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Rozum je svetlom a jasom života.

Vážení priatelia,
život okolo nás je vo všetkých svojich podobách charakteristický zmenami.
V oblasti informatiky, v ktorej pôsobí spoločnosť GAMO, a.s., je to niekedy až
nepríjemná realita. Nové trendy, produkty, riešenia sa objavujú a zastarávajú rýchlejšie, ako dokáže človek v reálnom živote navrhnúť koncepcie pre ich použitie,
zahrnúť ich do svojich finančných plánov, zrealizovať ich a začať používať.
V médiách sme bombardovaní reklamou, odporúčaniami odborníkov, testami
a víziami, aby sme sa vzápätí dozvedeli, že na burzách došlo k prepadu akcií
popredných firiem v oblasti elektronického obchodu. Že technické riešenie, do
ktorého sme investovali prostriedky, už nie je podporované výrobcom.
V čase, keď sa rozpočty znižujú a obchodná politika striktne určuje investičné
priority, je osvedčená rada skúsených odborníkov nenahraditeľná. Pre správnu
a rýchlu orientáciu v celej škále možností, ktoré nám elektronicky pracujúci svet
ponúka a odhad toho, čo je optimálne, je nevyhnutná spolupráca celého tímu kvalifikovaných odborníkov. Názory a skúsenosti našich odborníkov, ktorí denne prichádzajú do kontaktu s realitou pri prevádzke informačných systémov u početných zákazníkov, sú dominantnou hodnotou, ktorú Vám dokážeme ponúknuť.
Len prednedávnom sme riešili otázky kritických hraníc kapacity, výkonnosti
a rýchlosti systémov. Potom nasledovalo obdobie zložitého riešenia spolupráce
systémov. Dnes sa ako sprievodný jav masového využívania internetu objavujú
počítačové vírusy, počítačová kriminalita a únik dôležitých informácii. Tak rýchlo, ako dáta tvoríme a zdieľame, tak rýchlo ich dokážeme znehodnotiť alebo
dokonca stratiť.
Hlavnou prioritou spoločnosti GAMO, a.s. pre nasledujúce obdobie sú služby,
postavené na základe kvalifikovaného auditu existujúceho prostredia, ktoré vám
plne zabezpečia ochranu a spoľahlivosť dát, osobných údajov a informácií.
Predvídajúc tento vývoj vybudovali sme v našej spoločnosti firemnú stratégiu
pre audit a budovanie bezpečných informačných a komunikačných systémov. Pripravili sme podmienky pre získanie medzinárodného certifkátu audítora bezpečnosti informačných technológií. Pri zachovaní všetkých doterajších trendov
a pozitívnych čŕt rozvoja akciovej spoločnosti GAMO, je to zásadný krok k zvýšeniu
kvality našej vzájomnej spolupráce.
Ing. Marián Gajdoš
generálny riaditeľ

Príhovor
generálneho riaditeľa

GAMO, a. s. je moderná firma, ktorá poskytuje najnovšie informačné technológie v súlade s technologickým pokrokom a požiadavkami zákazníkov.
Našou doménou je kvalitný projekt, inštalácia, implementácia, zaškolenie
a trvalá podpora užívateľov a prevádzkovateľov informačných systémov.
Štyri pobočky spoločnosti v Banskej Bystrici, Bratislave, Liptovskom Mikuláši a Košiciach, špecializovane servisné centrá a certifikované školiace strediská sú zárukou kvalitných služieb na celom území Slovenska.
Spoločnosť GAMO vznikla vo februári roku 1991 ako združenie (vtedy ešte
konzorcium) fyzických osôb pod názvom GAMO elektronik. V októbri 1991 sa
päťčlenné konzorcium transformovalo na GAMO, spol. s r. o. V januári 1999 sa
GAMO transformovalo na akciovú spoločnosť.

Poslanie a profil
spoločnosti

Kamkoľvek postavený budeš, v mieste tom pevne si stoj.
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• GAMO chce neustále posilňovať svoje postavenie na trhu a trvalo zvyšovať
kvalitu služieb a tovaru.
• Zmyslom našej práce je orientácia na zákazníka a ponuka komplexných
riešení v oblasti informačných technológií.
• Vysoká kvalita našich služieb pramení z úcty voči zákazníkovi.
• Našou snahou je sústavne sledovať a uspokojovať dynamicky sa meniace
požiadavky a potreby našich zákazníkov.
• Tímová práca je základom úspechu našej firmy.
• Dokonalé spoznávanie najprogresívnejších informačných technológií a ich
profesionálne využitie je základom nášho úspechu u zákazníka

Kto chce jesť z orecha jadro, nech rozlomí škrupinu.

Potreby a očakávania zákazníkov sa dynamicky vyvíjajú.
GAMO v súlade s technologickým pokrokom a týmito požiadavkami má vo svojom poslaní
zakotvené trvalé zvyšovanie kvality svojich produktov a ponúkaných
riešení.
Na podporu tohto poslania a tým aj
úspešného fungovania spoločnosti GAMO je nevyhnutné cieľavedome usmerňovať a riadiť spoločnosť systematickým a transparentným spôsobom.
Na splnenie tohto cieľa bola prijatá stratégia získania certifikátu systému
riadenia kvality ISO 9001:2000, ktorý chce GAMO získať v roku 2002.
Získanie certifikátu a aplikovanie systému riadenia kvality v praxi podporí
nasledovné oblasti:
Zameranie na zákazníka
uspokojovanie požiadaviek zákazníka, pochopenie jeho súčasných a budúcich potrieb, prekonanie jeho očakávaní,
Vedenie spoločnosti a zapojenie pracovníkov
vytváranie a udržanie takého interného prostredia, v ktorom sú pracovníci
zo všetkých úrovní spoločnosti zapojení do plnenia cieľov stanovených organizáciou, čím sa využijú ich schopnosti v prospech zákazníka
Aplikovanie procesného prístupu a systémového prístupu ku manažérstvu
na efektívne dosiahnutie želaného výsledku je potrebné všetky činnosti
a súvisiace zdroje riadiť ako procesy.
Identifikácia, pochopenie a riadenie vzájomne previazaných procesov ako systému prispieva k efektívnosti a účinnosti organizácie pri uspokojovaní zákazníka
Trvalé zlepšovanie
produktov a služieb v súlade s technologickým pokrokom a požiadavkami
zákazníkov ako nástroj uspokojovania požiadaviek zákazníka
Rozhodovania na základe faktov
a informácií získaných od zákazníkov v minulosti
Vzájomne výhodné vzťahy s dodávateľmi
sú základom pre naše efektívne spoločné fungovanie, čím je umocnená
schopnosť oboch strán vytvárať takú hodnotu, ktorá v konečnom dôsledku
plne uspokojí požiadavky zákazníka
Systém riadenia kvality ISO 9001: 2000 v spoločnosti GAMO bude zárukou produkcie kvalitných výrobkov a služieb, efektívneho fungovania spoločnosti. Predovšetkým však bude zárukou splnenia všetkých požiadaviek zákazníkov pri dodržaní špičkovej kvality.

Kvalita

Služby v oblasti bezpečnosti a spoľahlivosti informačných systémov
• kvalifikovaná a komplexná antivírusová ochrana
• zálohovacie systémy pre uloženie dát
• riešenia bezpečnosti pre prácu v prostredí internetu
• zabezpečenie proti strate dát a ich zneužitiu neoprávnenými osobami
Služby v oblasti komunikačnej infraštruktúry
• návrhy a budovanie elektronickej komunikácie pracovných skupín v rámci sietí
• riadenie obehu dokladov s podporou pre identifikáciu, certifikáciu a bezpečnosť komunikujúcich užívateľov
• riešenia s prvkami potrebnými pre podporu elektronického podpisu vyhovujúce európskej a slovenskej legislatíve
Základná hardvérová a softvérová infraštruktúra
• návrh a dodávka centrálnych a komunikačných serverov
• značkové pracovné stanice a periférie
• konfigurácia aktívnych prvkov sietí
• návrh a realizácia štrukturovaných kabelážnych a bezdrôtových systémov
• softvér pre podporu diaľkovej správy informačných systémov
• riešenia na báze homogénnych, alebo kooperujúcich operačných systémov
Ostatné služby
• servisné služby pre softvérové a hardvérové prostriedky a ich periférie

Predmet
činnosti spoločnosti

Nikomu neslúži dobre ten, kto každému slúži.
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Služby v oblasti integrovaných podnikových systémov a procesov
• systémová integrácia riešení informačných systémov a riadenia ich projektov
• konzultácie pri návrhu, budovaní, údržbe, a správe komplexných informačných systémov
• komplexná bezpečnosť a spoľahlivosť informačných systémov
• certifikovaný audit bezpečnosti systémov s právom vydávať certifikáty na
báze medzinárodných štandardov ISACA
• geografické informačné systémy (GIS) pre stavby, pozemky, priemyselné
areály a správu majetku
• aplikácie a riešenia pre elektronický obchod

Organizačná štruktúra

Dielo odporúča svojho tvorcu.

Dozorná rada
Ing. Peter Turek – predseda dozornej rady
Ing. Ivan Krušpán – člen dozornej rady
Ján Betka – člen dozornej rady
Dušan Lovič – člen dozornej rady
Július Varga – člen dozornej rady
Iveta Milčíková – členka dozornej rady
Vrcholový manažment
Ing. Marián Gajdoš – generálny riaditeľ
Ing. Július Voskár – ekonomický riaditeľ
Ing. Vladimír Demčík – výkonný riaditeľ
Ing. Peter Turek – výrobno-technický riaditeľ
Ing. Jaroslav Zahradník – riaditeľ pobočky GAMO Liptovský Mikuláš

Štatutárne orgány

Zo zeme k hviezdam nevedie vyšľapaná cesta.
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Predstavenstvo
Ing. Marián Gajdoš – predseda predstavenstva
Ing. Július Voskár – podpredseda predstavenstva
Ing. Vladimír Demčík – člen predstavenstva
Ing. Jaroslav Zahradník – člen predstavenstva
Ing. Ladislav Nyíri – člen predstavenstva

Svornosťou malé veci vzrastajú, nesvornosťou sa i tie najväčšie rúcajú.

Spoločnosť GAMO sa vo svojej podnikateľskej činnosti zaoberá informačnými technológiami a je presvedčená, že
jedine kvalitná, fungujúca technika a vyškolení odborníci prinesú zákazníkom očakávaný efekt.
K dosiahnutiu tohto poslania je vedením spoločnosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov vytvárané priaznivé pracovné prostredie, ktoré podporuje tímovú prácu, entuziazmus, poskytuje možnosti osobného rastu a sebarealizácie.
Pracovníci spoločnosti vedia, že kariéra a budúcnosť je v ich rukách. Vedia,
ako môžu osobne vplývať na rast hodnôt, ako môžu ovplyvňovať podnikateľské zámery a ciele.
Pracovníci spoločnosti GAMO a.s. sú najdôležitejším zdrojom a rozhodujúcim faktorom pre získanie a udržanie konkurenčnej pozície. Kvalita našich
pracovníkov sa odráža v celkovej kvalite našich produktov a poskytovaných
služieb. Každý pracovník svojim osobným príspevkom a rešpektovaním pravidiel spoločnosti vplýva na zabezpečovanie kvality. Tímová práca a interné
dodávateľsko-odberateľské vzťahy predstavujú hodnoty ovplyvňujúce našu
úspešnosť na trhu a prosperitu firmy.
Naši zákazníci veľmi prísne hodnotia najmä správanie a profesionalitu tých
pracovníkov, s ktorými prichádzajú do styku. Zdvorilosť, korektnosť a solídnosť vo vzťahu k zákazníkovi nám pomáhajú zákazníka znovu priviesť do firmy.
Spokojnosť pracovníkov a ich snahu o dosahovanie vysokých výkonov
a nepretržitého zvyšovania úrovne kvality podmieňujeme ich motiváciou (mzdovou i mimomzdovou), vzdelávaním a osobnostným rozvojom, pracovnými
a sociálnymi istotami. Vieme, že spôsob hodnotenia a odmeňovania pracovníkov formuje vhodnú a konkurencieschopnú štruktúru ľudských zdrojov
a pozitívne ovplyvňuje produktivitu a kvalitu práce.

vzdelanostná štruktúra
zamestnancov 2001

veková štruktúra
zamestnancov 2001

Zamestnanecká politika
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V roku 2002 je hlavným cieľom spoločnosti GAMO orientácia na plné uspokojovanie komplexných potrieb zákazníkov. Tento cieľ chceme dosiahnuť
ponukou kvalitného počítačového vybavenia od medzinárodne overených dodávateľov, spolu s poskytovaním odborných a špecializovaných služieb. Na
tieto služby budeme klásť zvýšený dôraz, pretože prinášajú zákazníkovi zvýšenú efektivitu jeho práce.
Tým, ako zákazníci hľadajú spôsoby na získanie konkurenčnej výhody, postupne budú zapájať do svojej činnosti ich vedomostný kapitál. V súčasnosti,
v dobe prechodu od industriálnej ku informačnej spoločnosti, efektívne použitie znalostí sa stáva jedným z dôležitých faktorov rozlišujúcich spoločnosti
na vedúce a „tiež fungujúce“.
Preto sa GAMO bude zameriavať na poskytovanie takých služieb v oblasti
manažmentu vedomostí, ktoré umožnia zákazníkom „kapitalizovať“ nadobudnuté vedomosti, pomôžu im hlbšie pochopiť a porozumieť získaným skúsenostiam. Medzi tieto služby patria:
• konzultácie – analýzy, nezávislé posudky a audity
• implementácie – systémová integrácia, inštalácie a konfigurácie sietí
• outsourcing – prenájom vybavenia a aplikácií
• technická podpora – zmluvný servis, inštalácia techniky, správa sietí
• tréning – školenia a testy
Bezpečnosť informačných systémov, ako naša hlavná priorita, tvorí komplexný
systém technických a organizačných opatrení. Najväčšiu hodnotu v každej organizácii totiž tvoria jej informácie. Preto poskytujeme pre svojich zákazníkov
analýzy bezpečnostných rizík a vytvárame efektívnu bezpečnostnú politiku informačných systémov. Naše riešenia chránia údaje pred neoprávneným prístupom, pred ich stratou, zneužítím a poškodením pri prestupe do iných sietí, až
po garantovanie ich bezpečnosti v informačných systémoch v prostredí Intranetu a Internetu. E-business núti organizácie otvárať siete širšiemu okruhu návštevníkov z internetu – zamestnancom pracujúcim doma, cestujúcim obchodným zástupcom cez mobilné komunikačné zariadenia, obchodným partnerom,
dodávateľom, no najmä zákazníkom v úsilí o dosiahnutie konkurenčnej výhody.
Počítače sú v súčasnosti na stoloch mnohých ľudí, ktorí vôbec nič netušia o ich
fungovaní a to často ani v tých najzákladnejších súvislostiach.

Zámery rozvoja
na rok 2002

Znamenia sú priaznivé, predpoveď je dobrá.

V oblasti PC systémov sa chceme orientovať na poskytovanie výkonnostne
vyladených produktov bez kompromisov. Táto stratégia sa odráža v našich PC
zostavách radu PRO, ktoré predstavujú výkonnostnú špičku na trhu. Naši zákazníci sú dynamicky sa vyvíjajúce spoločnosti, vyžadujúce najnovšie informačné technológie kedykoľvek a hlavne kdekoľvek. Túto požiadavku sme pripravení splniť našou ponukou mobilných zariadení. Od PDA – najmenších
prenosných digitálnych asistentov až po notebooky kategórie performance,
neraz schopné v plnej miere nahradiť aj najvýkonnejší desktopový systém.
Na trhu operačných systémov Novell máme za cieľ udržať si vedúce postavenie na slovenskom trhu, ktoré bolo potvrdené udelením ocenenia Novell
Business Expert. Naše skúsenosti chceme rozšíriť o podporu operačných
systémov na platforme UNIX.
Obchodné a marketingové aktivity zamerané na podporu týchto zámerov
budú orientované na:
• Zviditeľňovanie spoločnosti na odborných konferenciách venovaných IT
• Organizovanie vlastných konferencií, prezentácií, technologických dní
s partnermi
• Testy produktov v odbornej literatúre, ktoré vyrába, resp. dodáva GAMO, a. s.
• Poskytovanie atraktívnych finančných služieb – outsourcingu
• Aktívnu obchodnú politiku v oblasti vyhľadávania a získavania doteraz „nezaradených“ zákazníkov
• Aktuálnosť informácií na firemnej web stránke, nielen o produktoch, ale aj
o firemnom „živote“

Štruktúra tržieb za služby 2001
podľa trhových segmentov

Priemysel
Telekomunikácie
Energetika, plyn. priem.
Školstvo
Štátna správa
Finančný sektor
Obchod
Služby
Zdravotníctvo
Iné

Priemysel
Telekomunikácie
Energetika, plyn. priem.
Zdravotníctvo
Finančný sektor
Služby
Štátna správa
Obchod
Školstvo
Iné

38,75 %
27,23 %
9,86 %
7,55 %
5,04 %
4,12 %
2,94 %
2,29 %
1,78 %
0,45 %

27,12 %
26,59 %
12,71 %
11,36 %
7,63 %
4,92 %
4,69 %
2,61 %
2,07 %
0,30 %

Tržby za predaj tovaru 2001
podľa komodity

Tržby za realizované služby 2001
podľa druhu služby

PC Systémy
Operačné systémy
a aplikačný software
Počítačové siete LAN, WAN
Geografické Informačné
Systémy
Ostatné

Bezpečnosť IT
Správa a konfigurácia sietí
LAN a WAN
Technická podpora a servis
Kabelážne práce
Služby ISYS
Školenia
Outsourcing IT
Konzultačné činnosti
Ostatné služby

45,11 %
31,08 %
10,23 %
5,96 %
7,62 %

19,95%
16,49%
15,59%
8,40%
8,28%
7,49%
6,86%
5,07%
11,86%

Štatistika predaja 2001

Často len z maličkej iskry sa rozrastie veľký plameň.
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Štruktúra tržieb 2001 podľa
trhových segmentov

O celom strome si možno z jeho plodov urobiť úsudok.

V roku 2001 sa napriek celosvetovému poklesu dopytu po IT vybavení a službách a globálnemu zníženiu cien počítačových komponentov podarilo spoločnosti GAMO, a. s. zvýšiť celkový obrat o 35,12 %. Za dosiahnutie tohto
úspechu ďakujeme všetkým našim obchodným partnerom, ktorí sa s dôverou
obrátili na GAMO a taktiež našim zamestnancom, ktorí túto dôveru našich
zákazníkov nesklamali.
Rast obratu bol najvýraznejší v oblasti operačných systémov Novell a Microsoft, spolu so službami spojenými s ich inštaláciou a technickou podporou.
Naše výsledky v tejto oblasti boli ocenené udelením titulu Novell Business
Expert. Obrat dosiahnutý predajom PC systémov sa takisto zvýšil, a to napriek cenovému pádu viacerých komponentov, ktorý predstavoval niekedy až
66 %. Nárast obratu bol dosiahnutý zvýšením počtu predaných PC, no najmä
orientáciou na kvalitné a výkonnostne vyvážené zostavy. Notebooky ako celosvetovo najdynamickejšie sa rozvíjajúci segment taktiež významnou mierou
prispeli k celkovému rastu v tejto oblasti.
Počítačové siete a ich aktívne prvky predstavujú už tradične stabilne rastúci trh. Ani v roku 2001 to nebolo inak.
V oblasti služieb dominovali s 21 % podielom služby súvisiace s bezpečnosťou informačných technológií. Našim zákazníkom sme poskytli vysoko profesionálne služby v plnom rozsahu činností, vrátane kvalitných garancií. Audity informačných systémov realizované spoločnosťou GAMO, a. s. a jej certifikovanými
odborníkmi sú plne v súlade s medzinárodnou metodikou pre vykonávanie auditov COBIT (Control Objectives for Information a Related Technology).
Správa a konfigurácia sietí LAN a WAN je neoddeliteľne spojená s inštaláciou počítačových sietí a dodávkou aktívnych sieťových prvkov. Tu sa plne
prejavuje profesionalita našich špecialistov, ich skúsenosti a znalosti, získané na školeniach priamo v centrálach firiem v zahraničí.

Zhodnotenie výsledkov
za rok 2001

k 31. 12. 2001

k 31. 12. 2000

Aktíva celkom
Stále aktíva
Nehmotný investičný majetok
Hmotný investićný majetok
Finančné investície
Obežné aktíva
Zásoby
Krátkodobé pohľadávky
Finančný majetok
Ostatné aktíva
Pasíva celkom

104 770
35 435
697
12 918
21 820
66 103
20 116
38 314
7 673
3 232
104 770

101 483
37 378
752
14 806
21 820
61 928
8 851
49 226
3 851
2 177
101 483

5 882
1 000
0
189
2 709
1 984
76 795
9
60 414
8 372
8 000
22 093

3 899
1 000
0
56
1 059
1 784
68 086
5
48 746
10 335
9 000
29 498

Vlastné imanie
Základné imanie
Kapitálové fondy
Fondy zo zisku
Hospodársky výsledok minulých období
Hospodársky výsledok bežného roku
Cudzie zdroje
Rezervy
Krátkodobé záväzky
Bežné bankové úvery
Dlhodobé bankové úvery
Ostatné pasíva

Súvaha

Koľko peňazí kto vlastní a vo svojej pokladni chová, toľko aj dôvery má.
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Bilancia aktív a aasív v tis. Sk

Každý, kto má peniaze, pláva s priaznivým vetrom.

Výkaz ziskov a strát v tis.Sk

k 31. 12. 2001

k 31. 12. 2000

Výnosy celkom
280 456
Tržby za predaj tovaru
212 744
Tržby za služby a iné výkony
67 712
Náklady celkom
274 119
Prevádzkový hospodársky výsledok
6 337
Hospodársky výsledok z finančných operácií
-3 014
Hospodársky výsledok za bežnú činnosť
3 323
Mimoriadny hospodársky výsledok
369
Hospodársky výsledok za účtovné obdobie brutto 3 692
Daň z príjmu za bežnú činnosť
1 708
Hospodársky výsledok za účtovné obdobie netto 1 984

201 599
133 217
68 382
198 953
2 646
-75
2 571
484
3 055
1 271
1 784

Výkaz ziskov a strát v tis. Sk
podľa štandardov IAS
Tržby celkom
Nakúpený tovar
Obchodná marža
Prevádzkové a obchodné náklady
Hrubý zisk
Odpisy
Zmeny ocenenia majetku
Zisk pred zdanením a úrokmi
Platené úroky
Zisk pred zdanením
Daň
Disponibilný zisk

k 31. 12. 2001

k 31. 12. 2000

280 456
166 288
114 168
101 617
12 551
6 480
0
6 071
2 379
3 692
1 708
1 984

201 599
112 331
89 268
79 976
9 292
5 166
0
4 126
1 071
3 055
1 271
1 784

Výkaz ziskov a strát

Dozorná rada GAMO a. s. Banská Bystrica určila pre vykonanie priebežného
auditu za rok 2001 a na overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2001 audítorskú firmu BDR spol. s r.o. Banská Bystrica (licencia SKAU číslo 000006, zodpovedný audítor Ing. Dagmar Mihálová dekrét SKAU 53, so sídlom M. M. Hodžu
3 Banská Bystrica). Na svojom zasadnutí dňa 18.4. 2001 v súlade s § 29 odst.
10 Stanov spoločnosti preskúmala účtovnú závierku za rok 2001.
Predstavenstvo spoločnosti zastúpené Ing. Mariánom Gajdošom predložilo na rokovanie dozornej rady návrh na zúčtovanie zisku po zdanení za rok
2001 vo výške 1 983 742 Sk.
Tento zisk navrhlo v zmysle stanov spoločnosti zúčtovať nasledovne:
• časť zisku vo výške 10 820 Sk na účet 421/000 – zákonný rezervný fond
• zvyšok zisku vo výške 1 972 922 Sk na účet 428/000 – nerozdelený zisk
minulých rokov
Dozorná rada konštatuje, že v zmysle ustanovenia paragrafu 39 Obchodného zákonníka ročná účtovná závierka spoločnosti GAMO a. s. Banská Bystrica bola audítorom hodnotená kladne s tým, že poskytuje vo všetkých významných súvislostiach verný obraz o majetku, záväzkoch, finančnej situácii
spoločnosti a o výsledku hospodárenia za rok 2001.
Na základe uskutočnenej previerky vypracovaných dokumentov ročnej účtovnej závierky, vykonaného overenia formálnej a vecnej správnosti a pravdivosti vykazovaných ukazovateľov a na podklade získaných informácií z priebežných auditov vykonaných firmou BDR spol s r. o. Banská Bystrica, ktoré
potvrdzujú vedenie účtovníctva spoločnosti GAMO a. s. Banská Bystrica v zmysle
platných právnych a účtovných predpisov, dozorná rada odporúča valnému zhromaždeniu v súlade s § 29 odst. 10 spoločnosti schváliť ročnú účtovnú závierku
spoločnosti GAMO a. s. Banská Bystrica za rok 2001.

Správa
dozornej rady

Čokoľvek skrýva noc, to odhalí teplý svit slnka.
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Stanovisko Dozornej rady spoločnosti GAMO, a. s.
Banská Bystrica k ročnej účtovnej závierke
spoločnosti za rok 2001

Kto je spokojný s tým, čo má, ten má najväčšie a najistejšie bohatstvo.

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
akcionárom spoločnosti
GAMO a. s., Banská Bystrica
Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky akciovej spoločnosti
GAMO a. s. so sídlom v Banskej Bystrici, IČO: 36 033 987 za rok, ktorý sa
skončil k 31. decembru 2001.
Vedenie spoločnosti je v zmysle platných predpisov zodpovedné za účtovníctvo a za zostavenie účtovnej závierky. Našou zodpovednosťou je vyjadriť kvalifikovaný názor na túto účtovnú závierku, ktorý vychádza z výsledkov auditu.
Audit sme uskutočnili v súlade so Slovenskými audítorskými štandardami.
Podľa týchto štandardov musíme audit naplánovať a vykonať tak, aby sme
získali objektívne presvedčenie, že účtovná závierka neobsahuje významné
nesprávnosti.
Audit obsahuje zhodnotenie účtovných princípov použitých pri vypracovaní
účtovnej závierky a zhodnotenie významných odhadov, ktoré urobilo vedenie
spoločnosti, ako aj celkové zhodnotenie účtovnej závierky. Audit ďalej zahŕňa
overenie dokladov na základe výberov, ktoré podporujú sumy v účtovnej závierke. Spoločnosť zdokumentovala inventarizáciou všetky položky súvahy. Audítorský tím je presvedčený, že audit poskytol objektívny základ pre náš názor.
Podľa nášho názoru, účtovná závierka GAMO a. s. so sídlom v Banskej
Bystrici, zostavená k 31.12.2001, vyjadruje vo všetkých významných súvislostiach verný obraz o majetku, záväzkoch, finančnej situácii spoločnosti
a o výsledku hospodárenia za uvedený rok. Účtovná závierka je zostavená
v súlade so zákonom č. 563/1991 Zb. o účtovníctve a osobitnými predpismi
vydanými Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Banská Bystrica 25. apríl 2002

Ing. Dagmar Mihálová
Zodpovedný audítor
Dekrét SKAU č. 53

BDR, spol. s r. o. Banská Bystrica
licencia SKAU č. 000006
Obchodný register Okresného súdu
Banská Bystrica, Oddiel: Sro
Vložka číslo: 98/S

Správa audítora

Softvér
Novell PartnerNet Program - Business Expert
Microsoft Certified Partner
IBM Partner World Software
Member of Oracle Alliance
Metaframe - Citrix Certified Administrator
Bentley MicroStation Value Added Reseller
Siete
Cisco Premier Partner Security Solution
3COM Authorized Networking Partner
Allied Telesyn International Authorised Reseller
AVAYA Business Partner - Autorized System Integrator for SYSTIMAX
Structured Connectivity Solutions
Brand-Rex Millenium Structured Cabling System
R&M freenet Certified Planner and Installer
Školenia
Novell Authorized Education Center
VUE - Authorized Testing Center
Ministerstvo školstva SR - akreditované vzdelávacie centrum
Ostatné
Certified Dealer Philips Monitors
Authorized Dealer of Epson Products
PROGIS Authorized Distributor
Amica C authorized partner - exkluzívne zastúpenie pre SR

Profesionalita

Čokoľvek sa učíš, učíš sa pre seba.
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Hardvér
Intel Premier Provider 2002
Intel e-Business Network
Compaq Systems Reseller
IBM Business Partner
Hewlett-Packard Business Reseller
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