrý anjel, Náruč, Svetielko 
pomoci, Svetielko nádeje, Áno pre 
život, Plamienok DebRA SR, Nota 
Bene, Marian Kuffa – Žákovce, 
Domovinka a Paplónik. 

Okrem finančných príspevkov a 
osobných darov sme darovali aj 2 
% z dane, tentokrát spoločnosti 
Náruč.

Sponzorstvo
a charita

Dobrovoľne a vôbec nie nasilu  
sme sa v minulom roku zúčastnili 
mnohých aktivít a pomáhali nielen 
finančne. V detskom krízovom 
centre Náruč sme pomohli pri 
prerábke izieb a kuchynky, urobili 
deťom radosť Mikulášom aj s druži-
nou a tiež sme si spolu s deťmi 
vyskúšali umeleckú tvorbu pred-
metov z prírodných materiálov.

Krásnu sumu sme dokázali vyzbie- 
rať v rámci akcie Schody 2016. 
Spoločným chodením po schodoch 
a záverečným šprintom sme tým, 
ktorí to potrebujú, mohli odovzdať 
šek na 873 €. Veríme, že pomohol.

Dobrovoľníctvo

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ



Vzdelávanie a starostlivosť 
o zamestnancov

V roku 2016 sa naši zamestnanci zúčastnili až 58 
externých vzdelávacích aktivít. Zamerané boli 
predovšetkým na legislatívu, účtovníctvo, vývoj a 
testovanie softvéru, webovú analytiku, marketing, 
manažérske a obchodnícke zručnosti a samozrejme 
aj agilné riadenie. 

Okrem externého vzdelávania pre zamestnancov 
organizujeme aj vlastnú KROS Academy. V rámci 
KROS Academy prichádzajú so zaujímavými témami 
externí lektori a školia ľudí v rôznej problematike 
(psychológia, zdravý životný štýl, odborná prob-
lematika z oblasti softvéru). Školiť môžu aj interní 
zamestnanci ktorí sa chcú podeliť o svoje vedomosti 
a odovzdať svoje know how. Teší nás, že interných 
školení výrazne pribudlo.

Celkovo boli na vzdelávanie vlani vynaložené 
prostriedky vo výške 72 130 €, čo je viac ako 
dvojnásobok oproti predošlému roku. Okrem 
vzdelávacích aktivít máme v KROSe aj bohatý sociál-
ny program, V roku 2016 sa na aktivity zamestnan-
cov ako súčasť sociálneho programu použila suma 
46 985 €.

V roku 2016 boli pre zamestnancov usporiadané 
rôzne aktivity pod spoločným názvom KROS do 
formy, kedy zamestnanci chodia spoločne po práci 
cvičiť, chodili po schodoch každý deň do práce na 
6.a 7.poschodie, čím zbierali peniaze za každých 10 
poschodí na detské oddelenie v žilinskej nemocnici, 
ktoré potom firma prispela a ukončili túto aktivitu 
súťažou Beh do schodov na čas.

Presťahovali sme sa na siedme poschodie, kde boli 
pre ľudí vybudované nové modernejšie pracovné 
priestory, kde majú zamestnanci lepšie možnosti 
relaxácie, napríklad vo forme stolného futbalu.
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Rastieme nielen tržbami ale aj 
počtom zamestnancov. K 31. 12. 2016 
sme mali na hlavný pracovný pomer 
zamestnaných 199 zamestnancov. K 
nim treba prirátať aj 30 mamičiek na 
materskej a rodičovskej dovolenke. 
Celkové zloženie zamestnancov 
podľa pohlavia je 129 žien a 100 
mužov.

58 externých
vzdelávacích
aktivít

119 115 €

ĽUDIA V KROSE
Štruktúra
zamestnancov

Vzdelanostná
štruktúra
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Z výsledovky (v tis. €): 2012 2013 2014 2015 2016

Tržby z predaja tovaru 511,62 528,4 475,89 515 597,75

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5813,25 6181,31 6683,99 5626,43 6511,71

Pridaná hodnota 4369,97 4658,28 5168,33 4022,53 4749,5

Odpisy DNM a DHM 154,1 206,8 229,61 298,8 248,75

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 404,95 1262,01 1574,86 58,15 234,43

Nákladové úroky - - - - -

Zisk pred zdanením (celk. výnosy mínus celk. náklady) 398,73 1244,56 1565,16 54,12 231,05

Hospodársky výsledok za účtovné obdobie (po zdanení) 329,28 947,42 1207,73 6 169,7

Zo súvahy (stav k 31.12. v tis. €): 2012 2013 2014 2015 2016

Spolu majetok 2940,4 3348,52 3440,17 3182,61 3900,46

Neobežný majetok 741,3 781,28 791,46 775,81 593,05

Dlhodobý hmotný majetok 49,17 57,25 142,71 121,11 116,28

Obežný majetok 2174,15 2538,1 2615,07 2375,42 3272,99

Pohľadávky (súčet) 322,61 161,75 208,63 599,05 226,98

Vlastné imanie 982,18 1929,56 1813,07 643,93 210,5

Záväzky 1887,29 1346,81 1514,95 1242,94 1451,41

Bankové úvery a výpomoci 0 0 0 0

FINANČNÉ UKAZOVATELE



Hospodársky výsledok za rok 2016
Správa o činnosti KROS a. s. a jej finančnej situácii

Hrubý obrat:
7 244 589,64  €

tržby z predaja tovaru
597 752,35 €

aktivácia DM
251 560,32 €

tržby z predaja výrobkov a služieb
6 511 710,68 €

ostatné výnosy
109 420,95 €

Čistý obrat firmy:
7 183 840,16  €

Obstaraný majetok:
hmotný majetok vo výške 49 557 €

(3 osobné automobily, server, reklamný banner, zabezpečovacie zariadenie)

Náklady:
7 074 890,36 €

osobné náklady
4 203 298,18 €

skupina účtov 59
61 346,41 €

prevádzkové náklady
2 810 246,77 €



PREDPOKLADANÝ VÝVOJ 
ČINNOSTI NA ROK 2017 

V roku 2017 plánujeme uviesť niekoľko noviniek. Stále však 
budeme dbať najmä na to, aby naše programy spoľahlivo 
fungovali a boli vždy aktuálne. Naďalej chceme rozvíjať 
servis a posilňovať podporu k našim programom.

Zásadnou novinkou, ktorá používateľom prinesie efektív- 
nejšie využitie nákladov bude možnosť prenájmu našich 
ekonomických softvérov. Zavedieme úplne nový moderný 
systém licencovania našich programov. Zákazníci OMEGY 
budú môcť využiť nové cloudové riešenie. Vyvíjame pre 
nich aj technologický nástroj na vytváranie vlastných repor-
tov. Zlepšiť plánujeme aj podporu Mobilných skladníkov. 
Vylepšený nástroj pre vlastné reporty budú môcť využiť aj 
používatelia programu OLYMP. Tí sa dočkajú aj ďalších 
nových funkcií, ktoré si sami vyžiadali v dotazníku.  Pre 
zákazníkov ALFY plus zasa zapracujeme významnú legis-
latívnu novinku – paušálne výdavky pri živnostníkoch a 
pribudnú používateľské vylepšenia, ktoré si sami zvolili v 
dotazníkoch. Úplnou novinkou bude zverejnenie nového 
softvéru TAXA – daňové priznania. 

Používatelia programu CENKROS 4 sa môžu tešiť na novú 
funkciu Cenová ponuka. Krok späť rozšírime na ďalšie časti 
programu a novými funkciami podporíme aj zadávateľov. 
Zopakujeme úspešnú akciu Stavebné dni otvorených dverí 
a po dlhšom čase privítame zákazníkov na výstave 
CONECO. Zameriame sa na podporu výuky oceňovania na 
školách a plánujeme rozbehnúť nový systém vzdelávania 
pre zákazníkov. Pracujeme aj na príprave riešenia, ktoré 
umožní oceňovať aj projekty spracované v novej 
technológii BIM.

Aplikáciu iKROS plánujeme rozšíriť na ucelený systém pre 
klienta účtovnej firmy, ktorý zjednoduší napr. evidenciu 
výdavkov, prepojenie s bankami a pod. Naším cieľom je v 
roku 2017 prekročiť hranicu 60 000 registrovaných použí-
vateľov.

Náš najnovší produkt – program ONIX budeme cielene 
prispôsobovať najmä zákazkovým firmám. Zameriame sa 
predovšetkým na vylepšenie práce so zákazkami, tak aby 
mali používatelia počas celej zákazky dokonalý prehľad o 
celom priebehu. S programom NEO chceme viac pomáhať s 
riadením firmy majiteľom. Pripravujeme metodiku pre jeho 
využívanie a sprostredkovanie know-how pre majiteľov, 
umožníme vytvorenie štandardných analýz pre rôzne 
segmenty užívateľov a popracujeme tiež na vylepšení 
plánovania.

Zákazníci sa môžu spoľahnúť na praktické školenia a konzul- 
tácie. Aj tento rok nás môžu navštíviť na podujatí Dni 
otvorených dverí.  

V roku 2017 je zámerom spoločnosti dosiahnuť tržby v 
objeme 8 635 tis €. Z toho predpokladáme tržby v hodnote 
1 730 tis. € od nových zákazníkov a 6 910 tis. € od existu-
júcich zákazníkov. 

Platobná schopnosť k 31. 12. 2016.

2 995 725,49  €

Spoločnosť aj v roku 2016 pokryla 
svoje výdavky z vlastných zdrojov bez 
nutnosti čerpania úverov.

Pohľadávky z obchodnej činnosti 
celkom (účtované na účte 311, 314, 
315, 391): 223 970 €, z toho 
zahraničné: 126 341 €.

Záväzky z obchodnej činnosti celkom 
(účtované na účte 321): 229 325 €,
z toho zahraničné: 10 333 €.

Stav pohľadávok a záväzkov 
z obchodnej činnosti
k 31.12. 2016

193 priemerný prepočítaný
počet zamestnancov

169 699 €
čistý hospodársky
výsledok za rok 2016

231 046 €
zisk pred zdanením
v roku 2016

Podielové cenné papiere vo výške 
7 873 € – bezodplatný prevod 
obchodného podielu z majiteľov 
firmy NEO business software s. r. o. na 
firmu KROS a. s. v 100% výške. Firma 
KROS a. s. sa stala materskou 
spoločnosťou firmy NEO business 
software s.  r.  o.  Brno.



NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU

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

169 699,28 €

150 000,00 €

19 699,28 €

- hospodársky výsledok za rok 2016

- zisk na rozdelenie za rok 2016

- prídel do SF za rok 2016

Ing. Alexander Matiščík
predseda predstavenstva KROS a. s.

Ing. Jaroslav Kuliška
podpredseda predstavenstva KROS a. s.
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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


