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...a práca je hrou
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stručná charakteristika
brief characteristics

GAMO a.s. - poskytovateľ komplexných riešení v IT: navrhujeme,
implementujeme a integrujeme náročné riešenia IT infraštruktúry,
nasadzujeme komplexné podnikové ERP systémy či GIS aplikácie.
Sme spoľahlivým partnerom v oblasti vzdelávania a certifikačných
testov. Samozrejmosťou je technická podpora, kvalitný autorizovaný
servis a široké spektrum doplnkových služieb. Garanciou splnenia
požiadaviek zákazníkov a dodržania špičkovej kvality medzinárodnej úrovne sú certifikáty udelené svetovými IT výrobcami a vybudovaný systém manažérstva kvality ISO 9001:2000.
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GAMO a.s. – complex IT solutions provider: we design, implement
and integrate large-scale IT infrastructure projects, including the full
outsourcing of company’s ERP or GIS applications. Technical support, quality services and versatile spectrum of training and certification services are for us certainty. Awards and certificates from
worldwide technology leaders and quality management system according to the ISO 9001:2000 means a guarantee of fulfilment of
customers’ needs and a guarantee of keeping high quality on an
international level, too.
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Príhovor generálneho riaditeľa
Letter from CEO
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Vážení zákazníci, partneri, vážení spolupracovníci a akcionári

Dear customers, partners and co-operators, dear shareholders

Rok 2007 predstavoval pre spoločnosť GAMO a.s. obdobie zmeny akcionárskej štruktúry, zmeny interného usporiadania spoločnosti a začiatku reštrukturalizácie. V marci 2007 došlo rozhodnutím akcionárov spoločnosti k vyčleneniu skupiny zamestnancov, ktorí pôvodne tvorili súčasť Železiarní Podbrezová a.s. do samostatnej spoločnosti.

The year 2007 represented for GAMO a.s. (joint stock company) a year, when we have changed shareholders structure, internal organization and started re-structuring of the company. In March 2007 was
through decision of shareholders, all employees coming from informatics division of Železiarne Podbrezová (ŽP) a.s. were spined-off into a new, independent company.

Tento krok si vyžadoval zvýšené úsilie zamerané na redefinovanie vnútorného usporiadania spoločnosti
ako aj naštartovanie reštrukturalizácie spoločnosti GAMO a.s.

This decision required increased effort, which we needed to spent into internal company’s organization
and as far as starting the re-structuring changes of GAMO a.s.

V roku 2007 bolo realizovaných viacero zásadných zmien, ktorých jediným cieľom bolo dosiahnuť usporiadanie spoločnosti GAMO a.s. tak, aby sme aj naďalej posilňovali naše postavenie na trhu, ako aj
naďalej rozvíjali dôveru našich zákazníkov. Vážime si našich zákazníkov a partnerov, ktorí dôverovali
našim schopnostiam a spoľahli sa aj v uplynulom roku na nás, ako na riešiteľa svojich IT požiadaviek.
Vysoko oceňujem schopnosti našich zamestnancov, ktorí zvládli náročné požiadavky a úlohy s vysokou
profesionalitou.

Through the year 2007 several substantial changes have been done with one common aim – retain and
strengthen our position on the IT market and further develop the relations and trust of our customers.
We esteem our customers and partners, which relied on us in the previous year and believed that we
could solve their IT demands. I highly appreciate the skills of our employees that have met the requirements and tasks with a very high level of expertise.

Aj napriek zmenám v spoločnosti počas uplynulého roka sme dosiahli výsledky, ktoré jasne deklarujú
pevnú pozíciu spoločnosti GAMO a.s. na slovenskom ICT trhu a dávajú predpoklad do nasledovných
období túto pozíciu naďalej rozvíjať a posilňovať.
Verím, že rok 2008 bude ďalším úspešným rokom nášho pôsobenia na trhu ICT. Som presvedčený, že
kvalitou našej práce sa nám podarí udržať priazeň zákazníkov, pre ktorých je IT dôležitým prvkom ich
každodenného fungovania. Sme pripravení podporiť ich v riešení ich požiadaviek – od jednoduchých
dodávok či opráv techniky, až po realizáciu poskytovania outsourcingových služieb v plnom rozsahu.
Tak, aby sa pre nich IT práca stala hrou.
Ing. Richard Tannhauser
generálny riaditeľ
predseda predstavenstva

The results, which GAMO has achieved during previous year declares our stable position on the Slovak
ICT market, beyond all the structural changes, which we have been going through. It provides stable
basis for future’s growth and strengthening too.
I believe, that year 2008 brings to us next year of successful acting on the Slovak IT market. I would
like to express my confidence, that through quality of our work we can satisfy all requirements and win
favour not only of our current customers but also the favour of the new ones, which consider the IT as
an important subject of their daily operation. We are ready to provide them our support by solving their
requests – from simple delivery or usual maintenance up to realization of full outsourcing services. Just
to let their IT work to turn into a game.
Ing. Richard Tannhauser
general director
chairman of the board of directors
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Vízia, poslanie, základné hodnoty a ciele
vision, mission, basic values and goals

•
•
•
•
•
•

VÍZIA

Vision

GAMO - spoľahlivý partner v oblasti informačných technológií

GAMO – a reliable partner in the area of IT

POSLANIE

Mission

Uvedomujeme si, že jedinou možnosťou dlhodobého úspechu nás a našich zákazníkov je kvalita
služieb. Preto je naším poslaním poskytovať komplexné služby a riešenia v oblasti informačných
technológií.
Naši zákazníci sa potrebujú sústrediť na svoje podnikanie. GAMO a.s. poskytuje prostredníctvom
moderných informačných technológií riešenia vtedy, keď ich potrebujú a ktoré plne vyhovujú ich
požiadavkám.

We do realize that the only chance of a long-term success ours and of our customers is the quality of
the products. Therefore our mission is to provide complex services and solutions in the area of IT.
Our customers need to focus to their own business. GAMO a.s. provides through modern IT the solutions in such a time, when they are needed and which fully meet customers´ requirements.

ZÁKLADNÉ HODNOTY
Čestný a korektný prístup ku zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s poskytnutou službou v komplexnosti, čase a kvalite
Odborný rast a neustále vzdelávanie zamestnancov
Tímová práca, vzájomné vzťahy bez akéhokoľvek zvýhodňovania, predsudkov a diskriminácie
Ochrana dobrého mena, duševného vlastníctva a všetkých aktív spoločnosti
Dodržiavanie zákonov, noriem bezpečnosti a kvality, zlepšovanie firemných procesov

CIELE
Marketing a obchod
• Trvale zlepšovať starostlivosť o zákazníka
• Budovať značku, prezentovať poslanie a odbornosť firmy smerom k odbornej a laickej verejnosti
Technológia
• Aplikovaním najnovších poznatkov z IT byť pripravený splniť náročné požiadavky zákazníkov
Ľudské zdroje
• Vytvoriť a rozvíjať tím najlepších odborníkov a neustále zvyšovať ich kvalifikáciu tak, aby sme zákazníkovi poskytli komplexnosť služieb v oblasti IT
Financie
• Nástrojmi controllingu smerovať firmu k vyššej efektivite a produktivite
• Optimálne využívať vlastné a cudzie zdroje pre zabezpečenie solventnosti a likvidity spoločnosti

Basic values of the firm
•
•
•
•
•
•

Honest and correct approach towards the customers
Customer´s satisfaction with the offered service in the complexity, time and quality
Professional development and continuous education of the employees
Teamwork, interrelations without favouring one, discrimination and prenotion
Protection of the goodwill, of intellectual property, of all the company assets
Observance of legislation, security and quality rules, improvement of internal company processes

Aims
Marketing and sales
• Sustainable improvement of the customers´ keeping
• Creating of the trademark, presenting of the mission and of the technicality of the firm towards scientific and temporal public
Technology
• Through the application of very new IT knowledge to be prepared to fulfil very demanding customers
requirements
Human resources
• To create and develop the team of the best specialists and still improve their qualification in such a way,
so we offer the customer the complexity of the services in the area of IT
Finance
• Through the controlling tools tend the firm to the higher effectiveness and productivity
• Optimally use of the own and foreign sources because of the securing of responsibility
and moneyness
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Profil spoločnosti
company profile

História spoločnosti GAMO a.s. začala vo februári roku 1991 vznikom spoločnosti GAMO spol. s r.o.
ktorá sa po rokoch úspešného pôsobenia transformovala do súčasnej podoby akciovej spoločnosti
na prelome rokov 1998 a 1999. GAMO a.s. si od svojho vzniku budovalo pozíciu relevantného partnera pre zákazníkov. Partnera, ktorý je schopný spoľahlivo implementovať progresívne produkty
a riešenia, partnera, ktorý dokáže ďalej rozvíjať a podporovať už nasadené systémy.

The history of GAMO, joint stock company has begun in February 1991, when GAMO, Ltd. company
was established. Since 1999, after years of successful operation the company was transformed into
the present form of the joint-stock company. Since the beginning of a joint stock company GAMO has
built its position as relevant partner of each customer. A partner, who can implement the most progressive products and solutions and a partner, who can develop and support already existing systems.

GAMO svojím pôsobením ovplyvňovalo rozvoj odvetvia informačných technológií na Slovensku prakticky už od jeho počiatku. Popri globálne pôsobiacich zahraničných spoločnostiach je jedným z neprehliadnuteľných čisto slovenských subjektov na poli informačných technológií.

With its activities GAMO has been influencing the development of the branch of information technologies practically since the beginning of this branch in Slovakia. Besides the global IT players, GAMO
acts as one of the unomitable purely Slovak subjects in the field of information technologies.

GAMO v súčasnosti nie sú len počítače či počítačové siete, ale i schopnosť navrhnúť, implementovať
a integrovať náročné riešenia IT infraštruktúry, vrátane komplexného outsourcingu podnikových
informačných systémov a IT prostredí. V súčasnosti sa IT stáva nevyhnutnou súčasťou fungovania firiem,
zabezpečenie jej bezvýpadkovej a efektívnej prevádzky fungovania je pre nás prioritou. Navrhujeme
a realizujeme systémy podporujúce kritické podnikové aplikácie, kedy naše riešenia umožňujú správcom a manažérom IT prediktívne predchádzať poruchám. Vďaka skúsenému a odborne zdatnému
tímu softvérových analytikov, vývojárov a konzultantov dokážeme odborne implementovať komplexné podnikové ERP systémy či GIS aplikácie. Sme relevantným partnerom v oblasti vzdelávania
a certifikačných testov.

GAMO - that aren’t only computers or computer networks, but also the possibility to design, implement
and integrate large-scale IT infrastructure projects, including the fully scalable outsourcing services.
IT becomes more and more inevitable part of the companies operation, providing of the fault-tolerant
and cost-effective systems is our priority. Not unfrequently we design, deploy and manage systems for
critical organizational IT systems, when our solution offers to IT administrator predictively recognize
and fix possible failures. Thanks to our skilled, professionally capable team of specialists, we can
develop specialized software solutions; deploy complex information systems, such as ERP or GIS.
We are reliable partner for IT education and certification.

Ucelený súbor riešení a služieb, do ktorých GAMO a.s. vkladá svoju profesionalitu, skúsenosti a
vybudovanú infraštruktúru predstavujú základ pre efektívne fungovanie partnerského vzťahu so zákazníkom.
Kvalita, ako aj inovatívnosť našich riešení sú postavené na profesionalite našich pracovníkov. Systémom autorizácií našich špecialistov sa nám podarilo vybudovať tím schopný garantovať požadovanú
úroveň riešení a služieb. So všetkými výrobcami, ktorých produkty GAMO a.s. používa, máme vybudované partnerské vzťahy podložené odbornými a technologickými certifikátmi.
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Integrated services package, built infrastructure and professionalism with experiences of our staff are
the basis of the effective relation with the customer, based on the partnership.
Quality, as well as innovativeness of our solutions is based on our skilled IT specialists’ team. Through
the personnel authorization we have created a strong team able to guarantee requested services
standard. With each producer, which products GAMO implements, we have built close relationships,
supported by achieved professional and technological certificates.

tRHOVÝ PODIEL
Market share

Trh s IT na Slovensku vykázal za rok 2007opäť vyše 10% nárast. Rast sa teda spomaľuje tým,
ako sa trh približuje k štruktúre vyspelých IT trhov z krajín pôvodnej EU. V budúcnosti sa naďalej očakáva rast, podložený stabilnou štruktúrou trhu.

The Slovak IT market reported in the year 2007 again growth rate more than 10%. Market growth
rate is slowing as it matures and moves to structure known from the EU-15 countries. In the future is
expected a healthy rate of growth, based on stable market fundamentals.

Výdavky na IT produkty a služby v prepočte na obyvateľa Slovenska stále predstavujú v porovnaní
s priemerom EU iba približne 1/3, teda nízke hodnoty. V porovnaní s krajinami V4 je Slovensko na 3.
mieste. Z pohľadu dynamiky však rast krajín V4 predstavuje 6,8% voči rastu 2,4% za krajiny EU-15.
Dosiahnutým HDP na obyvateľa (v parite kúpnej sily) však Slovensko, rovnako ako aj ostatné „nové“
krajiny EU, vykazujú trvale vyššiu dynamiku rastu HDP. Slovensko je v raste HDP jednou z popredných krajín v EU. Týmto sú určené stabilné predpoklady na udržateľný rast IT trhu v budúcnosti nielen
v objeme predaja, ale najmä v kvalite a štruktúre poskytovaných IT služieb. Uvedený rast bude navyše
podporený čerpaním štrukturálnych fondov EU zameraných práve na rozvoj informatizácie počas
rokov 2008 – 2013.

The IT products and services spending calculated “per capita” represents approximately only 1/3 in
comparison with EU average IT spending. In comparison with V4 countries Slovakia takes 3rd place.
But from the point of view of GDP per capita growth rate (in PPP), V4 countries showed 6,8% growth
in comparison to 2,4% - EU 15 countries. Moreover, Slovakia, also as all the “new” EU countries
shows steadily higher dynamic of GDP growth – one of the highest in Europe. By this are founded
stable conditions of sustainable growth of IT market, not only in the turnover, but also in the quality and
structure of providing IT services. Moreover, here mentioned growth fundamentals will be supported
by funding coming from EU structural funds, oriented mainly to support the informatization of Slovakia
during period of 2008 – 2013.

Rok 2007 znamenal z pohľadu objemu predaja opäť jeden z úspešných rokov z doterajšej histórie
spoločnosti GAMO. Spoločnosť dosiahla obrat vo výške 510,1 mil. Sk, čo predstavuje udržanie obratu
dosiahnutého v roku 2006. Oproti minulému roku sa zvýšili tržby z predaja tovaru o 3,5%. Tržby za
služby poklesli o 20,7% hlavne v oblasti outsourcingových služieb. Výpadok v službách bol kompenzovaný predajom hardvéru a softvéru, ktorý bol využívaný v outsourcingu.

The year 2007 we can consider as a successful year from the total turnover point of view. The reached
revenues were SKK 510,1 million SKK (app. 15.7 M€EUR ), which means the confirmation of previous years results. Differences were in the structure of the sale – merchandize sales grew up by 3,5%.
Revenues from services decreased by 20%, mainly in category outsourcing services. This drop--out
was balanced by sale of hardware and software, which was dedicated to outsourcing.

Vývoj, ktorým spoločnosť GAMO prešla od roku 1991 po súčasnosť, podložený obchodnými výsledkami ukazuje, že orientácia na vysokú kvalitu poskytovaných riešení a dokonalé spoznávanie dynamicky
sa meniacich potrieb zákazníka je cesta trvale udržateľného rastu.

The development, which has GAMO gone since 1991, well founded of business results affirms us
about this way as the right one leading us towards the sustainable growth, based on high quality services and perfect meeting of dynamically developing customers’ needs.

Trhový podiel spoločnosti GAMO na slovenskom IT trhu v roku 2007 dosiahol približne 1,6%, čo predstavuje voči roku 2006 pokles presne o mieru rastu IT trhu na Slovensku.

The market share of GAMO on the Slovak IT market in 2007 is approximately 1.6% which represents
the same percentage year-on-year decrease, as market grew in 2007.
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História
history
GAMO, akciová spoločnosť, je slovenskou IT
spoločnosťou bez účasti zahraničného či rizikového investičného kapitálu, pôsobiacou na
trhu už 17 rokov. Od roku 1991, kedy vo februári
vzniklo združenie GAMO elektronik, sme si vybudovali pozíciu relevantného a spoľahlivého
partnera, schopného implementovať progresívne technológie a riešenia.

GAMO, joint stock company is purely Slovak
IT company built from scratch into a one of
major IT players on the Slovak IT market during previous 17 years. Since 1991, when the
company was established, we have built position of relevant and reliable partner, who is
able to implement the most progressive products and solutions.

Na slovenskom trhu s IT sa profilujeme ako
poskytovateľ komplexných riešení - navrhujeme, implementujeme a integrujeme náročné riešenia IT infraštruktúry, nasadzujeme
komplexné podnikové ERP systémy či GIS
aplikácie. Sme spoľahlivým partnerom v oblasti vzdelávania a certifikačných testov.
Samozrejmosťou je technická podpora, kvalitný autorizovaný servis a široké spektrum
doplnkových služieb.

On the Slovak IT market we profile ourself as
provider of complex solutions – we design, implement and integrate large-scale IT infrastructure projects, we deploy complex ERP systems
or GIS applications. We are reliable partner for
IT trainings and IT certification tests. Technical
support, professional authorized maintenance
services and variety of additional services are
for us certainty.

1991

1993

1999

Posledný februárový deň vzniká združenie
(vtedy ešte konzorcium) fyzických osôb
pod názvom GAMO elektronik. V októbri sa
päťčlenné konzorcium transformuje na GAMO,
spol. s r. o. Spoločnosť zamestnáva prvých
dvoch ľudí. Manažéri rokujú na Taiwane o priamych dodávkach počítačových komponentov na
československý trh.

V dôsledku rozdelenia republiky sa menia podmienky na trhu. GAMO sa čoraz viac orientuje na slovenský trh. Po prvýkrát sa prezentuje na odbornej výstave COFAX v Bratislave,
na jeseň organizuje GAMO v Banskej Bystrici
odbornú konferenciu o počítačových sieťach
pod názvom Lannet.

Od 1. 1. 1999 GAMO pôsobí ako akciová
spoločnosť, vzniknutá transformáciou pôvodnej spoločnosti s ručením obmedzeným.

On the last day of February, GAMO electronic
– an association (then called consortium) of
physical entities – is created. In October the
consortium is transformed to GAMO, Company Limited. The company has five members of
the consortium and two new employees. The
managers negotiate the direct deliveries of
computer components for the Czechoslovak
market in Taiwan.
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After the division of the Czechoslovak Republic the conditions on the market have been
changed. GAMO focuses its attention on the
Slovak market. For the first time GAMO gives
a good account of itself in the COFAX expo in
Bratislava, in autumn GAMO organi-ses Lannet – a specialized conference dealing with
computer networks.

Since January 1st, 1999 GAMO have acted as
the joint-stock company, originated from initial
Limited company on the market.

2002

2005

2007

Implementácia metód procesného riadenia
počas rokov 2001 a 2002 bola v novembri
roku 2002 zavŕšená. GAMO získalo certifikát
systému manažérstva kvality podľa normy ISO
9001:2000 pre vývoj, návrh, výrobu, dodávky,
servis a školenia a konzultácie v oblasti
informačných technológií.

Podpísanie dohody medzi Železiarňami Podbrezová a. s. a GAMO a. s. o pričlenení odboru informatiky ŽP ku GAMO a o poskytovaní
plného outsourcingu informačného systému
ŽP. Spolu s rozhodnutím o outsourcovaní IT
služieb bolo prijaté aj rozhodnutie o podieľaní
sa na manažérskej kontrole v spoločnosti,
ktorá outsourcing poskytuje.

Ukončenie outsourcingového kontraktu so
Železiarňami Podbrezová a.s. a opätovné plné
prevzatie vlastníckej a aj manažérskej kontroly
pôvodnými akcionármi.

Implementation of the process management
techniques during years 2001 and 2002
was completed in November 2002. GAMO
achieved the quality management system
certificate according to ISO 9001:2000, which
covered design, development, production,
implementation, technical support, trainings
and consultations in the area of Information
Technology.

Agreement between Železiarne Podbrezová
a. s. (ŽP) and GAMO a. s. about undertaking
the IT department of ŽP into the GAMO structure and about providing the total IT outsourcing for ŽP has been signed. Together with
this agreement the decision about sharing the
management rights in GAMO by Železiarne
Podbrezová has been taken.

Strategickým cieľom je poskytovanie kvalitných, integrovaných komplexných riešení spolu
so schopnosťou integrovať projekty nasadenia
IT u zákazníka. Výsledkom by mala byť stabilná a prosperujúca IT spoločnosť, s relevantným postavením na trhu, podporená vzťahmi
s vybranými výrobcami a dodávateľmi.

Outsourcing contract with ŽP was terminated,
and the company was undertaken by origin
shareholders again.
Our strategic aim is providing of the quality, integrated complex solutions with ability of integration IT projects at the customer. As a result
we expect reaching the stable and strong position on the IT market, supported by relations
built with relevant IT suppliers.
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Organizačná štruktúra
organization structure
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Vrcholový manažment

Predstavenstvo

Board of Management

Board of Directors

Ing. Richard Tannhauser – generálny riaditeľ / General Director
Iveta Milčíková – ekonomický riaditeľ / Economic Director
Ing. Peter Turek – asistent GR, predstaviteľ manažmentu kvality /
General Director Assistant, Quality Management Representative
Ing. Ján Gereg – obchodný riaditeľ / Business Director
Ing. Branislav Školník (do 31.7.2007 / until July 31st, 2007)
Ing. Jarmila Pinková – riaditeľka pre ľudské zdroje / Human Resources Director
		
Ing. Jaroslav Zahradník (do 31.12.2007 / until December 31st, 2007)
Ing. Marián Zolcer – riaditeľ úseku informačných technológií / Information Technologies Division Director
Ivan Čaplovič– riaditeľ úseku informačných systémov / Information Systems Division Director

Ing. Richard Tannhauser - predseda predstavenstva / Chairman of the Board of Directors
Ing. Peter Turek - podpredseda predstavenstva / Vice-Chairman of the Board of Directors
Iveta Milčíková - člen predstavenstva / Member of the Board of Directors
Dozorná rada
Supervisory Board

Ing. Július Voskár – člen dozornej rady / Member of the Supervisory Board
Ján Betka – člen dozornej rady / Member of the Supervisory Board
Ing. Branislav Školník – člen dozornej rady / Member of the Supervisory Board

horný rad zľava doprava / upper line, left-to right: Ján Gereg, Peter Turek, Marián Zolcer, Ivan Čaplovič
dolný rad zľava doprava/ lower line, left-to right: Jarmila Pinková, Richard Tannhauser, Iveta Milčíková
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MANAŽMENT
MANAGEMENT
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Predstavenstvo spoločnosti
board of directors

Richard Tannhauser

Peter Turek

podpredseda predstavenstva / Vice-Chairman of the Board of Directors
asistent GR / General Director Assistant
predstaviteľ manažmentu kvality / Quality Management Representative

Iveta Milčíková

generálny riaditeľ / General Director
predseda predstavenstva / Chairman of the Board of Directors

35 rokov, pochádza z Banskej Bystrice.
Po absolvovaní katedry automatizovaných systémov riadenia
na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU Bratislava v roku
1996 nastúpil do GAMO a.s. na pozíciu technického špecialistu
na oddelení dátových komunikácií, a postupne prešiel viacerými
pozíciami.
Do svojho zvolenia za predsedu predstavenstva v auguste roku
2005 zastával pozíciu vedúceho oddelenia stratégií a rozvoja,
kde zodpovedal za technologické smerovanie a ďalší rozvoj
spoločnosti. Počnúc dňom 1.1.2006 bol menovaný za generálneho riaditeľa spoločnosti GAMO a.s.

50 rokov, pochádza z Prešova.
Absolvoval elektrotechnickú fakultu VŠT v Košiciach, odbor
počítačové systémy. Od roku 1983 pracoval v ZVT Banská Bystrica v rôznych technických funkciách. V roku 1993 nastúpil ako IT
manažér do spoločnosti GAMO spol. s r.o. Od roku 1997 zastával
pozíciu výrobno-technického riaditeľa a od roku 2000 aj funkciu
zmocnenca pre kvalitu. Vznikom akciovej spoločnosti v roku 1999
bol nominovaný za pred-sedu dozornej rady a od roku 2003
je členom predstavenstva akciovej spoločnosti.
Od 1.1.2006 pôsobí na pozícii asistenta generálneho riaditeľa a zároveň zmocnenca pre kvalitu.

42 rokov, pochádza zo Zvolena.
Absolvovala Strednú ekonomickú školu v Banskej Bystrici, odbor všeobecná ekonomika. Od roku 1985 pracovala
na Pozemných stavbách, podnikové riaditeľstvo Banská
Bystrica v rôznych ekonomických funkciách. V roku 1992
nastúpila ako ekonómka do spoločnosti GAMO spol. s r.o.
a od roku 1994 zastávala funkciu vedúcej učtárne. Od roku 1998
zastávala funkciu vedúca účtovníctva a daní v spoločnosti
GAMO a.s. V roku 1999 bola nominovaná za členku dozornej
rady a od augusta 2005 je členkou predstavenstva akciovej
spoločnosti.
Od 1.1.2006 zastáva pozíciu riaditeľky ekonomického úseku.

35 years, born in Banská Bystrica.
After graduation at Faculty of Electrical Engineering of the Technical University in Bratislava, at the Department of Automation
control systems he started work in GAMO as data communication technical specialist. Stepwise he has gone through various
positions.
Until his appointment as Chairman of the Board of Directors in
August 2005 he held the position of head of the Strategy and Development Department, where he was responsible for technological development scope and company’s future direction.
Since January 1st, 2006 he was appointed as General Director
in GAMO.

50 years, born in Prešov.
Graduated at the Faculty of Electrical Engineering of the Technical University in Košice, at the Department of Computers systems.
From 1983 he worked for ZVT Banská Bystrica holding in various
technical positions. In 1993 he joined GAMO Ltd. as IT manager.
From 1997 he held the position of Production-Technical Director in GAMO and from 2000 the position of the Quality Manager,
too. In 1999 he was nominated for Supervisory Board Chairman
and from 2003 he is the member of the Board of Directors.
Since January 1st, 2006 he has held the position of General Manager Assistant and Quality Management Representative.

člen predstavenstva / Member of the Board of Directors
finančný riaditeľ / Financial Director

42 years, born in Zvolen.
She graduated at the Economy high school with general economy
specialization in 1985. After study she joined Pozemné stavby
Banská Bystrica, where she worked at corporate headquarter
and held various economic positions. Since 1992 she acceded
GAMO, and since 1994 she worked as head of Accounting Department. From 1998 she was responsible for accounting and taxes.
In 1999 she was nominated as a member of Supervisory Board,
and since September 12th acts as member of the Board of Directors.
Since January 1st, 2006 she has been appointed as Financial Director in GAMO.
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Vedenie spoločnosti
company’s management

Ján Gereg

Marián Zolcer

32 rokov, pochádza z Banskej Bystrice.
Po absolvovaní katedry geodézie a kartografie - zameranie Geografické informačné systémy na SvF
STU Bratislava v roku 1999 nastúpil do GAMO a.s. na pozíciu technického špecialistu GIS na oddelení geografických informačných systémov a postupne prešiel viacerými pozíciami: analytik, projektový manager, vedúci oddelenia vývoja zákazníckych IS, vedúci oddelenia predaja zákazníckych IS.
Počnúc dňom 1.8.2007 bol menovaný za obchodného riaditeľa spoločnosti GAMO a.s. Svoje pôsobenie v GAMO ukončil 30.4.2008.

27 rokov, pochádza zo Šiah.
Absolvoval ekonomickú Fakultu Univerzity Mateja Bela, špecializácia Riadenie malých a stredných
podnikov. Už počas vysokoškolského štúdia spolupracoval so spoločnosťou GAMO ako servisný
špecialista. Po ukončení štúdia nastúpil na pozíciu vedúceho oddelenia počítačových systémov.
Od 1.1.2006 bol vymenovaný za riaditeľa úseku informačných technológií.

obchodný riaditeľ / Business Director

32 years, born in Banská Bystrica.
After graduation at the department of Geodetics and cartography, specialization of Geographical Information Systems on Slovak Technical University in Bratislava he started to work in GAMO as GIS
technical specialist. Subsequently he passes through several positions – analyst, project manager,
head of software development group, head of customer’s solutions sales department.
Since August 1st, 2008 he was nominee to act as a Business Director of GAMO a.s. He decided
to leave GAMO up to April 30rd, 2008.
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riaditeľ úseku informačných technológií / Information Technologies Department Director

27 years, born in Šahy.
University study he finished at the Faculty of Economy of the Matej Bel University in Banská Bystrica.
During the study he cooperated with GAMO, as an IT services specialist. In the year 2004, after study,
he joined GAMO, where he acceded the head of PC systems department.
Since January 1st , 2006 he held the position of Information Technologies Department Director in
GAMO.

Ivan Čaplovič

Jarmila Pinková

37 rokov, pochádza z Dolného Kubína.
Po ukončení štúdia na SPŠ elektrotechnickej v Tvrdošíne sa zamestnal ako programátor v spoločnosti
ÚCHD Bratislava, neskôr pracoval v spoločnosti SOFTIP. V spoločnosti GAMO pôsobil od roku 1994,
kedy nastúpil na pozíciu softvérového vývojára a konzultanta. Od roku 1997 pôsobil ako vedúci oddelenia informačných systémov, ktoré zastrešovalo softérový vývoj v GAMO. Pod jeho vedením
GAMO realizovalo viacero významných softvérových projektov (ISYSpharm, eISYS, eAgent, ...).
Od januára 2006 zastával pozíciu riaditeľa úseku informačných systémov v GAMO a.s. Svoje pôsobenie v GAMO ukončil 31.3.2008.

39 rokov, pochádza z Rimavskej Soboty.
Absolvovala Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, odbor ekonomika práce. Od roku 1991 pôsobila na rôznych pozíciách v oblasti riadenia ľudských zdrojov. V roku 2006 nastúpila do GAMO a.s.
na pozíciu asistent riaditeľa pre RĽZ.
Od 1.1.2008 zastáva pozíciu riaditeľky pre RĽZ.

riaditeľ úseku informačných systémov / Information Systems Department Director

37 years, born in Dolný Kubín.
He graduated at the Electro technical high school he finished in 1990. After study he started work as
programmer in UCHD, Bratislava, later he acted as software analyst in SOFTIP. Since 1994 he acceded GAMO as software development consultant. Since 1997 he acted as head of Informational Systems Department, which covered all software development operations. Under its leadership GAMO
carried out several significant software projects (ISYSpharm, eISYS, eAgent, …).
Since January 1st , 2006 he held the position of Information Systems Department Director in GAMO.
He has decided to leave GAMO up to March 31st, 2008.

riaditeľ pre ľudské zdroje / Human Resources Director

39 years, born in Rimavská Sobota.
Graduated at the University of Economics in Bratislava, specialization working economy. Since 1991
she worked in various positions in the human resources management. In 2006 she started to work
at GAMO as a Human Resources Director Assistant.
Since January 1st , 2008 she has held the position of Human Resources Director in GAMO.
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PRODUKTY
PRODUCTS
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Produkty a portfólio
PRODUCTS AND PORTFOLIO

GAMO a.s. sa počas svojho vývoja vyprofilovalo na poskytovateľa komplexných riešení a služieb v oblasti informačných technológií. V našich riešeniach prinášame zákazníkom progresívne produkty
a služby, realizované skúsenými a certifikovanými špecialistami. Našou výhodou je dokonalé poznanie hardvérovej infraštruktúry, ktorú následne dokážeme prispôsobiť potrebám a požiadavkám
konkrétneho zákazníckeho riešenia. Na uvedenej infraštruktúre zákazníkovi nasadzujeme komplexné
podnikové ERP systémy či GIS aplikácie.
Stratégiou spoločnosti GAMO do budúcnosti je orientácia na také riešenia a služby, ktoré zákazníkom
prinášajú zvýšenie ich konkurenčnej schopnosti v podmienkach globálneho trhu a konkurencie.

Hlavné produktové oblasti, ktoré podporujeme a rozvíjame sú:
½áàåáÞÛÖáèÓàa»ÆäÛ××àÛÓ
µáàåáÞÛÖÓæ×Ö»ÆÛàØäÓåæäçÕæçä×

GAMO has during its historical development built the position of reliable IT solutions and services
provider. In each of our solution we bring the most progressive products, valuable services, performed
by skilled and certified specialists. Our main advantage lies in deep understanding of IT infrastructure,
which we can consequently fully adapt to particular customer’s requirements. Based on this infrastructure we deploy the corporate ERP systems or GIS applications.
Our future’s strategy is orientation to provide such solutions and services, which brings improvement
of each customer’s competitive ability in conditions of global market and competition.

As a main product areas, which we support and further develop are as follows:
ÂáÖàÛÝáèaÛàØáäßÓ_àaåëåæaßë
ÁäÙÓàÛìÓæÛáà»àØáäßÓæÛáàÅëåæ×ßå

ÃäÙæÕaâcçíçècáíÕØÕèÕÖXîí
ÇíçèÙáÕâØ¸ÕèÕÖÕçÙ¹âêÝæãâáÙâè

»ÙãÛæÕÚÝ×ßcÝâÚãæáÕaâcçíçècáí
»ÙãÛæÕäÜÝ×ÕàÝâÚãæáÕèÝãâçíçèÙáç»½Ç

ÇÙæêÙæí çèãæÕÛÙÕîXàãÜãêÕâÝÙØXè
ÇÙæêÙæç ÇèãæÕÛÙÕâØ¸ÕèÕµæ×ÜÝêÝâÛ

¹ßãâãáÝßÕÕæÝÕØÙâÝÙÚÝæáí
¹âèÙæäæÝçÙæÙçãéæ×ÙäàÕââÝâÛ¹ÆÄçíçèÙáç

ÄãalèÕaãêcÕßãáéâÝßÕaâcçÝÙèÙ
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Konsolidované IT riešenia
Consolidated IT solutions

Spôsob realizácie serverovej infraštruktúry má dlhodobý dopad na celý informačný systém. Nami
navrhované koncepcie hardvérovej infraštruktúry sú vďaka svojej modularite schopné zvládnuť beh
existujúcich aplikácií a prispôsobiť sa bez výraznejších problémov akýmkoľvek aplikačným nárokom
v budúcnosti. Ako servery využívame najmä blade riešenia. Jde o riešenie so silnými zabudovanými kontrolnými mechanizmami a prevádzkovou inteligenciou. Systémy, ktoré sa dokážu priebežne
monitorovať, dokážu predvídať možné výpadky, oznamujú svoje stavy pomocou monitorovacích
nástrojov a obsahujú nezriedka zabudovanú redundanciu niektorých hlavných súčastí. Výpadok takejto súčasti tak neovplyvní celkový chod systému.

The way of design and build of server infrastructure has significant impact on the whole information
system. Hardware infrastructure systems which GAMO design, are thanks to their modularity able to
handle multi-application running load, and can be easily upgraded to meet future’s requirements.
As servers we use mainly solution based on “blades”. It represents systems, which are equipped with
strong diagnostics abilities and own operational intelligence. Systems, which can autonomously monitor themselves, able to predict possible failures and report their status for IT administration. Critical
parts of the system are installed as redundant, thus any failure has no fatal impact on the IT environment continuous operation.

V minulosti bolo nepísaným pravidlom, že každá serverová aplikácia bola inštalovaná na samostatnom serveri. Navyše, servery pre pracovné tímy boli často súčasťou IT vybavenia pracovného tímu
a v skutočnosti šlo viac o silnejšie PC, než o server. Takto riešené IT prostredie neumožňovalo
jednotný pohľad na celú infraštruktúru, nedokázalo efektívne riešiť zabezpečenie kritických aplikácií
alebo zdieľať priestor na diskoch.

Over the last several years, most organizations have installed accumulated a number of servers.
The tendency was to install a new server for each application. In many cases, desktop PCs were
conscripted for use as servers. In addition, different groups within the organization had their own IT
equipment with own server. The result was that servers and whole IT infrastructure was unable to
manage complexly, critical applications were often provided ineffectively and sharing the disk space
was only desire.

Aplikácie, ktoré majú v organizácii slúžiť stovkám užívateľov a desiatkam činností, si vyžadujú vhodný hardvérový základ. Musí byť primerane robustný, výkonný a inteligentný, aby poskytol stabilnú
základňu pre us-kutočnenie tohto poslania.

Applications, which have to serve for hundreds users and tens of purposes, require stable hardware
basis. They must be robust, powerful and intelligent to provide stable basis for this mission.

GAMO pristupuje ku riešeniam IT infraštruktúry na báze konsolidovaných riešení spôsobom, ktorého
vízia je založená na vybudovaní infraštruktúry s vysokou dostupnosťou, dátovou bezpečnosťou
a vysokým stupňom Fault Tolerance vrátane možnosti zámeny vadných dielov počas aktívnej činnosti IS.

GAMO design IT infrastructure solutions based on consolidated principle with vision to create
infrastructure, which provides high availability, data security, improved Fault Tolerance with possibility
to change the defect part without system shut-down.

Ako riešenie serverov preferujeme využitie blade serverov od popredných svetových výrobcov.
Jde o riešenia so silnými zabudovanými kontrolnými mechanizmami a prevádzkovou inteligenciou.

As a server side solution we prefer blade servers from global technology leaders. All of them represent equipment with strong self-control mechanism and operational intelligence.

Blade riešenie je modulárnou stavebnicou, kde si zákazník vyskladá systém podľa aktuálnych prevádzkových a finančných možností. Začína sa spravidla s modulmi, ktoré sú nutné pre prevádzku
dnešných aplikácií. Už tu je však odolnosť voči výpadkom systému vyššia ako pri serveroch stojacich samostatne. V priebehu času sa postupne pridávajú moduly pre posilnenie tých častí riešenia,
ktoré majú pre zákazníka význam.

Blade servers have modular construction, where the customer can build a system according to its
current operational requirements and financial abilities. There is often started with basic modules,
necessary to run the current applications, but also from this simple configuration has the whole system higher level of Fault Tolerance in comparison with single servers. During the time can be added
new modules, to run new applications or balance the system utilization.

Blade servery môžu byť pripojené ku spoločnému diskovému poľu. V takomto prípade sa systém
konfiguruje tak, aby sa štartovacia časť systému aj operačný systém servera nachádzali na tomto
diskovom poli. Prípadný hardvérový výpadok celého servera je potom relatívne ľahko prekonaný
jednoduchým zasunutím náhradného dielu a jeho nastavením.

Blade servers can be diskless and connected to shared data storage. In this case the system boots
from the storage. Thus in case of server failure, a new spare part is used instead the defected one
and re-configured to undertake its role.

Diskové polia ku serverom prepájame tzv. SAN sieťou (Storage Area Network). Celý systém je po
prepojení zdvojený, výpadok ktorejkoľvek časti neznamená pre systém problém.
Nasadenie SAN siete zároveň znamená odľahčenie bežnej LAN siete (Local Area Network – sieť
na prepojenie počítačov), pretože dátové presuny medzi servermi sú realizované samostatnou
optickou cestou a nezaťažujú LAN sieť.
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Data storage is interconnected via SAN (Storage Area Network). The whole system is created as
redundant, so any system part failure doesn’t threat the normal system operation.
Usage of SAN also means unloading of the production LAN network. All data transfers between servers and data storage goes through high speed fibre channel links.

Podnikové informačné systémy
Organization Information Systems

V oblasti podnikových informačných systémov sa sústreďujeme na aplikácie podporujúce hlavné
činnosti organizácie. Informačný systém IFS ApplicationsTM je riešenie pre riadenie podnikových
zdrojov, správu podnikového majetku a služieb pre oblasť údržby, opráv a renovácií. Jeho nasadenie dokáže zákazníkom poskytnúť rýchlejšiu návratnosť investícií, zníženie rizika a slobodu výberu.
Geografické informačné systémy (GIS) predstavujú efektívne riešenia pre správu inžinierskych sietí,
technológií a majetku, geografické IS pre potreby obchodu a marketérov. Web content management
systémy sú určené pre prezentáciu firemných informácií pre najširší okruh užívateľov, zvyčajne prepojené s predošlými dvomi typmi aplikácií.

In the sphere of organizational informational systems we focus our activities on applications supporting the core processes of the organization. Information system IFS ApplicationsTM is solution, which
covers management and planning of the enterprise resources (ERP), company’s asset management
(EAM) and services for maintenance, repair and overhaul (MRO). Its deployment brings customers
faster return of investment, decreases the risks and provides freedom of choice. Geographical Information Systems (GIS) represent effective solutions for utilities infrastructure management, technologies, facility management, GIS for marketing and sales specialists. Web Content Management (WCM)
systems are dedicated for wide range of users usually interconnected with two above-mentioned
applications.

IFS Applications

IFS Applications

IFS ApplicationsTM je komplexné sofvérové riešenie na podporu riadenia výrobných a distribučných
procesov v organizácii. Jeho architektúra, postavená na koncepcii nezávislých navzájom spolupracujúcich komponentov umožňuje zákazníkom rýchle a jednoduché vybudovanie informačného systému
a jeho postupný rozvoj. Vďaka IFS Applications™ je možné optimalizovať investície do informačného
systému a maximalizovať ich prínosy pre zákazníka.

IFS ApplicationsTM represents complex software solution for management of production and distribution processes within organization. Its architecture is based on concept of independent, but commonly
cooperating components. This feature allows to customer rapid deployment of the system, with possibility of further functionality widening. Thanks to IFS ApplicationsTM can the organization optimise the
investment into the system and maximize the customer’s benefits.

Prepracovaná klient/server komponentová architektúra a overené databázové prostredie Oracle robia
z IFS Applications ™ stabilné, bezpečné a spoľahlivé ERP riešenie. Užívatelia môžu so systémom
pracovať priamo v organizácii, alebo vzdialene cez portálový prístup, prípadne môžu využívať aj mobilné zariadenia.

Sophisticated client-server component architecture together with proven database environment from
Oracle creates from IFS ApplicationsTM stable, secure and reliable ERP system. Users can access the
system directly within the organization, or remotely by portal access, or through mobile devices.

Viac ako 2 500 organizácií na celom svete a takmer 600 000 užívateľov využíva IFS Applications™
pri svojej každodennej práci. Aj u nás si toto riešenie vďaka svoje flexibilite pri riadení výrobných procesov našlo rôznorodých zákazníkov. Za 8 rokov existencie IFS v Čechách a na Slovensku sa pre IFS
Applications rozhodlo viac ako 40 organizácií. Patria medzi ne napríklad potravinársky koncern I.D.C.
Holding, výrobca záložných zdrojov pre telekomunikácie Eltek Valére, developerská spoločnosť IPEC
Group, dodávateľ plastových výliskov COBA Automotive, ale aj tepláreň United Energy, strojársky
podnik TOSHULIN, výrobca CD nosičov GZ Digital Media, spoločnosť ČEPRO, či zbrojársky podnik
Austin Detonator.
Riešenia IFS pomáhajú efektívne riadiť podnikové procesy, znižovať náklady na ne a zvyšovať produktivitu podnikových zdrojov. Podporujú komplexné riadenie životného cyklu zákazníkov, dodávateľov,
ale aj produktov, či jednotlivých podnikových zdrojov ako sú budovy, stroje, zariadenia, atď. Vďaka
prepojeniu všetkých podnikových informácií v jedinom riešení získava organizácia ucelený pohľad na
podnik a jeho procesy a nástroje na riadenie a kontrolu.

More than 2.500 organizations worldwide and nearly 600.000 users use IFS ApplicationsTM for its
daily operation. Thanks to its flexibility of production processes management found this solution its
customers also in this region. More than 40 organizations decided to run their business on IFS ApplicationsTM during 8 years of acting the IFS branch in Czech republic and Slovakia. From them we can
state companies as food processing corporation I.D.C. Holding, uninterruptable power supplies producer Eltek Valére, building and real estate developer IPEC Group, plastic mouldings producer COBA
Automotive, but also heating plant United Energy, machinery firm TOSHULIN, CD media producer
GZ Digital Media, ČEPRO company or armament factory Austin Detonator.
IFS solution helps to manage the corporate processes effectively decrease its costs and improve the
productivity of corporate resources. Supports complex life-cycle management of customers, supplies,
but also products or particular corporate resources such as buildings, machines, equipment, etc.
Thanks to interconnection of all corporate information within one solution is gained homogeneous
view on company, its processes and tools for management and control too.
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Geografické informačné systémy

Geographical Information Systems

GIS predstavuje novú generáciu informačných systémov, ktorá môže významným spôsobom ovplyvniť
lepšie fungovanie výrobných spoločností, inštitúcií, samosprávy a mnohých iných organizácií. GIS
riešenia pomáhajú riadiacim pracovníkom pri dôležitých rozhodovacích procesoch, zefektívňujú
správu majetku, umožňujú predchádzať havarijným stavom, znižovať investičné náklady. Vypovedacia
schopnosť GIS ďaleko prevyšuje najdokonalejšie klasické mapy a najpodrobnejšie plány.

GIS represents the new generation of information systems, which can significantly impress the better
operation of manufacturers, public institutions, state and local administration. GIS helps managers to
make better decisions, makes the facility management more efficient, alows to prevent the breakdown
outages, reduces the operational costs. A program belonging in the Geographical Information System
category must be capable of a higher capacity than simple map creation.

Spoločnosť GAMO je partnerom PitneyBowes MapInfo na Slovensku. MapInfo Professional je špičkový
softvér pre podnikateľskú činnosť určený pre mapovanie a geografické analýzy.

GAMO is local partner of PitneyBowes MapInfo for Slovakia. MapInfo is professional software for
business–mapping and geographical analysis.

Ak v súčasnosti položíte dobré základy GIS, už v blízkej budúcnosti ušetríte na riešení úloh, s ktorými
sa stretávate počas Vašej prevádzky či údržby.

If you create a stable GIS basis today, in the near future you can benefit from performing the daily
maintenance or reparation tasks.

Produkty a služby, ktoré naša spoločnosť ponúka sa vo veľkej miere využívajú v celom rozsahu odborov.
Sú výborným podkladom pre rôzne analýzy, ktoré môžu organizáciám poskytnúť prehľad v databázach,
a tým aj lepšie porozumenie trhu, odhalenie trendov, skvalitnenie služieb a úsporu nákladov.

Products and services, which GAMO offers, are applied in various vertical segments. They represent
an excellent base for analytical operations, where they help to make better data understanding thanks
to their mapping and trend features.

Medzi naše riešenia patria:

Portfolio of our GIS products:

GIS pre produktovody - RIS
Znižovanie prevádzkových nákladov, podpora tvorby havarijných plánov až po poskytovanie rýchlych informácií z rôznych oblastí podniku v spojitosti s geografickou lokalizáciou na objektoch líniovej
stavby.

GIS for pipelines - RIS
Reducing the operational costs, support for accident plans and scenarios, improved access and handling of documentation associated with exact geographic location of the object on the pipeline.

AQIS
GIS pre potreby vodohospodárskych podnikov.
MuniGIS - GIS pre verejnú správu a samosprávu
Kompletné riešenie novej generácie geografických informačných systémov pre mestá a obce.
GenerelIS - Kompletné GIS riešenie pre podniky
Môže významným spôsobom ovplyvniť lepšie fungovanie priemyselných a výrobných spoločností.
Umožňuje efektívne spravovať majetok, znižovať investičné náklady, predchádzať havarijným stavom
a hlavne riadiacim štruktúram napomáhať pri dôležitých rozhodovacích procesoch.
TourSolver
Logistické riešenie pre optimalizáciu rozvozu.
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AQIS
GIS for water distribution and waste water operators.
MuniGIS – GIS for public and local government
Complex, new generation GIS solution for cities and villages.
GenerelIS – Complex GIS for plants
Can dramatically improve operation of industry and distribution companies. Allows effective asset
management, reducing the operational costs, avoiding of accidents and breakdowns. Helps making
the right decisions.
TourSolver
Solution for logistics and route optimisation.

Zákaznícky servis a podpora
Customer services and support

Pre všetky typy riešení, ktoré poskytujeme zákazníkom, sme pripravení poskytovať plnohodnotnú
podporu. Vzhľadom na technické zázemie dokážeme riešiť nielen jednoduché opravy, ale komplexne
pokryť požiadavky zákazníkov aj na plnohodnotný outsourcing IT produktov a služieb. Na zmluvnej
báze dokážeme plne prevziať zodpovednosť za chod IT infraštruktúry u zákazníka. Ako certifikovaný
partner sme schopní riešiť servisné zásahy na techniku od spoločností HP, IBM, Lenovo a iných
značiek.
Prepracovaným systémom kurzov a certifikácií pomáhame zákazníkom efektívne držať krok so
súčasným vývojom v oblasti IT. Sme certifikačným strediskom VUE University a testovacím centrom
ECDL.

For all solutions, which we implement to our customers, we are able to provide qualified and fullyfledged support. Concerning our technical background, we are able to solve not only simple repairs,
but also to cover complex requirements – full outsourcing of IT. On contractual base we are able to take
the guaranteed responsibility for IT infrastructure operation. As certified partner, we are able to solve
maintenance services for equipment of HP, IBM, Lenovo and other producers.
Through sophisticated set of courses and certifications we help our customers to keep the pace with
current state of IT. We are certification testing centre of VUE University and ECDL accredited testing
centre.
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Kvalita a strategické partnerstvá
quality and strategic partnership
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strategické parterstvá
strategic partnership

Spoločnosť GAMO a.s. disponuje vysokou odbornou spôsobilosťou svojich pracovníkov, ktorá je
podložená získanými certifikátmi.
S každým výrobcom, ktorého produkty spoločnosť GAMO a.s. implementuje, sú vybudované vzťahy
na určitom stupni vzájomného partnerstva podložené odbornými a technologickými certifikátmi.

Intel Channel Partner
Premier Member 2008

Microsoft Certified Partner

CISCO Specialized Partner
Express Foundation

HP Preferred Partner 2008
HP Authorized Services Delivery Partner 2008
HP Certified Supplies Partner 2008

Oracle Technology Partner

MapInfo Indirect Partner,
Distributor for Slovakia

Allied Telesyn International Authorized Reseller
Brand-Rex Millenium Structured Cabling System

ECDL accredited Testing Center

GAMO a.s. disposes of personnel with specialized competence, well-founded by gained certificates.
With each producer, which products GAMO implements, we have built close relationships, verified by
professional and technological certificates.

IBM autorizovaný obchodný a servisný partner 2008

Citrix Metaframe
Citrix Certified Administrator

Authorised System Integrator for SYSTIMAX

VUE Authorized Testing Center

VMware
Enterprise partner

Lenovo Premium Business Partner 2008

Symantec Gold Partner

R&M freenet Certified Planner and Installer

IFS ApplicationsTM
implementačný partner

KE Line Authorized Planner /
Installler for KE Line SCS

Akreditované vzdelávacie centrum
Ministerstvo školstva SR
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Kvalita - iso 9001

Potreby a očakávania zákazníkov sa dynamicky vyvíjajú. GAMO a.s. má v súlade s technologickým
pokrokom a týmito požiadavkami zakotvené trvalé zvyšovanie kvality poskytovaných riešení nielen vo
svojom poslaní, ale aj v každodennej činnosti jej zamestnancov, čo je možné iba pri cieľavedomom
riadení spoločnosti transparentným a systematickým spôsobom.
Spoločnosť GAMO a.s. má vybudovaný a zavedený certifikovaný systém manažérstva kvality
podľa normy ISO 9001:2000 už 6 rokov a ktorý platí pre oblasti:
poskytovanie konzultačných, analytických a poradenských činností a služieb v oblasti správy a údržby
informačných systémov, IT bezpečnosti a komunikácií,
návrh, vývoj, implementácia, integrácia, realizácia a riadenie projektov informačných systémov a softvérových riešení,
návrh, výroba, predaj, inštalácia, servis a údržba počítačov, periférií, počítačových sietí a komunikačných systémov,
školenia a certifikácie v oblasti informačných technológií
predaj produktov a poskytovanie servisných a systémových služieb v oblasti informačných technológií.
Táto certifikácia znamená garanciu splnenia zákazníckych požiadaviek a dodržania špičkovej kvality
na medzinárodnej úrovni. Vybudovanie systému na vysokej úrovni procesného riadenia bolo potvrdené v októbri 2007 dozorným auditom systému riadenia kvality spoločnosťou Bureau Veritas.
Certifikát poskytuje záruku našim zákazníkom v tom, že GAMO je schopné poskytovať im také výrobky a služby, ktoré nepretržite spĺňajú ich najnáročnejšie požiadavky pri dodržaní špičkovej kvality.
GAMO chce byť neustále spoločnosťou, ktorá rýchlo a kvalitne poskytne komplexné služby na úrovni
medzinárodného štandardu pri zachovaní konkurencieschopných cien a vysokej spoľahlivosti pri realizácii zákaziek. K naplneniu tohto tvrdenia smerujú i zásady politiky kvality spoločnosti GAMO a.s.,
za ktorých prijatie a plnenie zodpovedajú všetci zamestnanci spoločnosti.
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quality - iso 9001

Needs and expectations of customers change dynamically. GAMO a.s. has in accordance with technological development and customers’ requirements constituted the sustainable quality improvement
in its mission. Mission and its fulfilment we acquire through using of the professional project management principles, often by usage of use case tools and methodologies. Successful implementation
at any customer requires also meaningful management based on transparent behaviour.
GAMO has implemented quality management system according to ISO 9001:2000, which covers:
providing of consulting, analytical and guidance services and operations in area of information systems management and maintenance, IT security and communication
design, development, implementation, integration, realization and management of information system’s and software solution’s projects
design, production, sale, installation, service and maintenance of computers, peripherals, computer
networks and communication systems
trainings and IT certifications
selling of IT products, providing of system and maintenance services related to informational technologies
The certification means guarantee of customers’ requirements satisfaction on the highest quality level,
comparable with the worldwide companies. High level of process management was confirmed by
Check audit, performed in October 2007 by Bureau Veritas, certification body.
The certificate gives a guarantee to our customers, that GAMO is able to provide such products and
services for them, which continuously fulfil all their most demanding needs.
GAMO a.s. intends to be sought-after company, which is attractive for customers thanks to competitive
prices, reliable orders execution, high quality of provided products together with services performed in
accordance with international standards. The basic principles of our Quality Policy at GAMO lead us
towards fulfilment of this declaration.
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spoločenská zodpovednosť
social responsibility

Spoločenská zodpovednosť je pre GAMO súčasťou kultúry a štýlu podnikania. V jej duchu skvalitňujeme
medziľudské vzťahy a vytvárame pozitívnu atmosféru nielen vo firme, ale i v jej podnikateľskom okolí.
Počas roka 2007 bolo snahou spoločnosti GAMO, aby cez aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti potvrdila status firmy, ktorá sa správa eticky, prispieva k ekonomickému rastu a zvyšuje kvalitu
života svojich zamestnancov, komunity i celej spoločnosti. Ide nám o rozvoj prostredia, v ktorom
vykonávame svoje podnikateľské aktivity, a to nielen z hľadiska regionálneho rozvoja, ale aj z hľadiska
rozvoja IT odvetvia.
Stratégia spoločnosti sa v oblasti sponzoringových aktivít orientuje na podporu záujmových zväzov
a združení zameraných na deti a mládež, aktívne využitie voľného času, rozvoj osobnosti či nadačnú
činnosť. Podporujeme vzdelávanie, kultúru, športové aj spoločenské aktivity.
V roku 2007 sme v oblasti vzdelávania prispeli nadácii Junior Achievement Slovensko - Mládež pre
budúcnosť , ktorá poskytuje mladým ľuďom na Slovensku ekonomické vzdelávanie prostredníctvom praktických programov, prepája ich s podnikateľským sektorom a dáva príležitosť rozhodovať
a orientovať sa v ekonomike voľného trhu ešte pred zapojením do pracovného procesu.
V oblasti aktívneho využitia voľného času smeruje naša podpora na rozvoj mládežníckeho futbalu
v športovej škole JUPIE v Banskej Bystrici, ako aj na vybrané podujatia organizované v regióne.
V rámci regionálneho rozvoja podporou Rotary klubu Banská Bystrica sa aktívne spolupodieľame na rozvoji mesta Banská Bystrica a jednotlivých odvetví v ňom.
Prostredníctvom cieľov v oblasti spoločenskej zodpovednosti posilňujeme pozitívne vnímanie firmy a
jej aktivít nielen smerom k verejnosti, ale i k svojim obchodným partnerom a zamestnancom. GAMO
podporuje niekoľko už tradičných firemných podujatí - Športové hry, Vianočná kapustnica i Mi-kulášsky
večierok organizovaný v spolupráci s Bábkovým divadlom pre deti zamestnancov.
Aktivity spoločnosti GAMO v oblasti informačných technológií majú len mierny dopad na kvalitu
životného prostredia. Hlavným opatrením, ktoré spoločnosť GAMO prijala na ochranu životného prostredia, je separovaný zber (kartonáž, umelé hmoty, ...) s jeho následným odvozom na recykláciu.

Social responsibility has for GAMO a meaning of a part of culture and style of business. We do the
best for interpersonal relations and create the positive spirit within the company and also among entrepreneurship surroundings.
During the year 2007 we have done a significant effort, in order to validate through social responsibility activities our status as a company, which behaviours ethically, contributes to economic growth and
improves the quality of life of its employees, community and the whole society. Our aim in this field is
the development of environment, in which GAMO performs its business activities, not only on regional
scope, but also from the wide IT branch point of view.
The strategy is traditionally sponsorship-activities oriented supporting special interest fellowships and
youth-oriented associations, active free time spending, personal growth or foundation activity. We support education, culture, and amateur and professional sport clubs, too.
During the year 2007 we have donated to the Junior Achievement Slovakia foundation supporting
young people in their professional growth, which gets the youth through practical trainings closer to
the enterprises. Thanks to these activities, young people can take the opportunity to orientate themselves within the free trade economy before they start their own career.
In the free time spending activities we focus our contribution to support development of youth football
school JUPIE in Banská Bystrica, as well as scoop of regionally organized actions.
We are actively cooperating on regional base with the Rotary Club of Banská Bystrica, and in the
sphere of regional development we share our part of responsibility by the further development of city
Banská Bystrica and its particular sectors.
Through our goals in the area of social responsibility, we empower the positive image of GAMO, our
business activities towards the community, towards our partners and employees, too. GAMO traditionally organizes a number of company events such as Sport day, Christmas Cabbage Soup or Santa
Claus Party taken place in Puppets Theatre in Banská Bystrica.
Our business activities related to the information technologies have just a slight negative impact
on the environment and its quality. The separated collection of the packaging (pasteboards, plastics,
etc.) with consequent return to the recycling centres of waste materials is the important arrangement
of GAMO.
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Zhodnotenie roku 2007

Rok 2007 bol poznamenaný viacerými udalosťami, ktoré výrazným spôsobom ovplyvnili fungovanie
spoločnosti smerom dovnútra a aj navonok.

Zmeny, ktoré si všetky udalosti roka 2007 vyžiadali neboli jednoduché. Súviseli s nimi aj personálne
zmeny, ktoré sa v roku 2007 udiali.

V marci 2007 došlo rozhodnutím akcionárov spoločnosti k vyčleneniu skupiny zamestnancov, ktorí
od roku 2006 prešli do GAMO z pôvodného odboru informatika Železiarní Podbrezová a.s. (ŽP). Všetci
zamestnanci pobočky Podbrezová, venujúci sa poskytovaniu outsourcingových služieb pre ŽP sa stali
zamestnancami novej, 100% dcérskej spoločnosti ŽP Informatika s.r.o. Týmto krokom sa nepodarilo
dosiahnuť synergické pôsobenie uvedenej skupiny pracovníkov s pôvodnými zamestnancami GAMO
a.s., od ktorého sme očakávali výraznejšie pôsobenie v oblasti podnikových informačných systémov,
ako aj outsourcingových služieb.

Napriek na prvý pohľad nepriaznivým okolnostiam, ktoré sa počas roka 2007 odohrali, sa však podarilo za uvedený rok dosiahnuť pomerne pozitívne výsledky. Celkový obrat, ktorý GAMO a.s. dosiahlo,
predstavoval hodnotu 510,1 mil. Sk. Tento výsledok je porovnateľný s predošlým rokom, no štruktúra
obratu sa zmenila. V oblasti služieb sa prejavilo najmä ukončenie outsourcingového kontraktu, naopak,
predajom hardvéru sa podarilo tento výpadok v obrate kompenzovať.

Navyše, všetky kroky a opatrenia, ktoré GAMO počas roku 2006 uskutočnilo s týmto zámerom,
bolo nevyhnutné prehodnotiť a vo väčšine prípadov aj radikálne zmeniť. Výsledkom bola nielen nová
organizačná štruktúra, ale taktiež aj zámer výraznejšie pôsobiť v oblastiach, kde je vyšší potenciál
rastu.
Medzi ne patrí nepochybne trh ERP systémov. Tu GAMO do roku 2006 pôsobilo s produktom QI,
určeným najmä pre stredné podniky. Uvedomovali sme si, že trh vyžaduje okrem takýchto riešení
aj robustné, viac špecializované, no najmä v súvislosti s pokračujúcou globalizáciou, medzinárodne
používané ERP riešenie.
Preto sa GAMO rozhodlo zaradiť do portfólia produktov nový ERP systém a stať sa implementačným
partnerom švédskej spoločnosti IFS AB (Industrial and Financial Systems). IFS je jedným z vedúcich
globálnych dodávateľov podnikových aplikácií založených na komponentovej architektúre a otvorených štandardoch. Riešenia IFS sú optimalizované pre riadenie podnikových zdrojov (ERP), správu
podnikového majetku a služieb pre oblasť údržby, opráv a renovácií (MRO). Uvedený krok mal byť
podporený už získanými znalosťami z implementácií ERP riešení.
Ďalším krokom, ktorého cieľom bolo posilnenie postavenia na IT trhu bolo vytvorenie partnerstva
so spoločnosťou OR-CZ s.r.o (Česká republika) a zaradenie produktu MARIE PACS do portfólia
produktov určených pre segment zdravotníctva. Produkt MARIE PACS (Picture Archiving and Communication System) je využívaný v zdravotníctve ako archivačný, správny a vyhľadávací nástroj
s diskrétnym a bezpečným prenosom obrazových informácií o pacientoch, známy tiež pod pojmom
„bezfilmové zdravotníctvo“.
Uvedené nové produkty boli podporené výraznejším úsilím o presadzovanie sa s riešeniami
prinášajúcimi konsolidáciu IT prostredia u zákazníka. Tomuto cieľu sme v roku 2007 podriadili naše
aktivity smerujúce do odborného vzdelávania, ako aj získavania nových zákazníkov.
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Vzhľadom na tento fakt je možné konštatovať, že spoločnosť naďalej organicky rastie a dokáže
reflektovať na súčasné požiadavky IT trhu. GAMO a.s. je aj naďalej kvalifikovaným partnerom pre
čoraz náročnejších zákazníkov. Je schopné trvalo rozvíjať svoje kľúčové kompetencie, investovať do
nových odborníkov a cielene napredovať v perspektívnych technologických oblastiach. Naším zámerom je taktiež intenzívne sa podieľať na projektoch Operačného programu informatizácie spoločnosti.
Rok 2007 predstavoval prelomový míľnik. Od úvodného odčlenenia časti zamestnancov, až po koncoročný výsledok. Uvedomujeme si, že nie všetky procesy sú už nastavené tak, aby bol ich výsledok optimálny. Takisto je zrejmé, že v roku 2007 neboli vyriešené všetky problémy, ktoré množstvo
zmien so sebou prinieslo. Sme však presvedčení, že základy úspešného pôsobenia v ďalších rokoch
sú stabilné a smer, ktorým sa GAMO vybralo v roku 2007 bude znamenať ďalší rozvoj spoločnosti,
ako aj jej zákazníkov, zamestnancov či spolupracujúcich partnerov.

evaluation of the year 2007

Year 2007 was remarked by several factums, which have significant impact on company’s both external and internal operation.

All changes, which brought the factums from 2007, were not easy. All personal changes, which we
have done in 2007, were touched by them.

In March 2007 a shareholders decision was taken, where all employees coming in 2006 into GAMO
from former department of informatics of Železiarne Podbrezová a.s. (ŽP) was moved out of GAMO.
All employees dedicated to provide the outsourcing contract for ŽP have become employees of new,
100% subsidiary of ŽP, called ŽP Informatika s.r.o. By this step was unable to reach the synergy between this employees group with origin GAMO employees, from which we place great hopes in area
of corporate informational systems and outsourcing services too.

In spite of those, on the first look unfavourable occurrences, which happend during 2007, at the end
of the year we could evaluate this year as positive. Sales results – total revenues SKK 510.1 million
(app. €15.7 M). This result is comparable with previous years, but with changed structure. In the services area we reported decrease (termination of the outsourcing contract), which has been balanced
with hardware and software sale.

Moreover, all steps and decisions taken during the year 2006 with this aim, were unavoidably needed
to be re-evaluated and in most cases also radically changed. As a result was not only the new organizational structure, but also aim to focus on areas, where shows significant growth potential.
As segment with this potential is ERP market. GAMO has acted here until 2006 with product QI, suitable mainly for medium and small companies. We realized, that on the market are more and more
required robust, specialized systems, and also, with ongoing globalization internationally accepted
ERP solutions.
This was the reason, why GAMO decided to include into its portfolio new ERP system from IFS AB
(Industrial and Financial Systems). IFS is one of the leading global companies on the ERP market.
Its product - IFS ApplicationTM is based on component architecture and open standards. ISF solutions
are optimized for enterprise resources planning (ERP), company asset management and services for
maintenance, repair and overhaul (MRO). Here mentioned step was supported by gained skills and
experiences from previous ERP system installations.

In consideration of this fact we can state, that the company further organically grows and is able
to reflect on current IT market requirements. GAMO is remaining further as the qualified partner for
more and more demanding customers. We are able to permanently improve our core competences,
invest into new specialists and targetable going ahead in perspective technological areas. Our aim
is also intensive contribution on the projects within the Operational Program Informatization Society
(OPIS) funded by EU.
Year 2007 meant a milestone. From early year’s employees moving, up to the year-end result.
We realize, that not all of the processes are setting absolutely accurate. We also realize, that during the
year 2007 not all the problems risen from these changes were solved. But we are sure, that the basis
of successful acting in the future are stable and the way, which GAMO started during the year 2007
will mean the further development of company, its customers, employees and partners, too.

Through next step we have to aim strengthening our position on the healthcare segment. We have
agreed with Czech company OR-CZ s.r.o. and become a partner for MARIE PACS - solution for “filmless healthcare”. MARIE PACS is used in healthcare as archiving, management and search tool with
discrete and secure transmission of visual information about patients.
Here mentioned products were supported by increased effort to implement solutions, which brings
consolidation of IT infrastructure at the customer. This aim was also supported by our education and
customer acquisition activities.
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Zámery a ciele na rok 2008
Intentions and goals for the year 2008

Počas uplynulých rokov prešlo GAMO a.s., jeho zákazníci, ako aj trh s informačnými technológiami na
Slovensku zmenami, ktoré môžeme právom označiť za revolučné. Vždy sme však pevne presadzovali
víziu, aby nami dodávané informačné technológie prinášali zákazníkovi tú hodnotu, ktorú očakáva.

During last few years has GAMO, its customers and the whole information technology market in
Slovakia gone through changes, which we can rightfully call revolutionary. But we still kept the vision,
that information technologies implemented by GAMO bring to the customer the expected value.

Vzhľadom na rozhodnutie akcionárov spoločnosti o odčlenení skupiny zamestnancov z pôvodnej informatiky ŽP a.s do samostatnej dcérskej spoločnosti a zmene akcionárskej štruktúry bude rok 2008
pre spoločnosť GAMO a.s. predstavovať rok, v ktorom bude pokračovať reštrukturalizácia spoločnosti
s cieľom dobudovať moderne fungujúcu spoločnosť.

Considering the shareholders’ decision about spinning-off the employees from informatics division
of Železiarne Podbrezová a.s. into a new, independent company, and change of the shareholders
structure we deem the year 2008 as a year, when we will focus our effort into building a modern,
functionally oriented company.

Vzhľadom na mnoho vykonaných krokov a rozhodnutí v roku 2007 vyjadrujeme presvedčenie, že spoločnosť GAMO a.s. sa s touto výzvou úspešne vysporiada a udrží si svoje postavenie na slovenskom
trhu IT a u svojich zákazníkov.

Considering the number of steps and decisions which we have done in 2007, we can express our
belief, that GAMO will take this challenge with success and retain its position together with favour
of the customers.

Jedným z hlavných zámerov na rok 2008 je realizovať reštrukturalizáciu spoločnosti vo vzťahu k zmenám usporiadania GAMO a.s. tak, aby bol navodený stav podporujúci efektívne fungovanie a zabezpečujúci predpoklady pre ďalší rozvoj.

One of our main aims for the year 2008 will be re-structuring of GAMO a.s. based on above mentioned
changes, with emphasis on assuming of the effective operation and building the stable basis for further development.

Ciele, ktoré sme si stanovili na rok 2008 priamo vyplývajú z prijatej firemnej stratégie GAMO a z vývoja trhu s informačnými technológiami na Slovensku. Zmenám v štruktúre zákazníckej orientácie
a vývoju v jednotlivých produktových segmentoch trhu s IT na Slovensku sme v roku 2007 prispôsobili nielen organizačnú štruktúru, ale aj produktové portfólio. Tu sme sa sústredili na zvládnutie
takých produktov, ktoré zákazníkovi prinášajú zvýšenie jeho konkurenčnej schopnosti v podmienkach
globálneho trhu a konkurencie.

Aims, which GAMO a.s. set us for the year 2008, are rising directly from our strategy and from the ICT
market development. According to changes in the customer’s requirements structure and particular
IT segment’s development in Slovakia we have during the year 2007 modified not only company’s
organization, but also actualized product portfolio. Here we will focuse on such products, which can
bring increase of competitive ability through current globalisation trends and increased competitors
pressure.

V roku 2008 bude preto náš cieľ:

Our main objectives for the year 2008 are:

• v oblasti produktov - chceme svoje pôsobenie orientovať na dosiahnutie vyššej konkurenčnej schopnosti, ponukou riešení a služieb, ktoré sú založené na našej schopnosti integrovať jednotlivé komponenty IT infraštruktúry do uceleného systému.
• v oblasti zákazníckej základne - máme cieľ udržať zákaznícku bázu, spolu s jej postupným
rozširovaním o nových zákazníkov, najmä z radov stredných podnikov. Uvedený cieľ chceme podporiť
lepšou prácou so zákazníkmi, zvýšením komunikačných a prezentačných aktivít, ako aj využívaním
moderných informačných systémov pre prácu so zákazníkmi. Zákazníkom, ktorí sú oprávnení čerpať
podporu z fondov EU chceme takúto možnosť poskytnúť priamo s dodávkou nášho riešenia.
• v oblasti regionálneho pôsobenia - budeme podporovať posilnenie samostatnosti jednotlivých
pobočiek spoločnosti, hlavne v obchodnej oblasti.
• v oblasti vnútorných zdrojov - je prioritou zvyšovanie produktivity práce, najmä dôsledným
dodržiavaním procesného riadenia podľa ISO 9001:2000 a investovaním do ľudských zdrojov
spoločnosti formou vzdelávania, ako aj systémom hodnotenia a odmeňovania.

• within the products scope - we will accentuate on providing the complex IT system deliveries based
on our ability to integrate particular elements of IT infrastructure into homogeneous system.
• within the customers base - our aim is to secure our base with consequent enlarging of this base
mainly from the segment of small and medium-sized enterprises. This aim we intend to support
by improved customers communication, strengthening our communication and presentation activities,
as far as by usage of modern information systems. Customers, who are able to draw the support from
EU funds, will obtain this possibility directly with solution delivery.
• within the regional operation - we will support the process of reinforcing our branches network,
mainly within trading activities
• in the area of internal resources - our priority lies in labour productivity increase, mainly by thoroughgoing adhering of process management regarding ISO 9001:2000 quality management system.
We plan significant investment into our staff in the form of training, recognition, and also through
system of work evaluation, wages and remuneration, too.

Sme presvedčení, že napĺňaním týchto cieľov dokážeme obstáť v globálnom konkurenčnom prostredí,
ktoré sa bude na Slovensku počas roka 2008 intenzívne vyvíjať.

We are certain, that by realizing of mentioned objectives we will successfully compete in open market
environment, which will intensively develop in Slovakia during the year 2008.
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Udalosti po účtovnej závierke
Changes after closing

V marci a apríli 2008 sa udiali personálne zmeny vo vedení úseku informačných technológií a obchodnom úseku. Ku 31.3.2008 ukončil pôsobenie v GAMO riaditeľ úseku IT Ivan Čaplovič a ku 30.4.2008
ukončil pôsobenie v GAMO aj obchodný riaditeľ Ján Gereg. Obaja sa rozhodli odísť na vlastnú žiadosť.
V apríli 2008 získalo GAMO ocenenie svojej prípadovej štúdie nasadenia riešenia bezfilmového
zdravotníctva MARIE PACS na hardvérovej platforme Intel MultiFlex servera (blade server s integrovaným diskovým poľom) ako „Most Innovative Solution for Healthcare Multiflex Technology“.
Ocenenie bolo udelené na stretnutí Intel Premier partnerov z krajín EMEA – Intel Solution Summit,
konanom 14.-16.4. 2008 v Ríme.
V súlade s pokračujúcim trendom virtualizácie sa GAMO stalo Enterprise partnerom spoločnosti VMware. Toto partnerstvo nám umožňuje realizovať u zákazníka virtuálne prostredia a aplikácie na vysokej
úrovni s využitím nástrojov, ktoré technologický líder v tejto oblasti – spoločnosť VMware Inc. ponúka.
V máji 2008 na partnerskom stretnutí Lenovo Slovensko GAMO potvrdilo svoju pozíciu relevantného
a spoľahlivého partnera a dosiahlo ocenenie vo forme vyššej partnerskej úrovne. Od mája 2008 je GAMO
Premium Business Partnerom spoločnosti Lenovo na Slovensku

In March and April 2008, two personal changes happen within our Information System and Sales
Divisions: As of March 31st, Director of Information Systems Division – Ivan Čaplovič left GAMO and
as of April 30th, Director of Sales Division – Ján Gereg left GAMO. Both of them did this decision by
own reasons.
During April 2008, GAMO was awarded by Intel Corporation for its case study of deployment of the
filmless healthcare MARIE PACS on the hardware platform of Intel MultiFlex server (blade server with
integrated data storage) as „Most Innovative Solution for Healthcare Multiflex Technology“. This award
was presented on Intel Premier partners conference from EMEA – Intel Solution Summit 2008, held
in Rome, April 14th-16th, 2008.
In accordance with continuing trend of virtualization, GAMO become the Enterprise partner of VMware
corporation. This partnership brings us possibility for creation virtual environments and systems on high
level, by usage of tools, which offers this technological leader.
In May 2008 on partner meeting of Lenovo Slovakia has GAMO confirmed its position of relevant and stable partner and also reached the status of higher partner level. Since May 2008, GAMO is Lenovo
Premium Business Partner in Slovakia.
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zamestnanencká politika
employees’ policy
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„Človek je mierou všetkých vecí“
(Protagoras)

„Man is the measure of all things“
(Protagoras)

Najväčšou hodnotou spoločnosti sú ľudia. Veta často používaná, ale stále vystihujúca podstatu fungovania každej spoločnosti a organizácie. Tento fakt si uvedomujeme najmä pri obsadzovaní voľných
pracovných miest. Uvedomujeme si, že len s kvalitnými, odborne vyspelými a lojálnymi zamestnancami môžeme dosahovať dobré výsledky a rozvíjať svoje aktivity vo všetkých smeroch. Naším cieľom
preto bolo a stále je hľadať spôsob a formy stabilizácie súčasných zamestnancov, vhodnou motiváciou, prispievaním k osobnému rozvoju vzdelávacími aktivitami, formovaním osobnosti a vytváraním
podmienok pre sociálne istoty.

People are the most valued asset of each company. Sentence often used, but always representing
the fundament of each society and company operation. This fact we realize especially when we
enroll a new employee. We realize, that only with quality, professionally advanced and loyal employees we are able to reach ambitious goals and further develop our activities. That’s why is our
aim to looking for the ways and forms of stabilizing of current staff, through challenging motivation
up to contribution to personal and professional growth of each our employee. Concurrently we also
emphasize also on social program and benefits.

Stav zamestnancov sa stabilizoval v roku 2007 na 130 zamestnancov. Vzhľadom na charakter vykonávaných činností predstavoval podiel žien na celkovom počte zamestnancov 22%. V našej spoločnosti
má každý zamestnanec rovnaké šance, bez ohľadu na vek či pracovné zaradenie. Svedčí o tom aj
fakt, že podiel žien pracujúcich vo vedúcich pozíciách predstavuje 26% z celkového počtu vedúcich
zamestnancov. Priemerný vek zamestnancov spoločnosti je 35 rokov. V roku 2007 sme podporili
prijatím nových zamestnancov obchodné činnosti, vývoj software a činnosti zákazníckeho servisu.
Politika riadenia ĽZ v spoločnosti dáva priestor aj pre rozvoj absolventom škôl. Vekový priemer novoprijatých zamestnancov je 30 rokov, 77% z novoprijatých zamestnancov má VŠ vzdelanie.

Our employees’ structure has been during the year 2007 stabilized and consists from 130 people.
In consideration of nature of performed activities, share of women on the above mentioned number
represent 22%. Each employee has in our company equal chance, without any limitation by age,
or working position. As evidence – share of woman in managing positions represents 26% of the
whole number of managing functions. The average age of our staff is 35 years. During the year 2007
we have strengthen by engaging of the new colleagues sales team, software development department and also maintenance services department. The policy of human resources managing in GAMO
gives the chance also for the graduates. Average age of newly engaged employee is 30, from which
77% have university degree.

Jedným z nástrojov motivácie pre našich zamestnancov je možnosť ďalšieho odborného rozvoja,
získavanie certifikátov a nových znalostí. Spoločnosť v uplynulom roku podporovala odborné vzdelávanie nielen smerom rozšírenia technických znalostí, ale aj orientáciou na „soft skills“ - jemné
zručnosti zamerané na komunikáciu s okolím. Odborné vzdelávanie je však prioritou – tvorí 80%
z celkových investícií do vzdelávania.

As one of the instruments of motivation we deem the career growth, possibility of further professional
education and certification. During last year company focused not only on professional technical skills
and knowledge’s, but also on “soft skills” – emphasized on communication. But the technical trainings
are priority – 80% from the whole educational spending was dedicated to those activities.

Pocit spolupatričnosti a súdržnosti podporujeme organizovaním športovo-súťažných podujatí,
spoločných technicko-odborných seminárov, ako aj spoločných podujatí pre rodiny s deťmi.

Fellow feeling and good interpersonal relations we support through organizing of common sport-competitive actions, joined technical seminars and also through actions for whole families with children.

Veríme, že kroky, ktoré sme v roku 2007 uskutočnili, budú pre spoločnosť znamenať výraznú podporu
v dosahovaní cieľov stanovených na rok 2008.

We believe, that our effort, which we made during the year 2007, will mean substantial support to fulfil
the challenges of the year 2008.

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov GAMO a.s.

Veková štruktúra zamestnancov GAMO a.s.

Educational structure of GAMO staff

AGE Structure of GAMO staff
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Zhodnotenie obchodných výsledkov za rok 2007
sales results evaluation - year 2007

38

Zhodnotenie obchodných výsledkov za rok 2007
Sales results evaluation - year 2007

Slovenský IT trh v roku 2007 narástol o vyše 10%. Najvyšší podiel predstavoval hardvér, kancelárska technika a sieťové zariadenia, no najrýchlejšie rastúcimi odvetviami sú naopak služby a predaj
balíkového softvéru. V budúcnosti majú k prirodzenému rastu IT trhu prispieť aj granty vyčlenené
zo štrukturálnych fondov EU, ktoré bude Slovensko čerpať do roku 2013.

Slovak IT market during the year 2007 has reported more than 10% growth. The largest share comprises hardware, office equipment and network components, but the fastest growing segments are
services with packaged software. In future add to this organic growth also grants funded by EU structural funds, which will Slovakia utilize during 2007-2013.

GAMO dosiahlo za uplynulý rok 2007 celkový obrat vo výške 510,1 mil. Sk, čo predstavuje medziročný
pokles o 2%. Vzhľadom na štruktúru tržieb, ako aj na okolnosti, ktoré sa v roku 2007 udiali, považujeme
tento výsledok za pozitívny, napriek tomu, že firma nedosiahla rast. Tržby z predaja tovaru sa zvýšili
o 3,5%. Tržby za služby poklesli o 20,7% hlavne v oblasti outsourcingových služieb. Výpadok v službách bol kompenzovaný predajom hardvéru a softvéru, ktorý bol využívaný v outsourcingu.

GAMO has reached during last year revenues SKK 510.1 million (app. €15.7 M), which represents
2% decrease in comparison with previous year. But in consideration of revenues structure and all
factums, which happened during 2007 we evaluate this result as positive, despite we didn’t reported
growing trend. Revenues from merchandize grew up by 3.5%, revenues from services decreased by
20%, mainly in outsourcing services. This drop-out was balanced by sale of hardware and software,
which was dedicated to outsourcing.

Trhový podiel sa týmto znížil a dosiahol úroveň 1,6%. Pridaná hodnota kvôli ukončeniu outsourcingového kontraktu poklesla o 38,9%, no v prepočte na pracovníka je pokles iba 5,5%.
Na celkovom dosiahnutom výsledku sa prejavila aktívna práca so zákazníkmi, začatá v roku 2006,
ktorým sa týmto chceme poďakovať za prejavenú dôveru a za rozhodnutia pokračovať v úzkej spolupráci s našou spoločnosťou nielen v roku 2007, ale aj v ďalších obdobiach. Tiež chceme oceniť aj to,
že sa zákazníci rozhodujú pre moderné, nadčasové a koncepčné riešenia, ktoré im je GAMO schopné
prinášať.
V roku 2007 bola cielene rozvíjaná oblasť venujúca sa poskytovaniu IT služieb a komplexných riešení
IT infraštruktúry. Výraznejšie výsledky sme zaznamenali najmä koncom roka, kedy sa nám podarilo
uskutočniť pár riešení, ktoré boli na vysokej technologickej úrovni.
Taktiež sme počas roka 2007 posilnili oblasť softvérových riešení, kde sme sa stali implementačným
partnerom spoločnosti IFS pre ich riešenie podnikového informačného systému typu ERP, ako aj
v oblasti zdravotníctva, zaradením riešenia pre bezfilmové zdravotníctvo MARIE PACS od spoločnosti
OR-CZ s.r.o..
Sme presvedčení, že uvedené kroky, ktorých výsledky sa plne prejavia v ďalších rokoch, prinesú GAMO
efekt vo forme posilnenia postavenia firmy ako partnera poskytujúceho komplexné IT riešenia.
V oblasti hardvéru a balíkového softvéru budeme naďalej rozvíjať naše aktivity so strategickými
partnermi - HP, IBM, Intel, CISCO, Lenovo, Microsoft, Oracle a ďalšími. Len v úzkej spolupráci
s nimi je podľa nás možné oslovovať dnes zákazníkov s novými technológiami a riešeniami a zároveň
dosahovať odborný rast vlastných pracovníkov.

Market share has decreased and reached 1.6%. Added value, due to termination of outsourcing
contract decreased on year-on-year base by 38.9%, but added value pre employee decreased only
by 5.5%.
On this result has shown the active customer approach policy, which we started during the year
2006. We have to say “thank you” to our customers, for the trust they showed us and for their decision to keep on the close cooperation not only in 2007, but in the future, too. We also appreciate all
customers, who concluded to deploy up-to-date sophisticated solutions, which is GAMO capable
to provide.
During the year 2007 we have targeted development of IT services and complex IT infrastructure
solutions. Significant results we have reached at the end of the year, when we have deployed some
solutions on higher technological level.
We have also strengthened the software solutions area, where we become an implementation partner of IFS AB (Industrial & Financial Systems) for its ERP information system IFS ApplicationsTM.
Together with this step we have expand the healthcare solutions portfolio with MARIE PACS “filmless
hospital” solution from OR-CZ s.r.o. company.
We are sure, that those steps, which full results we expect during next years brings GAMO further
strengthening of its position as a partner, competent to provide complex IT solutions.
Within the hardware and packaged software we intend to continue with our partnership with strategic
partners, such as HP, IBM, Intel, CISCO, Lenovo, Microsoft, Oracle, and others. Only with close cooperation with them we can address the customer with new products and also succeed the professional
growth of our technical specialists.

tržby podľa typu dodávky
revenues - by category
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Štatistika predaja
Sales statistics
Tržby za predaj tovaru podľa komodity

Tržby za realizované služby podľa druhu služby

Revenues from the Merchandise according to product category

Revenues from Services according to service category

ÄãalèÕaÙ
ÄÙæÝÚcæÝÙ
ÃäÙæÕaâcçíçècáíÕçãÚèêcæ
ÄãalèÕaãêcçÝÙèÙÀµÂ£ËµÂ
ÃçèÕèâc

§¨¢«
¥¥¢«
¥¬¢¥
¦§¢«
¥¥¢¬

·ãáäéèÙæç
ÄÙæÝäÜÙæÕàç
ÃäÙæÕèÝãâÕàçíçèÙáçÕâØçãÚèëÕæÙ
·ãááéâÝ×ÕèÝãââÙèëãæßçÀµÂ£ËµÂ
ÃèÜÙæ

Ãéèçãéæ×ÝâÛ½ÈÝâÚæÕèæéßèæí
½áäàÙáÙâèX×ÝÙÕáãØÝÚÝßX×ÝÙçãÚèêcæãê×ÜæÝÙÙâl
ÈÙ×ÜâÝ×ßXäãØäãæÕÕçÙæêÝç¼Ë
ÄãØäãæÕÕÝâèÕàX×ÝÕÇË
ÇíçècáãêXÝâèÙÛæX×ÝÕ
ÊêãÞîXßÕîâl×ßí×ÜçãÚèêcæãê×ÜæÝÙÙâl
HßãàÙâÝÕÕ×ÙæèÝÚÝßX×ÝÕ
Ãéèçãéæ×ÝâÛÝâÚãæáÕaâ×Üçíçècáãê
¿ãâîéàèÕaâcçàéÖíĂ½ÇÕçÝÙèÙ
¼ãçèÝâÛãêcçàéÖí

¦©¢ª
¦¥¢¥
¥©¢§
¥§¢¦
«¢ª
«¢¨
©¢¦
¦¢
¥¢ª
¤¢¥

½ÈÝâÚæÕçèæé×èéæÙãéèçãéæ×ÝâÛ
µääàÝ×ÕèÝãâ·ãâçéàèÝâÛ·éçèãáÝîÕèÝãâ
¼ÕæØëÕæÙÇéääãæè½âçèÕààÕèÝãâ
ÇãÚèëÕæÙÇéääãæè½âçèÕààÕèÝãâ
ÇíçèÙáç½âèÙÛæÕèÝãâ
·éçèãáµääàÝ×ÕèÝãâ¸ÙêÙàãäáÙâè
½ÈÈæÕÝâÝâÛ¹Øé×ÕèÝãâ
½âÚãæáÕèÝãâÇíçèÙáÃéèçãéæ×ÝâÛ
½âÚãæáÕèÝãâÇíçèÙáÕâØÂÙèëãæß·ãâçéàèÝâÛ
¼ãçèÝâÛÇÙæêÝ×Ùç

Predaj tovaru podľa vertikálnych segmentov

Tržby za vlastné výkony podľa vertikálnych segmentov

Merchandise sale according to vertical markets

Services revenues according to vertical segments
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Vybrané referencie
references
Priemysel / Industry
• BIOTIKA a.s. Slovenská Ľupča 	
	Canessa
Worthington Slovakia s.r.o. Košice
•
	Continental
Automotive Systems Slovakia s.r.o. Zvolen
•
	ENBRA
SLOVAKIA spol. s r.o., Banská Bystrica
•
	Energo
– Kov v.d., Liptovský Mikuláš
•
	HOLCIM
(Slovensko) a.s. Rohožník
•
	
• Ixonos Slovakia s.r.o. Košice
	Liptovská
mliekáreň a. s., Liptovský Mikuláš
•
	K
• – system spol. s r. o., Kosorín
	MEANDER
THERMAL, s.r.o. Dolný Kubín
•
	MILKING,
spol. s r.o. Bratislava
•
	NELLY
Slovakia, s.r.o. Bratislava
•
	Sapa
Profily a.s. Žiar nad Hronom
•
	SIBAMAC,
a. s. Bratislava
•
	SLOVTHERMAE
SLK š.p. Bratislava LÚ Diamant
•
	Stredoslovenská
vodárenská spoločnosť a. s., Banská Bystrica
•
	Stredoslovenská
vodárenská prevádzková spoločnosť a. s., Banská Bystrica
•
	SWEDWOOD
SLOVAKIA spol. s r.o., Závažná Poruba
•
	Ti
- Hanil Slovakia, s.r.o. Čadca
•
	Transpetrol
a. s., Bratislava
•
	
• WITZENMANN Slovakia s. r. o., Vlkanová
	
• Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra
	
• ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ a. s., Podbrezová
Štátna správa a samospráva, školstvo/Central government and Self government, Education
•
	Akadémia
ozbrojených síl generála M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš
• Generálna prokuratúra SR, Bratislava
	
• Gymnázium Mikuláša Kováča, Liptovský Mikuláš
	
•
	Katolícka
univerzita, Ružomberok
•
	Krajský
úrad, Banská Bystrica
•
	Mestský
úrad Detva
•
	Mestský
úrad Zvolen
•
	Národný
bezpečnostný úrad, Bratislava
• RECYKLAČNÝ FOND, Bratislava
	
•
	Slovenská
agentúra pre cestovný ruch, Bratislava
•
	Slovenská
správa ciest Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica
•
	Slovenský
zväz telesne postihnutých, Bratislava
• Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
	
• Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
	
•
	Univerzita
P. J. Šafárika, Košice
• Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Banská Bystrica
	
• Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Banská Bystrica
	
•
	Technická
univerzita v Košiciach, Košice
•
	Univerzita
Mateja Bela, Banská Bystrica
• Žilinská univerzita, Žilina
	

Obchod a služby, financie / Business and Services, Financial
	Bytový
podnik Liptovský Mikuláš, a. s.
•
	Autotest
Sk s.r.o. Bratislava
•
	DOPRAVOPROJEKT,
a.s. Bratislava
•
	ENERGOINVEST,
a.s. Bratislava
•
	Eurocom
Investment, Bešeňová
•
	FORZA
a.s. Banská Bystrica
•
	Komunálna
poisťovňa, a.s. Bratislava
•
	LION
CAR s.r.o., Banská Bystrica
•
	METEOR
Slovensko, s.r.o., Bratislava
•
	Slovenská
pošta a.s., Banská Bystrica
•
	Slovexperta
spol. s r. o., Žilina
•
	Správa
slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš
•
	Stavebné
bytové družstvo Banská Bystrica
•
	TAJBA,
a.s. Košice
•
Zdravotníctvo / Healthcare
	Detská
fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
•
	Fakultná
nemocnica F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
•
	Fakultná
nemocnica L. Pasteura Košice
•
	Komora
veterinárnych lekárov Slovenskej republiky Bratislava
•
	MED-ART
spol. s r. o., Nitra
•
	Národný
endokrinologický a diabetologický ústav n. o. Ľubochňa
•
	PHOENIX
Zdravotnícke zásobovanie a. s., Viničné
•
	Slovenská
lekárnická komora, Bratislava
•
	UNIMED
spol. s r.o., Bratislava
•
	UNIPHARMA
a. s., Prievidza
•
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Komentár ekonomickej riaditeľky
commentary of cfo
V roku 2007 dosiahlo GAMO a.s. celkové tržby vo výške 510,1 mil. SK. V porovnaní s rokom 2006
sú tržby na porovnateľnej úrovni. Oproti minulému roku sa zvýšili tržby z predaja tovaru o 3,5%. Tržby
za služby poklesli o 20,7% hlavne v oblasti outsourcingových služieb. Výpadok v službách bol
kompenzovaný predajom hardvéru a softvéru, ktorý bol využívaný v outsourcing.
Na oblasť nákladov spoločnosti v roku 2007 malo vplyv odčlenenie bývalého odboru ŽP informatika.
Uvedená skutočnosť mala vplyv na zmenu organizácie práce a vnútorných procesov v spoločnosti,
ktoré si vyžiadali viac zdrojov, ako sme predpokladali. Aj napriek snahe udržať ziskovosť na úrovni
roku 2006 sa nám tento zámer splniť nepodarilo.
Platobná schopnosť sa podobne ako i v minulých obdobiach vyvíjala pozitívne, spoločnosť bola
schopná čeliť krátkodobým finančným záväzkom.
Uvedomujeme si našu zodpovednosť, spoločnosť GAMO a.s. nemala ku koncu roka 2007 žiadne
záväzky voči štátu, zamestnancom, či záväzky vyplývajúce zo sociálneho zabezpečenia po lehote
splatnosti. Dokladom o stabilnej a dobrej platobnej schopnosti, ako aj o platobnej disciplíne je aj potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov, kde je GAMO zapísané Úradom pre verejné obstarávanie
už niekoľko rokov.
Naším cieľom pre rok 2008 je zefektívniť vnútorné procesy. V oblasti vnútorných zdrojov je prioritou zvyšovanie produktivity práce, najmä dôsledným dodržiavaním procesného riadenia podľa
ISO 9001:2000 a investovaním do ľudských zdrojov spoločnosti formou vzdelávania, ako aj systémom hodnotenia a odmeňovania. Našou snahou pre rok 2008 je zlepšiť všetky rozhodujúce finančné
ukazovatele.

The year 2007 GAMO finished with total turnover of 510.1 million SKK (app. €15.7 M). The results
are on comparable value in comparison with previous year. Differences were in the structure of the
sale – merchandize sales grew up by 3.5%. Revenues from services decreased by 20.7%, mainly in
category outsourcing services. This drop-out was balanced by sale of hardware and software, which
was dedicated to outsourcing.
Costs were mainly influenced by cut adrift of former division of informatics of Železiarne Podbrezová.
Here mentioned fact has a substantial impact on the work organization and changes of the internal
processes. Changes required more internal resources, as we primarily expected. In spite of all effort
we made during last year, the company didn’t reached profitability on a level from the year 2006.
Solvency starting in the past continued in positive trend, GAMO was able to cover their short-term
accounts payable by short-term assets.
We aware our responsibility and therefore to the end of the year 2007 GAMO had no liabilities in relations to the state, employees or liabilities followed from the social provision after the date of maturity.
As a proof of stable good solvency and payment discipline is also certificate “Confirmation about the
entry in the list of enterpreneurs”, issued by the Office for Public Procurement, which GAMO owns
several years ago.
Our aim for the year 2008 is to reengineer internal processes. In the sphere of internal resources we
have apriority of increasing the labour productivity, mainly through strictly keeping of process management techniques according to ISO 9001:2000 and concurrently investing into human resources
– education, motivation and reward. Our efforts for the year 2008 is to focus on improve all relevant
financial indexes.
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6WDQRYLVNR'R]RUQHMUDG\VSRORþQRVWL*$02
NURþQHM~þWRYQHM]iYLHUNH
DQiYUKXQDUR]GHOHQLH]LVNX*$02DV%DQVNi%\VWULFD
]DURN
'R]RUQiUDGD*$02DV%DQVNi%\VWULFDXUþLODSUHY\NRQDQLHSULHEHåQpKR
DXGLWX]DURNDQDRYHUHQLHURþQHM~þWRYQHM]iYLHUN\]DURNDXGtWRUVN~
ILUPX%'5 VSROVUR %DQVNi%\VWULFD OLFHQFLD 6.$8 þtVOR ]RGSRYHGQê
DXGtWRU,QJďXGPLOD.LĖRYiOLFHQFLD6.$8þVRVtGORP00+RGåX%DQVNi
%\VWULFD  1D VYRMRP ]DVDGQXWt GĖD  DSUtOD  Y V~ODGH V  RGV  6WDQRY
VSRORþQRVWLSUHVN~PDOD~þWRYQ~]iYLHUNX]DURN

7KH 6XSHUYLVRU\ %RDUG RI *$02 DV %DQVNi %\VWULFD VWLSXODWHG WKH DXGLWLQJ
FRPSDQ\ %'5 &RPS /WG %DQVNi %\VWULFD /LFHQFH 6.$8 QXPEHU 
UHVSRQVLEOH DXGLWRU ,QJ ďXGPLOD .LĖRYi /LFHQFH 6.$8 1R   VHDWHG
LQ00+RGåX%DQVNi%\VWULFDWRFRQGXFWDUXQQLQJDXGLWIRUDQGDSSURYHWKH
DQQXDO EDODQFH IRU  $V LWV PHHWLQJ GDWHG $SULO WK  LW DXGLWHG WKH DQQXDO
EDODQFHIRULQDFFRUGDQFHZLWKVHFWLRQRIWKH&RPSDQ\6WDWXWH

3UHGVWDYHQVWYRVSRORþQRVWL]DVW~SHQp,QJ5LFKDUGRP7DQQKDXVHURPSUHGORåLOR
QDURNRYDQLHGR]RUQHMUDG\QiYUKQDUR]GHOHQLH]LVNXSR]GDQHQt]DURNYR
YêãNH6N

7KH%RDUGRI'LUHFWRUVUHSUHVHQWHGE\5LFKDUG7DQQKDXVHUVXEPLWWHGWKHSURILW
GLVWULEXWLRQ 7KH DPRXQW RI SURILW DIWHU WD[DWLRQ UHSUHVHQWV 6..  7KH
SURSRVDOZDVWREHQHJRWLDWHGDWWKH6XSHUYLVRU\%RDUGPHHWLQJ

7HQWR]LVNQDYUKORY]P\VOHVWDQRYVSRORþQRVWLUR]GHOLĢQDVOHGRYQH
•
•

VXPD6NQHUR]GHOHQê]LVNPLQXOêFKURNRY
]iNRQQêSUtGHOGRUH]HUYQpKRIRQGXVXPD6N

'R]RUQi UDGD NRQãWDWXMH åH Y ]P\VOH XVWDQRYHQLD   2EFKRGQpKR
]iNRQQtND URþQi ~þWRYQi ]iYLHUND VSRORþQRVWL *$02 DV %DQVNi %\VWULFD EROD
DXGtWRURP KRGQRWHQiNODGQHVWêP åH SRVN\WXMH SUDYGLYê DREMHNWtYQ\ SRKĐDG QD
ILQDQþQ~ VLWXiFLX VSRORþQRVWL QD YêVOHGN\ KRVSRGiUHQLD DSHĖDåQp WRN\ ]D URN


7KH %RDUG RI 'LUHFWRUV SURSRVHG LQ DFFRUGDQFH ZLWK WKH &RPSDQ\ 6WDWXWH
WRGLVWULEXWHWKHSURILWLQIROORZLQJZD\
• DPRXQWRI6..WREHUHPLWWHGWRWKHDFFRXQW
QXPEHU5HWDLQHGHDUQLQJVIURPSUHYLRXV\HDUV
• DPRXQWRI6..WREHUHPLWWHGWRWKH5HVHUYH)XQG
7KH 6XSHUYLVRU\ %RDUG VWDWHV WKDW DFFRUGLQJ WR SURYLVLRQ   RI WKH
&RPPHUFLDO &RGH WKH DQQXDO EDODQFH VKHHW RI WKH *$02 D V %DQVNi %\VWULFD
FRPSDQ\ZDVSRVLWLYHO\HYDOXDWHGE\WKHDXGLWRUDVLWSURYLGHVWUXHDQGIDLUYLHZRIWKH
FRPSDQ\¶VILQDQFLDOSRVLWLRQEXVLQHVVUHVXOWVDQGFDVKIORZIRUWKH\HDU

1D ]iNODGH XVNXWRþQHQHM SUHYLHUN\ Y\SUDFRYDQêFK GRNXPHQWRY URþQHM
~þWRYQHM]iYLHUN\Y\NRQDQpKRRYHUHQLDIRUPiOQHMDYHFQHMVSUiYQRVWLDSUDYGLYRVWL
Y\ND]RYDQêFK XND]RYDWHĐRY D QD SRGNODGH ]tVNDQêFK LQIRUPiFLt ]R VSUiY\
QH]iYLVOpKR DXGtWRUD  VSRORþQRVWL %'5 VSRO V UR %DQVNi %\VWULFD NWRUp
SRWYUG]XM~ YHGHQLH ~þWRYQtFWYD VSRORþQRVWL *$02 DV %DQVNi %\VWULFD Y ]P\VOH
SODWQêFK SUiYQ\FK D ~þWRYQêFK SUHGSLVRY GR]RUQi UDGD RGSRU~þD YDOQpPX
]KURPDåGHQLX

%DVHG RQ UHDOLVHG RYHUKDXO RI WKH GRFXPHQWV UHJDUGLQJ WKH DQQXDO EDODQFH
VKHHW EDVHG RQ UHDOLVHG RYHUYLHZ RI IRUPDO DQG REMHFWLYH WUXH UHYLHZ RI GHFODUHG
LQGLFDWRUVDQGEDVHGRQREWDLQHGLQIRUPDWLRQIURPFRQWLQXRXVDXGLWVUHDOL]HGE\%'5
&RPS /WG %DQVNi %\VWULFD WKDW FRQILUP PDLQWHQDQFH RI DFFRXQWV LQ *$02 D V
%DQVNi %\VWULFD LQ DFFRUGDQFH ZLWK YDOLG OHJDO DQG DFFRXQWDQF\ UHJXODWLRQV WKH
6XSHUYLVRU\%RDUGUHFRPPHQGVWKHVKDUHKROGHUVPHHWLQJ

VFKYiOLĢ

WKHDQQXDOEDODQFHVKHHWDQGWKHSURILWDSSURSULDWLRQRI*$02DV%DQVNi%\VWULFD
FRPSDQ\IRUWKH\HDULQDFFRUGDQFHZLWKVHFWLRQRIWKH&RPSDQ\6WDWXWH

URþQ~ ~þWRYQ~ ]iYLHUNX VSRORþQRVWL DNR DM QiYUK QD UR]GHOHQLH ]LVNX *$02 DV
%DQVNi%\VWULFD]DURNYV~ODGHVRGV6WDQRYVSRORþQRVWL
*$02DV

.\MHYVNpQiPHVWLH
%DQVNi%\VWULFD
6ORYHQVNiUHSXEOLND

7HO
)D[
KWWSZZZJDPRVN

,ý2 
',ý 
,ý'3+ 6.

2EFKRGQêUHJLVWHU26%DQVNi%\VWULFDRGGLHO6DYORåNDþ6

6\VWpPPDQDåPHQWXNYDOLW\
SRGĐDQRUP\,62

WRDSSURYH

*$02DV

.\MHYVNpQiPHVWLH
%DQVNi%\VWULFD
6ORYDNUHSXEOLF

3KRQH
)D[
KWWSZZZJDPRVN

5HJ1R 
7D[5HJ 
7D[,' 6.

4XDOLW\0DQDJHPHQW6\VWHP
DFFRUGLQJWR,62

&RPSDQ\UHJLVWHU&RXQW\&RXUW%DQVNi%\VWULFD6HFWLRQ6D5HFRUG1R6
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súvaha
balance sheet
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Aktíva
Majetok spoločnosti klesol o 29 mil. Sk. Zmena stavu majetku
bola spôsobená poklesom neobežného majetku o 42 mil. Sk
v dôsledku predaja investícií zakúpených v roku 2006 spojených
s outsorcingovými službami.
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ª¥

Âãâ¡×éææÙâèàÝÕÖÝàÝèÝÙç

¿æXèßãØãÖcîXê[îßí

Obežný majetok vzrástol o 11%. Zvýšenie stavu obežného majetku bolo spôsobené zvýšením tovarových zásob o 2 mil. Sk
na zákazky, ktoré sa realizovali začiatkom roka 2008 a zvýšeným stavom pohľadávok o 17 mil. Sk v dôsledku vyšších tržieb
v mesiaci december 2007. Celkové pohľadávky voči odberateľom
predstavovali 110 mil. Sk, pričom v lehote splatnosti bolo ku koncu
roka 65% z celkového objemu pohľadávok.

Total Assets
The whole assets of the company have decreased by 29 mill. SKK,
mainly by decrease of intangible assets with value of 42 mill. SKK.
Those assets, purchased in the 2006, were strictly related to outsourcing contract.
Current assets grew up by 11%. This increase was due to merchandize stock grew up by 2 mill. SKK, dedicated to orders starting in early 2008 and by increased receivables – by 17 mill. SKK,
as a result of higher sales during December 2007.
Current receivables reached total amount of 110 mill. SKK, the
rate of the receivables in the term of maturity represented 65 %
of the whole receivables.

Pasíva

Total Equity and Liabilities

Záväzky spoločnosti klesli o 17% v dôsledku splatenia dlhodobého úveru na financovanie investícií
spojených s outsorcingovými službami. Voči predchádzajúcemu roku došlo k poklesu celkových
záväzkov voči dodávateľom o 9 mil. Sk. Záväzky v lehote splatnosti ku koncu roka predstavovali 64%
z objemu celkových záväzkov. Všetky záväzky voči štátu, zamestnancom a záväzky zo sociálneho
zabezpečenia boli k 31.12.2007 v lehote splatnosti.

Total liabilities decreased by 17%, as a result of long term loan pay-off, dedicated to financing the
outsourcing contract investments. In comparison with the year 2006, the accounts payable against
suppliers amount has decreased by 9 mill. SKK. The rate of the accounts payable in the term of maturity represented 64 % of the whole amount.
To the end of the year 2007 the company had no liabilities in relations to the state, employees or liabilities followed from the social provision after the date of maturity.

Štruktúra aktív

Štruktúra pasív

Assets structure

Equity and liabilities structure
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Výkaz ziskov a strát
profit and loss statement
Výnosy
V roku 2007 sme dosiahli tržby v celkovej výške 510,1 mil. Sk. Môžeme konštatovať, že napriek
výraznému poklesu outsourcingových služieb sa podarilo udržať celkové tržby na približne rovnakej
úrovni ako v roku 2006. Tržby z predaja tovaru vzrástli o 3,5%, tržby z predaja služieb klesli o 20,7%,
výpadok bol kompenzovaný predajom vybavenia používaného pre outsourcing.

Revenues
In the year 2007 GAMO reached total revenues 510,1 SKK (app. 15.7 M€EUR). We can state, that
despite the drop-out of outsourcing services, company held comparable revenues, as in the year
2006. Merchandize sales grew up by 3,5%, revenues from services decreased by 20%; here occurred
drop-out was balanced by sale of outsourcing dedicated hardware and software.

Náklady
Na oblasť nákladov spoločnosti v roku 2007 malo vplyv odčlenenie bývalého odboru ŽP informatika.
Uvedená skutočnosť mala vplyv na zmenu organizácie práce a vnútorných procesov v spoločnosti,
ktoré si vyžiadali viac zdrojov, ako sme predpokladali. Aj napriek snahe udržať ziskovosť na úrovni
roku 2006 sa nám tento zámer splniť nepodarilo.

Costs
Costs were mainly influenced by cut adrift of former division of informatics of Železiarne Podbrezová.
Here mentioned fact has a substantial impact on the work organization and changes of the internal
processes. Changes required more internal resources, as we primarily expected. In spite of all effort
we made during last year, the company didn’t reached profitability on a level form the year 2006.

Hospodársky výsledok
Výsledkom hospodárenia za rok 2007 bol zisk 6 811 tis. Sk Uvedený výsledok bol ovplyvnený
predovšetkým čerpaním vyšších nákladov na zabezpečenie vnútorných procesov v spoločnosti.

Profit
Company GAMO has for the year 2007 shown net profit 6.811 mill. SKK. Here mentioned result was
influenced mainly by higher cost spending dedicated to provisioning of internal company processes.

Pridaná hodnota
Pridaná hodnota za rok 2007 vzrástla oproti roku 2006 o 8%. Pridanú hodnotu v roku 2006 výrazne
ovplyvnilo poskytovanie outsoucingových služieb pre ŽP group. Po ukončení tejto spolupráce v roku
2007 môžeme vývoj pridanej hodnoty hodnotiť pozitívne.

Added Value
Added value increased in comparison with the year 2006 by 8%. Result was mainly touched by providing of the outsourcing contract during 2006. After termination of the contract we can evaluate the
added value development as positive.
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Vývoj tržieb a hospodárskeho výsledku

Pridaná hodnota

Revenues and profit development
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Súvaha 2007 v plnom rozsahu
balance sheet
UVPOD1v07_2

SÚVAHA

UVPOD1v07_1

Súvaha Úč POD 1 - 01

31. 12. 2007

k

Označenie
a

(v tisícoch Sk)

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

2 0 2 0 0 8 7 4 9 8

X

IČO

riadna

zostavená

Mesiac Rok
Za obdobie

schválená

mimoriadna

3 6 0 3 3 9 8 7

priebežná

(vyznačí sa x)

001

A.

Pohľadávky
za upísané
vlastné imanie
(353)

002

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

od

1

2007

do

12

2007

B.

Neobežný majetok
r. 004 + r. 013
+ r. 023

003

od

1

2006
B.I.

Dlhodobý
nehmotný majetok
súčet (r. 005 až
012)

004

do

12

2006

B.I.1.

Zriaďovacie náklady
(011) - /071, 091A/

005

2.

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

006

3.

Softvér
(013) - /073, 091A/

007

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

G A M O

A . S .

Právna forma účtovnej jednotky

A K C I O V Á

Číslo
riadku
c

S P O L O Č N O S Ť

1

2 0 2 0 0 8 7 4 9 8

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto
2

Netto

3

205298
34183

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Účtovná závierka
X

STRANA AKTÍV
b
SPOLU MAJETOK
r. 002 + r. 003
+ r. 032 + r. 062

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

Daňové identifikačné číslo

DIČ

Súvaha Úč POD 1 - 01

171115

200241

15737

58175

353

31593

353

31593

15384

26582

46932
31195
1842
1489

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica

Číslo

K Y J E V S K É
PSČ

N Á M E S T I E

6

1489

Obec

9 7 4 0 4

B A N S K Á

B Y S T R I C A

Telefón

4.

Oceniteľné práva
(014) - /074, 091A/

008

5.

Goodwill
(015) - /075, 091A/

009

6.

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

010

7.

Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041) - 093

011

Fax

0 4 8

4 3 7 2 0 0 4

/

/

E-mail

Zostavený dňa:

2 6 .

3 .

2 0 0 8

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

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Schválený dňa:

8.

B.II.

Záznamy daňového úradu

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný majetok
(051) - 095A
Dlhodobý hmotný
majetok
súčet (r. 014 až
022)

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

MF SR č. 25812/1/2006

Miesto pre evidenčné číslo

50

1842

MF SR č. 25812/1/2006

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu
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012

013

45090
29706

014

Strana 2

UVPOD1v07_3

UVPOD1v07_4

DIČ

Súvaha Úč POD 1 - 01
Označenie
a

2.

3.

STRANA AKTÍV
b

Číslo
riadku
c

Stavby
(021) - /081, 092A/

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

016

017

5.

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

018

6.

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

019

Obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042) - 094

8.

9.

B.III.

3.

4.

5.

Netto
2

Netto

Označenie
a

3

44775

7.

15349

26451
8.

STRANA AKTÍV
b

Číslo
riadku
c

Pôžičky s dobou
splatnosti najviac
jeden rok
(066A, 067A, 06XA)
- 096A
Obstarávaný
dlhodobý finančný
majetok
(043) - 096A
Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
finančný majetok
(053) - 095A

032

C.I.

Zásoby
súčet (r. 034 až
040)

033

020

C.I.1.

Materiál
(112, 119, 11X)
- /191, 19X/

034

021

2.

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

035

35

131

4.

Výrobky
(123) - 194

037

024

5.

Zvieratá
(124) - 195

038

025

6.

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

039

Poskytnuté
preddavky
na zásoby
(314A) - 391A

040

Dlhodobé
pohľadávky
súčet (r. 042 až
047)

041

Pôžičky účtovnej
jednotke
v konsolidovanom
celku
(066A) - 096A
Ostatný dlhodobý
finančný majetok
(067A, 069, 06XA)
- 096A

MF SR č. 25812/1/2006

027

C.II.

Pohľadávky z
C.II.1. obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA)
- 391A

028
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7159

4684

362

322

362

519
200

023

7.

134505

319

Zákazková výroba
036
s predpokladanou
dobou ukončenia
dlhšou ako jeden rok
12X - 192A

Dlhodobý finančný
majetok
súčet (r. 024 až
031)

026

149700

7456
297

3.

Ostatné dlhodobé
cenné papiere a
podiely
(063, 065) - 096A

3

152688
2988

022

Podielové cenné
papiere a podiely
v spoločnosti s
podstatným vplyvom
(062) - 096A

Netto

031

Obežný majetok
r. 033 + r. 041
+ r. 048 + r. 056

280

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto
2

030

C.

315

1

2 0 2 0 0 8 7 4 9 8

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

029

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

Podielové cenné
B.III.1 papiere a podiely v
.
dcérskej účtovnej
jednotke
(061) - 096A
2.

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

6.

29426

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

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

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

DIČ

Súvaha Úč POD 1 - 01

015

4.

7.

1

2 0 2 0 0 8 7 4 9 8

MF SR č. 25812/1/2006

6295
97

6198

4362

280
280

042
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51

Súvaha 2007 v plnom rozsahu
balance sheet
UVPOD1v07_5

UVPOD1v07_6

DIČ

Súvaha Úč POD 1 - 01
Označenie
a

2.

3.

4.

STRANA AKTÍV
b

Číslo
riadku
c

Pohľadávky voči
043
dcérskej účtovnej
jednotke a materskej
účtovnej jednotke
(351A) - 391A
Ostatné pohľadávky
v rámci
konsolidovaného
celku
(351A) - 391A
Pohľadávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu
(354A, 355A, 358A,
35XA) - 391A

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto
2

Netto

Označenie
a

3

STRANA AKTÍV
b

Číslo
riadku
c

C.IV.1 Peniaze
(211, 213, 21X)
.

057

044

2.

Účty v bankách
(221A, 22X +/- 261)

045

3.

Účty v bankách
059
s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok
22XA

058

Iné pohľadávky
(335A, 33XA, 371A,
373A, 374A, 375A,
376A, 378A) - 391A

046

4.

Krátkodobý finančný
majetok
(251, 253, 256, 257,
25X) - /291, 29X/

060

6.

Odložená daňová
pohľadávka
(481A)

047

5.

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

061

Krátkodobé
pohľadávky
súčet (r. 049 až
055)

048

Časové rozlíšenie
r. 063 a r. 064

062

Pohľadávky
C.III.1 z obchodného styku 049
.
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) 391A
2.

3.

4.

Ostatné pohľadávky
v rámci
konsolidovaného
celku
(351A) - 391A

114345

D.1.

110149

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

063

2.

064

3

364

568

27438

33999

394

394

5678

7561

5341

7260

337

301

27438

394

5678

5341

92862
Príjmy budúcich
období
(385)

Netto

337

052

053

6.

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

054

Iné pohľadávky
(335A, 33XA, 371A,
373A, 374A, 375A,
376A,378A) - 391A

055

Finančné účty
súčet (r. 057 až
r. 061)

056

MF SR č. 25812/1/2006

Náklady budúcich
období
(381, 382)

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto
2

364

94860

112840
2691

1

2 0 2 0 0 8 7 4 9 8

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

051

Sociálne poistenie
(336) - 391A

C.IV.

D.

Pohľadávky voči
050
dcérskej účtovnej
jednotke a materskej
účtovnej jednotke
(351A) - 391A

5.

7.

117036
2691

DIČ

Súvaha Úč POD 1 - 01

5.

C.III.

52

1

2 0 2 0 0 8 7 4 9 8

2787
2787

448

1409

1550

28196

34961

1409

28196
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UVPOD1v07_7

UVPOD1v07_8

Súvaha Úč POD 1 - 01
Označenie
a

DIČ

2 0 2 0 0 8 7 4 9 8
Číslo
riadku
c

STRANA PASÍV
b
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 066 + r. 086 + r. 116

DIČ

Súvaha Úč POD 1 - 01
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
5

Bežné účtovné obdobie
4

065

171115

200241

Označenie
a

2 0 2 0 0 8 7 4 9 8

STRANA PASÍV
b

B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)

Číslo
riadku
c

Vlastné imanie r.067 + r.071 + r.078 + r.082 + r.085

066

33858

37566

2.

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)

093

A.I.

Základné imanie súčet (r. 068 až 070)

067

25025

25000

3.

Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a
materskej účtovnej jednotke (471A)

094

A.I.1.

Základné imanie (411 alebo +/- 491)

068

25025

25000

4.

Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
(471A)

095

069

3. Zmena základného imania +/- 419

070

A.II.

Kapitálové fondy

súčet (r. 072 až 077)

A.II.1. Emisné ážio (412)
2. Ostatné kapitálové fondy (413)

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
5

092

A.

2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)

Bežné účtovné obdobie
4

5. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

096

6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

097

Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

098

071

1

7.

072

1

8. Záväzky zo sociálneho fondu (472)

099

391

367

Ostatné dlhodobé záväzky
9. (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)

100

1808

3883

101

186

355

102

110195

120000

103

97666

107087

1763

732

073

3.

Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových
vkladov (417, 418)

4.

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

075

B.III.

5.

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)

076

Záväzky z obchodného styku
B.III.1. (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)

6.

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

077

2.

Nevyfakturované dodávky (326, 476A)

104

Fondy zo zisku

078

1437

200

3.

Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej
účtovnej jednotke (361A, 471A)

105

079

1437

200

4.

Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
(361A, 36XA, 471A, 47XA)

106

5.

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

107

6.

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

108

2656

4112

7.

Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)

109

1790

2827

8.

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

110

2912

2362

9.

Ostatné záväzky
(372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)

111

3408

2880

Bankové úvery a výpomoci

112

5087

17500

A.III.

súčet (r. 079 až r. 081)

A.III.1. Zákonný rezervný fond (421)
2.

Nedeliteľný fond (422)

3.

Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)

A.IV.

Výsledok hospodárenia minulých rokov

074

10. Odložený daňový záväzok (481A)

080
081

r. 083 + r. 084 082

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

083

584
584

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

084

A.V.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+-/
r. 001 - (r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 086 + r. 116)

085

6811

12366

B.

Záväzky

r. 87 + r. 91 + r. 102 + r. 112

086

130809

158100

B.I.

Rezervy

súčet (r. 088 až r. 090)

087

13142

15995

B.I.1.

Rezervy zákonné (451A)

088

Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)

089

994

957

090

12148

15038

091

2385

4605

2.

2.

2.

3. Krátkodobé rezervy (323, 32X, 451A, 459A, 45XA)
B.II.

Dlhodobé záväzky

súčet (r. 092 až r. 101)

MF SR č. 25812/1/2006
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B.IV.

Krátkodobé záväzky

súčet (r. 103 až r. 111)

súčet (r. 113 až r. 115)

B.IV.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)
2.

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

114

3.

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

115

C.

Časové rozlíšenie

116

C.1.

Výdavky budúcich období (383)

117

Výnosy budúcich období (384)

118

súčet (r. 117 a r. 118)

MF SR č. 25812/1/2006

12500

113

5087

5000

6448

4575

6448

4575
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53

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
profit and loss statement
UVPOD2v07_1

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01

VÝKAZ
ZISKOV A STRÁT
31. 12. 2007

k

UVPOD2v07_2

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01

(v tisícoch Sk)

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

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

Účtovná závierka

2 0 2 0 0 8 7 4 9 8

X

IČO

riadna

Účtovná závierka
X

mimoriadna

3 6 0 3 3 9 8 7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

zostavená

Mesiac Rok
Za obdobie

schválená

priebežná

(vyznačí sa x)

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

Označenie

Text

Číslo
riadku

a

b

c

Skutočnosť
bežné účtovné obdobie
1

bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
2

I.

Tržby z predaja tovaru (604)

01

232506

224564

A.

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
(504, 505A)

02

206822

197099

+

Obchodná marža

03

25684

27465

04

221696

283111
279089

r. 01 - r. 02

od

1

2007

II.

Výroba

do

12

2007

II.1.

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)

05

221377

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

06

319

Aktivácia (účtová skupina 62)

07
08

od

1

2006

2.

do

12

2006

3.

r. 05 + r. 06 + r. 07

4022

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

B.

Výrobná spotreba

G A M O

B.1.

Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)

09

9421

28598

Služby (účtová skupina 51)

10

157597

150680

+

Pridaná hodnota

11

80362

131298

C.

Osobné náklady

12

75606

104373

A . S .

2.

Právna forma účtovnej jednotky

A K C I O V Á

S P O L O Č N O S Ť

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica

C.1.

Číslo

K Y J E V S K É
PSČ

N Á M E S T I E

B A N S K Á

4 3 7 2 0 0 4

/

/

E-mail

Zostavený dňa:

2 6 .

3 .

2 0 0 8

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

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

13

56104

77933

14

133

180

3.

Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)

15

17665

24225

4.

Sociálne náklady (527, 528)

16

1704

2035

D.

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

17

318

283

E.

Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému
majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)

18

8498

9481

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

19

53358

1609

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

20

39391

274

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

21

2532

1567

Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 555, 557)

22

2234

2145

10205

17918

III.
F.
IV.

Schválený dňa:
G.
V.

Záznamy daňového úradu

súčet (r. 13 až 16)

Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)

23

H.

Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)

24

*

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
r. 11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 + r. 21 - r. 22
+ (-r. 23) - (- r. 24)

25

Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)

26

Predané cenné papiere a podiely (561)

27

VI.
I.
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179278

Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)

Fax

0 4 8

r. 03 + r. 04 - r. 08

167018

Mzdové náklady (521, 522)

B Y S T R I C A

Telefón

r. 09 + r. 10

2.

6

Obec

9 7 4 0 4
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Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01

2 0 2 0 0 8 7 4 9 8

DIČ

Označenie

Text

Číslo
riadku

a

b

c

VII.

Výnosy z dlhodobého finančného majetku
r. 29 + r. 30 + r. 31

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01

Skutočnosť
bežné účtovné obdobie
1

bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
2

U.

56

***

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/-) [r. 49 + r. 55 - r. 56]

57

Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)

32

Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)

33

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

34

K.

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

35

L.

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému
majetku +/- 565

36

Výnosové úroky (662)

37

329

431

Nákladové úroky (562)

38

632

955

Kurzové zisky (663)

39

705

830

Kurzové straty (563)

40

656

1031

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

41

Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)

42

Prevod finančných výnosov (-) (698)

43

N.
XII.
O.
XIII.

1381

1634

Prevod finančných nákladov (-) (598)

44

*

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
r. 26 - r. 27 + r. 28 + r. 32 - r. 33 + r. 34 - r. 35 - r. 36 + r. 37 - r. 38
+ r. 39 - r. 40 + r. 41 - r. 42 + (- r. 43) - (- r. 44)

45

-1635

-2356

R.

Daň z príjmov z bežnej činnosti

46

1759

3196

R.1.

- splatná (591, 595)

47

1928

3095

- odložená (+/- 592)

48

-169

101

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
r. 25 + r. 45 - r. 46

49

6811

12366

2.
**

XIV. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)
Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)

51

T.

Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti

52

T.1.

- splatná (593)

53

- odložená (+/- 594)

54

2.

MF SR č. 25812/2/2006

6811

bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
2

12366

50

S.

r. 53 + r. 54

Skutočnosť
bežné účtovné obdobie
1

3

P.

r. 47 + r. 48

c

30
31

XI.

b

29

Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)

M.

a

55

3.

X.

Číslo
riadku

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

Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a
podielov (665A)

IX.

Text

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti
r. 50 - r. 51 - r. 52

2.

J.

Označenie

*

28

Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej
VII.1. jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)

VIII.

2 0 2 0 0 8 7 4 9 8
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A. INFORMÁCIE O Ú�TOVNEJ JEDNOTKE
1. Obchodné meno a sídlo spolo�nosti:
GAMO a.s.
Kyjevské námestie 6
974 04 Banská Bystrica
Spolo�nos� GAMO a.s. (�alej len Spolo�nos�), bola založená pod�a zakladate�skej zmluvy zo d�a 23.
novembra 1998 a do obchodného registra bola zapísaná 23. decembra 1998 (Obchodný register Okresného
súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka 550/S).

2. Hlavnými �innos�ami Spolo�nosti sú:

- kúpa a predaj tovaru za ú�elom predaja
- poriadanie kurzov, školení a seminárov v oblasti po�íta�ovej techniky a sietí
- montáž a servis v oblasti spotrebnej a výpo�tovej techniky
- montáž a servis po�íta�ových sietí a káblových rozvodov v oblasti výpo�tovej techniky
- projektovanie elektrických zariadení, po�íta�ových sietí a káblových rozvodov
- konzulta�ná �innos� v oblasti automatizovaného spracovania dát a prenosu informácií
- poskytovanie služieb v oblasti marketingu
- sprostredkovanie obchodu a služieb
- reklamná a propaga�ná �innos�
- poskytovanie telekomunika�ných služieb prístupu k sieti INTERNET

POZNÁMKY
k ú�tovnej závierke

3. Priemerný po�et zamestnancov

k 31. decembru 2007

Priemerný eviden�ný po�et zamestnancov spolo�nosti v roku 2007 bol 135, z toho 7 riadite�ov úsekov
(vrcholový manažment) a 17 vedúcich oddelení (vrátane riadite�ov pobo�iek). V roku 2006 bol 189,
z toho 10 riadite�ov úsekov a 22 vedúcich zamestnancov.

4. Právny dôvod na zostavenie ú�tovnej závierky

Ú�tovná závierka Spolo�nosti k 31. decembru 2007 je zostavená ako riadna ú�tovná závierka pod�a
zákona NR SR �. 431/2002 Z. z. o ú�tovníctve v znení neskorších predpisov, za ú�tovné obdobie od 1.
januára 2007 do 31. decembra 2007.

5. Dátum schválenia ú�tovnej závierky za predchádzajúce ú�tovné obdobie

Ú�tovná závierka Spolo�nosti k 31. decembru 2006, za predchádzajúce ú�tovné obdobie, bola schválená
valným zhromaždením Spolo�nosti zo d�a 6. marca 2007.

Zostavené d�a:
26. 03. 2008

Podpisový záznam
�lena štatutárneho orgánu
ú�tovnej jednotky alebo

Schválené d�a:

ú�tovnou jednotkou:

fyzickej osoby, ktorá je

GAMO a.s.

Kyjevské námestie 6
974 04 Banská Bystrica
Slovenská republika

Podpisový záznam
osoby zodpovednej
za vedenie
ú�tovníctva:

6. Iné informácie

Spolo�nos� GAMO a.s. sa so spolo�nos�ou Železiarne Podbrezová a.s. dohodla o ukon�ení vzájomného
spolo�ného podnikania. V roku 2006 nastalo zlú�enie s odborom informatiky ŽP a.s. a od 1.3.2007 odbor
informatiky pôsobí na trhu ako samostatný podnik (ŽP Informatika s.r.o.) so 100% ú�as�ou spolo�nosti
ŽP a.s. K 1.3.2007 sa ukon�il zmluvný vz�ah (14/Gp/2006) poskytovania outsourcingových služieb pre
ŽP a.s. Po vzájomnej dohode nastal aj predaj majetku ŽP a.s. zo spolo�nosti GAMO a.s. do spolo�nosti
ŽP Informatika s.r.o., ktorý bol v roku 2006 v správe spolo�nosti GAMO a.s.
Spolo�nos� sa k 1. októbru 2006 registrovala ako platca DPH v �eskej republike, DI�: CZ681527376.

Tel: 048-4372 111
Fax: 048-4132 947
http://www.gamo.sk

I�O: 36 033 987
DI�: 2020087498
I� DPH: SK2020087498

Obchodný register: OS Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka �. 550/S
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Podpisový záznam
osoby zodpovednej za
zostavenie ú�tovnej
závierky:

Prijaté uznesenie �. 4:
Valné zhromaždenie Spolo�nosti schválilo rozdelenie zisku za rok 2006 vo výške Sk 12 365 512,- Sk
nasledovne:
- prevod na ú�et zákonný rezervný fond
1 236 552,- Sk
- výplata dividend akcionárom vo výške Sk 11 128 000,- Sk; na jednu akciu Sk 11 128,- prevod na ú�et nerozdelený zisk
960,- Sk

Systém manažmentu kvality
pod�a normy ISO 9001:2000

Systém manažmentu kvality
pod�a normy ISO 9001:2000

... a práca je hrou!

... a práca je hrou!

www.gamo.sk

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH Ú�TOVNEJ JEDNOTKY

1. Dlhodobý majetok

Štatutárny orgán: Predstavenstvo

Predseda:
Podpredseda:
�lenovia:

Ing. Richard Tannhauser
Ing. Peter Turek
Iveta Mil�íková

Dozorný orgán: Dozorná rada

�lenovia:

Ing. Július Voskár
Ján Betka
Ing. Branislav Školník

Na základe Notárskej zápisnice N 68/2007 zo d�a 6. marca 2007 došlo k zmene akcionárskej štruktúry. 510
ks akcií Spolo�nosti, predstavujúcich 51% základného imania Spolo�nosti, bolo prevedených so súhlasom
valného zhromaždenia z akcionára Železiarne Podbrezová a.s., so sídlom: Kolkáre� 35, 976 81 Podbrezová
na nadobúdate�ov – ostatných akcionárov Spolo�nosti pod�a rozpisu:
Por.
�íslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Akcionár

73
73
73
73
73
73
72

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Akcionár

Ing. Marián Gajdoš
Ing. Július Voskár
Ing. Vladimír Dem�ík
Ing. Ivan Krušpán
Július Varga
Dušan Lovi�
Ján Betka

Výška podielu
na základnom imaní
absolútne v Sk
v%

Podiel na
hlasovacích
právach v %

3 575 000,3 575 000,3 575 000,3 575 000,3 575 000,3 575 000,3 575 000,-

14,285
14,285
14,285
14,285
14,285
14,285
14,285

14,285
14,285
14,285
14,285
14,285
14,285
14,285

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume Sk 50 000,- alebo nižšie ú�tuje Spolo�nos� na �archu
ú�tu 518600 Software. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie ako Sk 50 000,- zaradila
Spolo�nos� do dlhodobého nehmotného majetku.
Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume Sk 30 000,- alebo nižšie ú�tuje Spolo�nos� na �archu
ú�tu zásob (analytický ú�et 112). Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila ú�tovná jednotka
do dlhodobého hmotného majetku.

Ú�tovná jednotka zostavila pre bežne ú�tovné obdobie ú�tovný odpisový plán pre dlhodobý majetok,
ktorý obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov, odpisové metódy.
Da�ovo je dlhodobý majetok odpisovaný pod�a § 22-29 zákona �. 595/2003 o dani z príjmu.

C. INFORMÁCIE O AKCIONÁROCH Ú�TOVNEJ JEDNOTKY
Por.
�íslo

Dlhodobý majetok ú�tovná jednotka oce�uje pri nákupe obstarávacou cenou, ktorá obsahuje cenu
obstarania vrátane výdavkov súvisiacich s ich obstaraním. Majetok nadobudnutý darovaním, vytvorený
vlastnou �innos�ou, pokia� je obstarávacia cena nižšia ako vlastné náklady je oce�ovaný reproduk�nou
obstarávacou cenou. Touto cenou oce�uje aj novozistený v ú�tovníctve doteraz nezachytený majetok.
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou �innos�ou sa oce�uje priamymi nákladmi vynaloženými na výrobu
alebo inú �innos� a vnútropodnikové náklady, na základe rozú�tovania výrobno-obchodnej réžie.

Technické zhodnotenie (TZ) dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, ktoré v úhrne za zda�ovacie
obdobie neprevyšuje sumu Sk 30 000,-, Spolo�nos� ú�tuje priamo do nákladov a eviduje na
podsúvahových ú�toch.
TZ dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, ktoré v úhrne za zda�ovacie obdobie prevyšuje sumu
Sk 30 000,-, Spolo�nos� prira�uje k jednotlivému druhu majetku ako TZ a odpisuje pod�a odpisového
plánu. Ak je majetok odpísaný, TZ sa zaradí ako samostatný majetok a odpisuje sa pod�a odpisového
plánu.

Po�et prevádzaných
akcií ŽP a.s.
v ks

Ing Marián Gajdoš
Ing. Július Voskár
Ing. Vladimír Dem�ík
Ing. Ivan Krušpán
Július Varga
Dušan Lovi�
Ján Betka

www.gamo.sk

Iný podiel
na ostatných
položkách VI
ako na ZI v %

D. POUŽITÉ Ú�TOVNÉ ZÁSADY A Ú�TOVNÉ METÓDY
Spolo�nos� zostavila ú�tovnú závierku za predpokladu nepretržitého trvania Spolo�nosti (going concern).
Spôsob oce�ovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:
Systém manažmentu kvality
pod�a normy ISO 9001:2000

Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je Sk 50 000,- a nižšia, sa odpisuje
jednorazovo pri uvedení majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia
cena je Sk 30 000,- a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení majetku do používania. Na základe
rozhodnutia Spolo�nosti (pod�a posúdenia životnosti a ú�elu) sa niektoré druhy drobného dlhodobého
majetku uvedú do používania ako dlhodobý majetok a odpisujú sa pod�a odpisového plánu.

Odpisový plán dlhodobého majetku:
Druh
Po�íta�e
Telefóny
Ostatné prístroje a
zariadenia
Dopravné prostriedky
Dopravné prostriedky autorádia
Inventár
Budovy, haly , stavby
Software

Doba
odpisovania
4 roky
4 roky
4 roky
6 rokov
12 rokov
4 roky
4 roky

Metóda

Spôsob

�asová
�asová

lineárny
lineárny

�asová

lineárny

�asová
�asová

lineárny
lineárny

6 rokov
30 rokov
3 roky
5 rokov

�asová
�asová
�asová
�asová

lineárny
lineárny
ú�tovný
ú�tovný
Systém manažmentu kvality
pod�a normy ISO 9001:2000
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E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

2. Zásoby
Zásoby sa ú�tujú pod�a spôsobu A v zmysle Ú�tovej osnovy a postupov ú�tovania pre podnikate�ov
ú�tujúcich v sústave podvojného ú�tovníctva. Skladová evidencia je vedená elektronicky v ekonomickom
systéme QI v module Sklady. Materiál a tovar sa na sklad prijíma na základe faktúry – da�ového dokladu,
pokladni�ného dokladu pri nákupe v hotovosti a na základe prevodiek zo skladov pobo�iek Spolo�nosti.
Náklady s obstaraním zásob (doprava, poštovné, clo a i.) predstavujú obstarávacie náklady, ktoré sa
zahr�ujú do ceny zásob a evidujú sa na samostatnom analytickom ú�te 131/A. Štvr�ro�ne sa rozpúš�ajú
do nákladov nasledovne:

1. Dlhodobý nehmotný majetok
Spolo�nos� v januári 2006 nakúpila dlhodobý nehmotný majetok od spolo�nosti Železiarne Podbrezová
a.s. s cie�om správy majetku na základe kúpnej zmluvy �. 13/Gp/2006. Po vzájomnej dohode bola táto
zmluva ukon�ená a k 1.3.2007 nastal predaj dlhodobého nehmotného majetku zo Spolo�nosti do
spolo�nosti ŽP Informatika s.r.o.
1a) Ocenenie dlhodobého nehmotného majetku

uplatnený mesa�ný náklad z ú�tu 131 =

koeficient pohybu tovaru =
na sklade za mesiac

koeficient pohybu
tovaru na sklade za mesiac

X

kone�ný zostatok ú�tu
131 k 30. bežného mesiaca

predaj tovaru za bežný mesiac
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
stav skladu k 1. bežného mesiaca + nákup tovaru za bežný mesiac

Nakupované zásoby Spolo�nos� oce�uje obstarávacími nákladmi. Zásoby vytvorené vlastnou �innos�ou
(nedokon�ená výroba) oce�uje vlastnými nákladmi, a to skuto�ne vynaloženými nákladmi na priamy
materiál a priame mzdy, a nepriame náklady, ktoré vyjadrujú výrobno-obchodnú réžiu. K 31.decembru
2007 Spolo�nos� eviduje nedokon�enú výrobu, konkrétne dve rozpracované zákazky, ktoré budú
ukon�ené v roku 2008.
Výdaj zo skladu je oce�ovaný priemernou cenou, ktorá je prepo�ítaná váženým aritmetickým priemerom,
ktorého prepo�et sa vykonáva pri každom skladovom pohybe.
Prebytky na zásobách oce�uje v reproduk�ných cenách.
Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky k zásobám.

Dlhodobý nehmotný
majetok pod�a položiek
súvahy

Riadok
súvahy

Software
Spolu:

007
004

Ocenenie
na za�iatku
bežného
ú�tovného
obdobia
35 442
35 442

- poh�adávky
- záväzky
- nákup pe�ažných prostriedkov v hotovosti
- výdaj pe�ažných prostriedkov v hotovosti
- bankové operácie na ú�te v slovenskej mene
- bankové operácie na ú�te v cudzej mene
- záväzky – tuzemské v cudzej mene

kurz devízy NBS
kurz devízy NBS
kurz devízy NBS, nákup korešponden�ná banka
kurz devízy NBS
kurz nákup – predaj korešponden�ná banka
kurz devízy NBS
kurz devízy NBS

Úbytky

313
313

33 913
33 913

Presuny
(+ -)

obdobia
1 842
1 842

1b) Oprávky a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku
Oprávky a opravné
Položky pod�a
položiek súvahy
Oprávky k software
Spolu:

Stav na
Riadok za�iatku bež.
súvahy ú�tovného
obdobia
007
3 849
004
3 849

Prírastky

Úbytky

31 553
31 553

33 913
33 913

Presuny
(+-)

Stav na
konci bež.
ú�tovného
obdobia
1 489
1 489

1c) Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku

3. Finan�ný majetok, poh�adávky a záväzky
Pe�ažné prostriedky, ceniny, poh�adávky a záväzky Spolo�nos� oce�uje ich menovitou hodnotou. Pri
oce�ovaní používa slovenskú a cudziu menu Na slovenskú menu ich prepo�ítava kurzom z kurzového
lístka NBS a to ku d�u uskuto�nenia ú�tovného prípadu. Spôsob uplatnený pri prepo�te údajov v cudzích
menách na Sk v okamihu uskuto�nenia ú�tovného prípadu:

Prírastky

Stav na
konci
bežného
ú�tovného

Zostatková hodnota pod�a položiek
súvahy
Software
Spolu:

Riadok
súvahy
007
004

Zostatková
hodnota na
za�iatku bežného
ú�tovného
obdobia
31 593
31 593

Zostatková
hodnota na konci
bežného
ú�tovného
obdobia
353
353

2. Dlhodobý hmotný majetok
Spolo�nos� v januári 2006 nakúpila dlhodobý hmotný majetok od spolo�nosti Železiarne Podbrezová a.s.
s cie�om správy majetku na základe kúpnej zmluvy �. 13/Gp/2006. Po vzájomnej dohode bola táto zmluva
ukon�ená a k 1.3.2007 nastal predaj dlhodobého nehmotného majetku zo Spolo�nosti do spolo�nosti ŽP
Informatika s.r.o. na základe kúpnej zmluvy �. 107031181.

Finan�ný majetok, poh�adávky a záväzky ocenené cudzou menou sú k 31. 12. prepo�ítané kurzom NBS.

Systém manažmentu kvality
pod�a normy ISO 9001:2000

58

Systém manažmentu kvality
pod�a normy ISO 9001:2000

... a práca je hrou!

... a práca je hrou!

www.gamo.sk

4. Zásoby

2a) Ocenenie dlhodobého hmotného majetku
Dlhodobý hmotný
majetok pod�a položiek
súvahy
Samostatné hnute�né veci
a súbory hnute�ných veci
Ostatný dlhodobý majetok
Spolu:

Ocenenie
Riadok na za�iatku
súvahy
bežného
ú�tovného
obdobia
016

53 981

019
013

381
54 362

Presuny
( + -)

Stav na
konci
bežného
ú�tovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

5 501

14 707

44 775

5 501

66
14 773

315
45 090

2b) Oprávky a opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku
Oprávky a opravné
Položky pod�a
položiek súvahy
Oprávky k samostatným
hnute�ným veciam
a a súborom hnute�ných
vecí
Oprávky ostatnému
dlhodobému hmotnému
majetku
Spolu:

Stav na
Riadok za�iatku bež.
súvahy ú�tovného
obdobia

www.gamo.sk

Prírastky

Presuny
Úbytky
(+-)

Stav na
konci bež.
ú�tovného
obdobia

Zníženie úžitkovej hodnoty zásob tovaru bolo zoh�adnené vytvorením opravnej položky k tovaru k 31.
decembru 2007. Zníženie hodnoty zásob tovaru bolo spôsobené rýchlym pokrokom v oblasti IT
a znížením trhových cien tovaru na trhu IT.
V nedokon�enej výrobe eviduje Spolo�nos� dve rozpracované zákazky, ktoré budú ukon�ené v roku 2008.
Hodnota jednej zákazky bola k 31.12.2007 upravená vytvorením opravnej položky k nedokon�enej
výrobe, na základe porovnania �istej realiza�nej hodnoty a ocenením nedokon�enej výroby v ú�tovníctve.
Stav na
Riadok za�iatku bež.
súvahy ú�tovného
obdobia

Opravné
Položky pod�a
položiek súvahy
Opravná položka
k nedokon�enej výrobe
Opravná položka k tovaru
Spolu:

035
039
033

0
86
86

Tvorba

200
76
276

Zú�tovanie

0
64
64

Stav na
konci bež.
ú�tovného
obdobia
200
97
297

5. Poh�adávky
016

27 530

16 603

14 707

29 426

019
013

250
27 780

96
16 699

66
14 773

280
29 706

2c) Zostatková hodnota dlhodobého hmotného majetku

Zostatková hodnota pod�a položiek
súvahy
Samostatné hnute�né veci a súbory
hnute�ných vecí
Ostatný dlhodobý majetok
Obstaraný dlhodobý majetok
Spolu:

Riadok
súvahy

Zostatková
hodnota na
za�iatku bežného
ú�tovného
obdobia

Zostatková
hodnota na konci
bežného
ú�tovného
obdobia

016
019

26 451
131

15 349
35

020

0

0

013

26 582

15 384

3. Dlhodobý finan�ný majetok
Spolo�nos� neeviduje v roku 2007 a neevidovala ani v roku 2006 dlhodobý finan�ný majetok.
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5a) Opravné položky k poh�adávkam

Dôvod tvorby,
Zníženia, zrušenia
Poh�adávky po lehote
splatnosti do 180 dní
Poh�adávky po lehote
splatnosti do 365 dní

Stav na
Riadok za�iatku bež.
súvahy ú�tovného
obdobia

Poh�adávky po lehote
splatnosti nad 365 dní
Poh�adávky po splatnosti
z úrokov z pôži�ky 100 %
Úroky z omeškania
DeTeWe Slovakia 100 %
Spolu:

048

Tvorba

Zú�tovanie

Stav na
konci bež.
ú�tovného
Obdobia

269

591

196

664

645

997

244

1 398

514

192

459

247

0

0

0

0

382
1810

1 780

899

382
2 691

5b) Poh�adávky pod�a splatnosti

Poh�adávky do lehoty splatnosti
Poh�adávky po lehote splatnosti

Text

Hodnota
73 028
44 008
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5c) Veková štruktúra poh�adávok

Druh
Poh�adávky
z obchodného styku
Poh�adávky z obchod.
styku – dlhodobé
Poh�adávky vo�i
zamestnancom
Da�ové poh�adávky
Dotácie zo štátneho
rozpo�tu a fondov EÚ
Iné poh�adávky
Spolu:

v lehote splatnosti
menej ako
1-5
1 rok
rokov
68 832

Spolu
68 832

po splatnosti
menej ako viac ako
1 rok
1 rok
40 953

3 055

Spolu

Spolu

44 008

112 840

0

0

0
61
807

61
807

61
807

1 980
1 348
73 028

1 980
1 348
73 028

1 980
1 348
117 036

0

40 953

3 055

44 008

Spolo�nos� uzatvorila pod�a §788 a násl. Obchodného zákonníka zmluvu s pois�ov�ou Kooperativa a.s.
Bratislava. Poistený je súbor hnute�ných vecí, ku ktorým má poistený vlastnícke právo a sú vedené
v ú�tovnej evidencii poisteného. Poistenie súboru hnute�ných vecí pre prípad poškodenia alebo zni�enia
živelnou poistnou udalos�ou a pre prípad odcudzenia je dojednané na poistnú sumu Sk 50 000 000,- .
Poistený sa podie�a na plnení každej poistnej udalosti spoluú�as�ou vo výške Sk 1 000,-.
Motorové vozidlá sú poistené v pois�ovni Kooperativa a.s. Bratislava. Poistené sú všetky motorové
vozidlá s nosnos�ou nad 1,5 t úžitkovej nosnosti vo vlastníctve alebo v užívaní poisteného. Poistenie
súboru osobných motorových vozidiel je dojednané so spoluú�as�ou 5%, minimálne však 2 000,- Sk
z každej poistnej udalosti. Poistenie úžitkových motorových vozidiel je dojednané so spoluú�as�ou 5%,
minimálne však 5 000,- Sk z každej poistnej udalosti. Maximálne poistné krytie je dojednané na 85%
hodnoty �asovej ceny vozidla, znížená o použite�né zvyšky vozidla.
Poistné zmluvy

6. Krátkodobý finan�ný majetok
Ako finan�né ú�ty sú vykázané peniaze v pokladnici, ú�ty v bankách. Ú�tami v bankách môže Spolo�nos�
vo�ne disponova�, okrem termínovaného ú�tu vedeného v Komer�ní banke a.s. vo výške EUR 11 280,-.
Tento termínovaný ú�et je ú�elovo viazaný ú�et z dôvodu zabezpe�enia bankovej záruky (zádržné)
vystavenej na Ministerstvo financií SR, ktorej platnos� nadobudla ú�innos� 31.3.2006 do 15.5.2009.

�íslo poistnej zmluvy
0804002136
0804002136
0804002136
51-1245.454-7

6a) Významné finan�né ú�ty

6 521 792 362
4254/36-1604563-0

Opis krátkodobého finan�ného majetku

Peniaze
Ú�ty v bankách

Stav na
za�iatku
bežného
ú�tovného
obdobia
568
34 393

Prírastky

Úbytky

32 251
1 449 133

32 455
1 455 694

Stav na
konci
bežného
ú�tovného
obdobia
364
27 832

6b) �asové rozlíšenie nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis položky

Náklady budúcich období – poistné
Náklady budúcich období – ostatné
Náklady budúcich období – leasing - úroky
Náklady budúcich období – nájomné
Náklady budúcich období – podpora SW
Príjmy budúcich období – nevyfakturovaný
zmluvný servis a podpora SW na rok 2008

Stav na
za�iatku
bežného
ú�tovného
obdobia
136
3 691
15
1 136
2 282

Stav na
konci
bežného
ú�tovného
obdobia
89
5 236
14
0
2

Prírastky

Úbytky

1 378
4 770
14
6 912
51

1 425
3 225
15
8 048
2 331

301

337

301

337

7 561

13 462

15 345

5 678
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7. Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

95 - 1945.611 - 0
36033987 (VS)
36033987 (VS)

Názov
Zásoby
Hnute�ný majetok
Poistenie zodpovednosti za škodu
Súbor motorových vozidiel
Poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou MV
Združené poistenie pre cesty
a pobyt v zahrani�í
Úrazové poistenie nemenovaných
osôb prepravovaných MV
Poistenie o úrazovom poistení
menovaných osôb
Poistenie o úrazovom poistení
nemenovaných osôb

Rozsah poistenia
7 199 500,27 608 000,50 000 000,-

6 820 000,200 Sk/1 sedadlo
3 500 000,-/osoba
350 000,-/osoba

8. Spôsob a výška poistenia zásob
Spolo�nos� uzatvorila v roku 2007 pod�a §788 a násl. Obchodného zákonníka zmluvu s pois�ov�ou
Kooperativa a.s. Bratislava. Poistený je súbor zásob, ku ktorým má poistený vlastnícke právo a sú vedené
v ú�tovnej evidencii poisteného. Poistený súbor zásob pre prípad poškodenia alebo zni�enia živelnou
poistnou udalos�ou a pre prípad odcudzenia je dojednané na poistnú sumu 7 199 500,- Sk . Poistený sa
podie�a na plnení každej poistnej udalosti spoluú�as�ou vo výške 1 000,- Sk.
Spolo�nos� v roku 2006 uzatvorila s pois�ov�ou Kooperativa a.s. Bratislava
poistnú zmluvu
Zodpovednosti za škodu. Ide o poistenie škôd spôsobených inému subjektu v súvislosti s výkonnom
�innosti. Poistenie je dojednané na poistnú sumu 50 000 000,- Sk. Poistený sa podie�a na plnení každej
poistnej udalosti spolo�nosti vo výške 1 000,- Sk.

9. Spôsob a výška poistenia menovaných a nemenovaných osôb
Ú�tovná jednotka uzatvorila v roku 2007 dodatok k poistnej zmluve, ktorou sú menované a nemenované
osoby, ktoré sú v pracovnom pomere u poistníka poistené pre prípad úrazu. Rozsah poistenia pre
menované osoby je maximálne 3 500 000,00 Sk a pre nemenované osoby maximálne 350 000,00 Sk.
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2. Rezervy

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV
1. Vlastné imanie za bežné ú�tovné obdobie

Druh rezervy

1a) Opis základného imania
Základné imanie bolo zvýšené na základe schválenia valným zhromaždením, ktoré sa konalo d�a 6. marca
2007, a to upísaním nových akcií pe�ažným vkladom o sumu 25 000,- Sk. Zvýšenie ZI sa vykonalo
upísaním jednej kme�ovej akcie, vydanej v listinnej podobe, vo forme na meno s menovitou hodnotou
25 000,- Sk.
Text
Základné imanie celkom
Po�et akcií
Menovitá hodnota akcie
Základné imanie splatené
Základné imanie nesplatené
Vlastné imanie
Podiel základného imania na celkovej hodnote vlastného imania vyjadrený v %

Hodnota
25 025
1 001
25 025
25 025
33 858
74%

1b) Rozdelenie ú�tovného zisku vykázaného v predchádzajúcom ú�tovnom období
Text
Ú�tovný zisk:
Prídel do zákonného rezervného fondu
Prídel na zvýšenie základného imania
Prídel do štatutárnych fondov
Prídel do sociálneho fondu
Použitie na vyrovnanie straty z minulých rokov
Dividendy
Nerozdelený zisk minulých rokov
Iné rozdelenie zisku

Hodnota
12 366
1 237

Rezerva na nevy�erpané
dovolenky
Rezerva na nevyplatené prémie za
r.2007
Rezerva na ro�né zú�tovanie
zdravotného poistenia za r.2007
Rezerva na nevyfakturované
audítorské služby
Rezerva na nevyfakturované
spracovanie Výro�nej správy
Rezerva na nevyfakturovanú
energiu
Rezerva na nevyfakturované
spracovanie elektroodpadu

Stav na
za�iatku
bežného
ú�tovného
obdobia

Tvorba

�erpanie

Stav na
konci
bežného
ú�tovného
obdobia

Predpokladaný rok
použitia

1 695

1 070

1 695

1 070

R: 2008

11 998

9 394

11 998

9 394

R: 2008

398

279

398

279

R: 2008

137

125

137

125

R: 2008

175

185

175

185

R: 2008

5

3

5

3

R: 2008

170

102

170

102

R: 2008

Rezerva - krátkodobá - oprava PC

460

832

460

832

R: 2008

Rezerva - dlhodobá - oprava PC
Rezerva – krátkodobá –
reklamácie v 2008

957

605

568

994

R: 2010
R: 2008

Spolu:

0

158

0

158

15 995

12 753

15 606

13 142

3. Záväzky
11 128
1

1c) Informácia k zostatku na ú�te 428-Nerozdelený zisk minulých rokov

3a) Záväzky pod�a splatnosti
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

Text

Hodnota
95 167
35 642

Po schválení ú�tovnej závierky za rok 2006 boli Spolo�nosti v roku 2007 doru�ené doklady a informácie
týkajúce sa ú�tovného obdobia roku 2006. Spolo�nos� tieto skuto�nosti zaú�tovala v roku 2007 ako
opravy chýb minulých ú�tovných období prostredníctvom ú�tu nerozdeleného zisku. Tento nerozdelený
zisk týkajúci sa roku 2006 zostane aj na�alej ako nerozdelený zisk v Súvahe na r. 83 vo výške 584tis. Sk,
pokia� sa valné zhromaždenie nedohodne inak, s prihliadnutím na akcionársku štruktúru v roku 2006.
Následne po zistení týchto skuto�ností Spolo�nos� podala opravné da�ové priznanie k dani z príjmov
právnických osôb, nako�ko tieto skuto�nosti boli zistené a spracované pred 31.03.2007.
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5. Záväzky zo sociálneho fondu

3b) Veková štruktúra záväzkov

Druh
Záväzky z obchodného
styku
Prijaté preddavky
Nevyfakturované
dodávky
Záväzky vo�i
zamestnancom
Záväzky zo sociálneho
zabezpe�enia
Da�ové záväzky - da� z
príjmu
Da� z pridanej hodnoty
Da� z príjmu
zamestnancov
Zrážková da�
Ostatné záväzky
Krátkodobé rezervy

v lehote splatnosti
menej ako
1-5
1 rok
rokov

po splatnosti
menej ako viac ako Spolu
1 rok
1 rok

Spolu

35 567

75

Spolu

62 024

62 024

0

0

0

1 763

1 763

1 763

35 642

97 666

2 656

2 656

6a) Bankové úvery

1 790

1 790

0
2 394

0
2 394

0
2 394

Klient:
Banka:
Zmluva:

518
0

518
0

518
0

0

0

0

12 148

12 148

12 148

994

994

994

1 808

5 216

5 216

5 087

5 087

5 087

391

391

391

186
8 466

186
95 167

186
130 809

3 408

86 701

35 567

75

35 642

Zdanite�ný do�asný rozdiel
Ú�tovná hodnota dlhodobého hmotného majetku
je vyššia než je jeho da�ová základ�a
Ú�tovná hodnota poh�adávky
je vyššia než je jej da�ová základ�a
Ú�tovná hodnota zásob
je vyššia než je jej da�ová základ�a
Do�asný rozdiel vzniknutý z dôvodu zachovania zásady
opatrnosti pri tvorbe neda�ových rezerv
Stav odloženého da�ového záväzku k 31.12.2007

Hodnota
367
314
290
391

6. Bankové úvery, pôži�ky, finan�né výpomoci

2 656

GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica, I�O: 36 033 987
Komer�ní banka a.s., Hodžovo nam.1A, 811 06 Bratislava, I�O: 31 395 074
Rámcová zmluva o poskytovaní finan�ných služieb �.18/07/BB
Zmluva o úvere �.07/06/BB - ukon�ená

Na základe zmluvy o úvere �. 07/06/BB sa banka zaviazala poskytnú� Spolo�nosti strednodobý úver
v sume Sk 25 mil., na obdobie 5 rokov odo d�a prvého �erpania úveru. Úroková sadzba bola stanovená
ako pohyblivá úroková sadzba, založená na: 1M BRIBOR + odchýlka 0,6 % p.a. Prvé �erpanie úveru
Spolo�nos� uskuto�nila 23. mája 2006, a to vo výške Sk 20 mil. K 31.12.2006 zostal nedo�erpaný
povolený úver vo výške Sk 5 mil. Strednodobý úver bol zabezpe�ený pe�ažnými poh�adávkami
Spolo�nosti, vyplývajúcich z vystavených faktúr do lehoty splatnosti vo�i spolo�nosti Železiarne
Podbrezová a.s. a vo�i �alším vybraným odberate�om. Celková výška poh�adávok po�as trvania tohto
úverového vz�ahu neklesne pod sumu Sk 20 mil.
2.aprílu 2007 Spolo�nos� požiadala o pred�asné splatenie strednodobého úveru, a tým aj o ukon�enie
platnosti zmluvy o úvere �. 07/06/BB. Žiados� bola zo strany KB akceptovaná a v 4/2007 Spolo�nos�
strednodobý úver pred�asne splatila v plnej výške. Týmto sa aj ukon�ila zmluva o úvere �.07/06/BB
Na základe Rámcovej zmluvy o poskytovaní finan�ných služieb �.18/07/BB sa banka zaviazala poskytnú�
klientovi kontokorentný úver na Bežnom ú�te v maximálnej sume a mene Sk 10 mil. Úroková sadzba pre
poskytnutý úver je stanovená ako pohyblivá, založená na: 1M BRIBOR plus 0,5 % p.a. Kontokorentný
úver je poskytnutý bez zabezpe�enia. Kone�ná splatnos� úveru je 29.9.2008 kedy kon�í aj platnos�
rámcovej zmluvy.
K 31.12.2007 �erpala Spolo�nos� kontokorentný úver vo výške 5 087 148,84 Sk.

4. Spôsob vzniku odloženého da�ového záväzku
Odložený da�ový záväzok (+)
Odložená da�. poh�adávka (-)
594
78
-57
-429
186
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Text
Stav na za�iatku bežného ú�tovného obdobia
Tvorba sociálneho fondu
�erpanie sociálneho fondu
Stav na konci bežného ú�tovného obdobia

1 790

Dlhodobé rezervy
Záväzky z prenájmu leasing
Bankový úver KB kontokorent
Záväzky zo sociálneho
fondu
Odložený da�ový
záväzok
Spolu:

www.gamo.sk

6b) Bankové záruky
Klient:
Banka:
Zmluva:

GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica, I�O: 36 033 987
Komer�ní banka a.s., Hodžovo nám.1A, 811 06 Bratislava, I�O: 31 395 074
Rámcová zmluva o poskytovaní finan�ných služieb �.18/07/BB

Na základe Rámcovej zmluvy o poskytovaní finan�ných služieb �.18/07/BB sa banka zaviazala poskytnú�
klientovi krátkodobý rámec na neplatobné bankové záruky v maximálnej výške 14 mil. SKK, resp.
ekvivalent v EUR, na základe ktorého bude môc� oprávnene požiada� o vystavenie jednotlivých
bankových záruk za predloženú ponuku do 29.9.2008.
K 31.12.2007 �erpala nasledovné bankové záruky:
B. záruka �.04/02/06/BB pre Ministerstvo financií SR v sume 37 599,22 EUR
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7. �asové rozlíšenie výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Opis položky
Aktualizácia systému Aesculap r.2008
Obnova domén na r.2008
Servisná podpora na r. 2008
Ro�ná podpora SW na r.2008
Prenájom modemov a služby ISYS – lekárne

Stav na
za�iatku
bežného
ú�tovného
obdobia
7
18
0
4 515
35

Prírastky
6
21
815
5 115
54

Úbytky
7
18
0
4 078
35

H. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Stav na
konci
bežného
ú�tovného
obdobia
6
21
815
5 552
54

Druh nákladov
Náklady za poskytnuté služby

G. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Druh výnosov
Tržby za vlastné výkony
a tovar

Ostatné výnosy z hospodárskej �innosti

Finan�né výnosy

Bežné ú�tovné
obdobie

Opis
Po�íta�ová technika
Software
Spotrebný materiál
Aktívne prvky sietí a kabeláže
Opravy PC techniky
Inštala�né práce
Školenie
Konzultácie, analýzy a projekty
Bezpe�nos� IT a správa sietí
Programovanie a služby IS
Ostatné služby
Služby outsorcing
Služby v poddodávke
Dotácie z ESF - GAMO de minimis
E-Support: nárok na EC Grant
Contribution
Predaj DM - ŽP Informatika
IBM bonus
Provízie INTEL
Provízia Microsoft
Náhrady škôd
Kurzové zisky celkom
Kurzové zisky ku d�u
zostavenia ú�tovnej závierky

105 612
28 539
37 637
60 718
9 453
2 415
5 680
2 706
45 232
44 295
12 278
15 403
83 915
1 371

Minulé
ú�tovné
obdobie

Ostatné náklady z hospodárskej �innosti

125 111
32 088
36 774
30 591
7 488
1 631
2 884
4 660
20 245
34 401
15 349
91 909
100 522

Finan�né náklady

67
106
214
591
335

8

494

Opravy a údržba
Cestovné náklady
Náklady na reprezentáciu
Náklady na komunikácie
Služby externé
Náklady na školenia
Nájomné
Náklady na reklamu
Sprostredkovanie predaja
Ostatné služby

2 118
2 031
336
3 389
85 729
2 332
7 513
7 988
6 795
38 357

2 847
2 549
354
3 487
75 251
1 468
8 774
9 017
17 867
22 505

Dary
Predaj DM – ŽP Informatika
Pokuty a penále
DPH - lízing
Príspevky právnickým osobám
Ostatné prevádzkové náklady
Manká a škody
Kurzové straty celkom
Kurzové straty ku d�u
zostavenia ú�tovnej závierky

150
39 342
12
165
163
34
145
526

146

130

285

31
320
139
149
6
746

Da� z príjmov za bežné ú�tovné obdobie
Hodnota v bežnom období

Hodnota v minulom období

Da� z príjmov z bežnej �innosti splatná

1 928

3 095

Da� z príjmov z mimoriadnej �innosti splatná
Da� z príjmov z bežnej �innosti odložená
Da� z príjmov z mimoriadnej �innosti odložená

-169

101

Vz�ah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom
hospodárenia pred zdanením, a to �íselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane
z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov:
Text
Splatná da�
Odložená da� (záväzky +, poh�adávky -)
Ú�tovaná da� z príjmov spolu
HV pred zdanením
HV pred zdanením vynásobený sadzbou dane z príjmov
Rozdiel medzi zaú�tovanou da�ou a vypo�ítanou da�ou

Systém manažmentu kvality
pod�a normy ISO 9001:2000

Minulé
ú�tovné
obdobie

I. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Text

209
39 342
48
62
175
464
697

Bežné
ú�tovné
obdobie

Opis

Hodnota

1 928
-169
1 759
8 569
1 628
131

Systém manažmentu kvality
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Poznámky 2007
POZNÁMKY 2007
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Zoznam obchodov, ktoré sa uskuto�nili medzi Spolo�nos�ou a spriaznenými osobami:

J. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH Ú�TOCH
Druh položky
Prenajatý majetok z leasingu
Hodnota leasingu, záväzok z
leasingu B.O.F leasing a. s.

Drobný majetok vedený v
operatívnej evidencii

www.gamo.sk

Opis položky (�íslo zmluvy)
120917
120801
122531
122605
122485
124139
124198
124143
124331
124330
124199
124197
124144
124545
124537
125206
126013
126442
126443
127059
129068
SPOLU

Obstarávacia
cena
642
519
438
1 174
1 399
455
833
455
455
455
977
848
455
879
858
1 535
482
542
542
477
2 214
16 634

Drobný majetok

13 324

Záväzok k
31.12.2007
102
70
109
291
347
164
300
164
164
164
353
306
164
338
329
660
229
270
270
259
1 454
6 507

Spriaznená osoba

Hodnota obchodu

Druh obchodu

GAMO Consulting spol. s r.o.
GAMO Consulting spol. s r.o.
ActivIT spol. s r.o.
YMAN Slovakia spol.s r.o.
YMAN Slovakia spol.s r.o.

11 083
474
183
334
2 293

Sprostredkovanie, prenájom, služby spojené s
prenájmom - náklady
Predaj výpo�tovej techniky a servisné služby -výnosy
Predaj výpo�tovej techniky , školenie a servisné služby -v
Predaj výpo�tovej techniky a servisné služby -výnosy
Reklamná a marketing. �innos� - náklady

N. SKUTO�NOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE
Ú�TOVNÁ ZÁVIERKA DO D�A ZOSTAVENIA Ú�TOVNEJ ZÁVIERKY
Ku d�u, ku ktorému sa zostavovala ú�tovná závierka do d�a zostavenia ú�tovnej závierky nenastali
významné skuto�nosti, ktoré by ovplyvnili ú�tovnú závierku.

K. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH
Spolo�nos� neeviduje žiadne súdne spory, ktoré by vo�i nej viedol iný subjekt.

L. PRÍJMY A VÝHODY �LENOV ORGÁNOV SPOLO�NOSTI
Sú�asní �lenovia orgánov

Pe�ažné príjmy

štatutár-

dozor-

nych
78

Bývalí �lenovia orgánov

iných

štatutár-

dozor-

ných

nych

ných

36

12

7

iných

M. EKONOMICKÉ VZ�AHY SPOLO�NOSTI A SPRIAZNENÝCH OSOB
Zoznam spriaznených osôb, ktorých sa týkajú údaje v tabu�ke �. 2:
Obchodné meno alebo meno a priezvisko
GAMO Consulting spol. s r.o.
ActivIT spol. s r.o.
YMAN Slovakia spol. s r.o.

Sídlo alebo bydlisko
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Systém manažmentu kvality
pod�a normy ISO 9001:2000
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... aj taký bol rok 2007
... this was the year 2007

Športový deň univerzít 2007 / Universities Sport Day 2007
máj 2007 / May 2007

QI Roadshow
marec 2007 / March 2007
Banská Bystrica, Bratislava, Košice

Firemné športové hry 2007 / Company’s sport Games
jún 2007 / June 2007
Noc Hviezd / Night of Stars

Národné dni kariéry / National days of career
marec 2007 / March 2007
Poprad
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Workshop HP ASBIS GAMO
november 2007 / November 2007

Produktové školenie / Product internal training
september 2007 / September 2007

Firemná kapustnica / Christmass cabbage

Mikulášsky večierok 2007 / Santa Claus Party 2007
december 2007 / December 2007

Novoročný prípitok 2008 / New Years Toast 2008
január 2008 / January 2008
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Kontakty - regionálne
Contacts - by Branch Offices

Banská Bystrica - ústredie spoločnosti/
Headquarters
Adresa/Address:
GAMO a. s., Kyjevské námestie 6,
974 04 Banská Bystrica
Slovak Republic
Tel./Phone:
+421 48 4372 111 (priama linka/direct line)
Fax: +421 48 4132 947
e-mail: info@gamo.sk

Košice - pobočka/Branch: 			
Adresa/Address:
GAMO a. s., Moldavská 8/A, 040 01 Košice
Slovak Republic
Tel./Phone:
+421 55 2813 500 (priama linka/direct line)
Fax: +421 55 2813 501
e-mail: info@gamo.sk

Bratislava - pobočka/Branch: 			

Žilina - pobočka/branch: 			

Adresa/Address:
GAMO a. s., Gagarinova 19, 821 03 Bratislava
Slovak Republic
Tel./Phone:
+421 2 4363 7781 (priama linka/direct line)
Fax: +421 2 4363 7783
e-mail: gamo.ba@gamo.sk

Adresa/Address:
GAMO a. s., Za Plavárňou 3/8121, 010 08 Žilina
Slovak Republic
Tel./Phone:
+421 41 7002 970 (priama linka/direct line)
Fax: +421 41 7002 971
e-mail: info@gamo.sk

Liptovský Mikuláš - pobočka/Branch:
Adresa/Address:
GAMO a. s., Školská 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
Tel./Phone:
+421 44 5570 260 (priama linka/direct line)
Fax: +421 44 5474 314
e-mail: skolenia@gamo.sk
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Kontakty - Oddelenia v GAMO BB
Contacts - GAMO BB Departments

Generálny riaditeľ

Centrálna správa servisu

General Director

Technical Support Central Administration

Richard Tannhauser
richard.tannhauser@gamo.sk
Tel./Phone:+421 48 4372 111 (priama linka/direct line)

Vedúci oddelenia/Department Manager: Ivan Luby
ivan.luby@gamo.sk
Tel./Phone:+421 48 4372 800 (priama linka/direct line)
e-mail: servis@gamo.sk

Obchodný úsek
Sales Division
Obchod
Sales dpt.

Vedúci oddelenia/Department Manager: Ľubomír Palúch
lubomir.paluch@gamo.sk
Tel./Phone:+421 48 4372 830 (priama linka/direct line)
Zákaznícke riešenia

Servis
Technical Support

Pobočka/Branch Bratislava 		
Pobočka/Branch Liptovský Mikuláš
Pobočka/Branch Košice 		
Pobočka/Branch Žilina 		

- Tel./Phone: +421 02 4363 7781
- Tel./Phone: +421 44 5570 260
- Tel./Phone: +421 55 2813 500
- Tel./Phone: +421 41 7002 970

Školenia
Training and Education

Vedúci oddelenia/Department Manager: Karin Vlčeková
karin.vlcekova@gamo.sk
Tel./Phone:+421 48 4372 832 (priama linka/direct line)

ECDL Accredited Testing Center			
VUE Authorised Testing Center
Akreditované vzdelávacie centrum MŠ SR/
Ministry of Education SR Accredited Education Center

Logistika

e-mail: skolenia@gamo.sk

Customers;solution dpt.

Logistic dpt.

Vedúci oddelenia/Department Manager: Miloš Dunajský
milos.dunajsky@gamo.sk
Tel./Phone:+421 48 4372 833 (priama linka/direct line)

Úsek informačných technológií
Information Technology Division
Tel./Phone:+421 48 4372 800 (priama linka/direct line)

Úsek informačných systémov
Information Systems Division
Tel./Phone:+421 48 4372 865 (priama linka/direct line)
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Túto ročnou správu môžete získať:
v centrále spoločnosti
v pobočkách
na internete www.gamo.sk
This annual report is available:
in the headquarter
in all branches
on the web at www.gamo.sk

