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Úvodné slovo

ÚVODNÉ
SLOVO
Drahí priatelia,
„Šťastie praje odvážnym“ – podľa môjho názoru neexistuje žiadne porekadlo, ktoré
by vernejšie a lepšie vyjadrilo dobu, vyznačujúcu sa veľkou dynamikou, neistotou
a zásadnými zmenami. Cloud, mobilita, digitalizácia celého hodnotového reťazca,
„Internet vecí“ atď. – všetky tieto heslá sú výrazom prelomovej transformácie našej
ekonomiky, ktorá bude pretvárať spôsob, akým robíme dizajn, inovácie, výrobu
a distribúciu a nakoniec aj to, ako žijeme. Či nás táto transformácia zmetie ako
tsunami, alebo budeme aktívne formovať svoju budúcnosť a vytvárať si toľko príležitostí, koľko je len možné, je to skôr naša voľba, než osud.
Na vytváranie našej budúcnosti ale všetci potrebujeme šťastie a odvahu. Keď sa
však pozriem späť na to, čo sme za posledný rok ako skupina dosiahli, som si
absolútne istý, že v tomto svete významných zmien uspejeme. A čo viac: Aktívne
budeme inovovať riešenia, ktoré našim zákazníkom pomôžu nielen prežiť, ale byť
na tom lepšie, keď budú aj spolupracovať a inovovať s nami.
Pozerať sa späť na naše úspechy je o to potrebnejšie a prináša viac ovocia, pretože budúcnosť sa nedá tvoriť, pokiaľ nestojíte na pevných základoch toho, čo ste
vybudovali v minulosti. My ako skupina ich však máme. Máme silné základy, ktoré
nás stavajú do skvelej pozície, aby sme mohli v budúcnosti zberať ovocie.
Z technologického pohľadu sme v popredí celého vývoja: Či je to pohotovosť
cloudu, podpora webových štandardov a digitálnej transformácie, jedinečný
prístup k zákazníkom atď., naše technologické možnosti sú najmodernejšie
a v mnohých ohľadoch idú dokonca ešte ďalej. Ale okrem technológie nás naozaj
silnými robí predovšetkým jednotnosť, ktorú sme ako skupina vybudovali a pri
našej každodennej tímovej práci zažívame. Naši zákazníci to môžu vidieť každý
deň a chápu, že náš úspech je ich úspechom. A ja vám ďakujem, že ste toto
umožnili. Všetci viete, že budúce roky budú pre nás z obchodného hľadiska veľmi
dôležité. Počet inovácií, ktoré uvedieme na trh, bude obrovský. Naše celkom nové
cloudové riešenia a siete nám dajú ešte väčší náskok pred našou konkurenciou.
Pokiaľ budeme naďalej postupovať rýchlejšie ako iní, budeme schopní urobiť z našich inovácií trvalý úspech. Áno, my všetci to môžeme dokázať. Som hrdý na to, že
som súčasťou Asseco Solution a ponúkam vám, aby ste sa o tento pocit so mnou
podelili. Pretože šťastie každopádne praje odvážnym.
S úctou,

Markus Haller
predseda predstavenstva Asseco Solutions

Asseco Solutions, a. s.
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Profil spoločnosti

PROFIL SPOLOČNOSTI
Produkty pre spoločnosti všetkých veľkostí
v najrôznejších oblastiach podnikania.
Asseco Solutions je najvýznamnejším producentom
informačných systémov na európskom trhu. Asseco
Solutions vznikla združením niekoľkých entít v rámci
Asseco Group, ktoré sa zaoberali výrobou ERP informačných systémov. Jednotlivé spoločnosti, ktoré sú
členmi Asseco Solutions, sídlia v strednej Európe, kde
sú distribuované aj ich softvérové aplikácie.

Produkty sú doplnené rozsiahlou škálou služieb a partnerských programov. Okrem základných modulov
a funkcionality ponúkajú aj veľké množstvo špecializovaných odborových riešení.
Asseco Solutions je certifikovaná podľa normy kvality
ISO 9001:2008 a je certifikovaným partnerom spoločností Microsoft, IBM, Cisco, Netapp, HP a Oracle.

Portfólio produktov skupiny Asseco Solutions zahŕňa
informačné systémy pre rôzne typy výrobných a obchodných firiem, spoločností poskytujúcich služby, ale
aj pre oblasť verejnej správy.

PREDMET ČINNOSTI
poskytovanie softvéru

výroba, inštalácia a opravy
elektronických zariadení
činnosť organizačných
a ekonomických poradcov
kúpa tovaru na účely jeho
ďalšieho predaja a predaj
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organizačná činnosť
v oblasti vzdelávacích kurzov
sprostredkovateľská činnosť
v oblasti obchodu a služieb
administratívne práce

činnosť účtovných poradcov,
vedenie účtovníctva, vedenie
daňovej evidencie

Asseco Solutions, a. s.
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Identifikačné údaje

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE (pre ČR)
Názov spoločnosti:		
Asseco Solutions, a. s.
Sídlo:				
Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4
Pobočky:			
Brno, Hradec Králové
IČO:				64949541
DIČ:				CZ64949541
Dátum zápisu:			
5. marca 1996
Právna forma:			akciová spoločnosť
Zapísané:			
v obchodnom registri pri Mestskom súde
				
v Prahe, spisová značka: B. 3771
CEO:				Markus Haller
COO:				Jiří Hub
Bankové spojenie:		
ČSOB, a. s.: 111263671/0300
IBAN: 				CZ31 0300 0000 0001 1126 3671
SWIFT: 				CEKOCZPP
Telefón:				+420 244 104 111
Fax:				+420 244 104 444
E-mail:				info@assecosol.cz
Web:				www.assecosolutions.eu; www.helios.eu

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE (pre SR)
Názov spoločnosti:		
Asseco Solutions, a. s.
Sídlo:				
Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
Pobočky:			
Kežmarok, Košice, Banská Bystrica, Žilina, Trenčín, Nitra
IČO:				00602311
DIČ:				SK2020447990
Dátum zápisu:			12.12.1990
Právna forma:			akciová spoločnosť
Zapísané:			
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1,
				
oddiel Sa, vložka č.: 81/B		
CEO:				Markus Haller
COO:				Ing. Edita Angyalová
Bankové spojenie:
SLSP , a. s. Bratislava, číslo účtu:
				0177990855/0900
IBAN:				SK5809000000000177990855
SWIFT:				GIBASKBX
Telefón: 			+421 2 206 77 111
Fax:				+421 2 206 77 103
E-mail:				info@assecosol.eu
Web:		
		www.assecosolutions.eu; www.assecosol.sk

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE (pre DACH)
Názov spoločnosti:		
Asseco Solutions AG
Sídlo:				
Amalienbadstr. 41, Bau 54, 76227 Karlsruhe
Pobočky:			
Erkrath, Munich, St. Florian – Austria,
				Urdorf - Switzerland
IČO:					
DIČ:					
Dátum zápisu:				
Právna forma:			akciová spoločnosť
Zapísané:
CEO:
			Markus Haller
COO:				Holger Nawratil
Bankové spojenie:
		
IBAN: 				
SWIFT: 				
Telefón: 			+49 721 914 32-900
Fax:				+49 721 914 32-900
E-mail:				info@asseco.de
Web:				www.assecosolutions.eu; https://www.applus-erp.de/
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Hodnoty

PÄŤ ZÁKLADNÝCH HODNÔT
Riadime nimi všetky naše aktivity

INOVÁCIE
Inovácie nás poháňajú k vytváraniu nového potenciálu. Myslíme dopredu a vďaka
našej tvorivej schopnosti, záujmu, optimizmu a inteligencii neustále zlepšujeme našu
prácu a spokojnosť zákazníkov. Zmenu vnímame ako prostriedok k novým príležitostiam, premýšľame inak, ceníme si nové nápady a prístupy.

TÍMOVÝ DUCH
Pracujeme spoločne ako jeden tím. Zdieľame spoločné ciele, nadšenie a myslenie
pre pokrok vo svojom podnikaní. Podporujeme sa vzájomne v osobnom a profesijnom raste. Plníme svoje ciele v duchu spolupráce založenej na vzájomnom rešpekte
a dôvere. Tímová práca nás činí spoľahlivejšími vo vzťahu k našim klientom.

DÔVERA
Aktívne budujeme dlhodobé vzťahy so všetkými klientmi, partnermi a kolegami tým, že
sme otvorení, čestní, spoľahliví a ochotní spolupracovať. Veríme sami sebe a dôverujeme iným, že budú takisto robiť to, čo je správne. Dodržujeme svoje sľuby a je o nás
známe, že uskutočňujeme to, čo hovoríme. Sme presvedčení, že dôvera je najdôležitejšia zložka každého vzťahu.

REŠPEKT
K druhým sa správame s úctou, oceňujeme vzájomnú rôznorodosť a každého jednotlivca si vážime pre jeho jedinečné vlastnosti. Ceníme si čas druhých, ich názory,
zručnosti a príspevky. Sme presvedčení, že každý má právo na svoj férový podiel,
tak v osobnom, ako aj v profesijnom živote, a že jeho hlas má byť vždy počuť. Vďaka
rešpektu môžeme plne využiť potenciál každého človeka.

Čo je vnútri každého z nás,
prejavuje sa aj navonok.

ĽUDSKOSŤ
Ľudskosť nás motivuje ku spolupráci s ostatnými a ku snahe chrániť ich a správať
sa nesebeckým a súcitným spôsobom. Uznávame hodnotu ostatných ľudí a rešpektujeme ich individualitu. Ceníme si empatiu, férové správanie a ochotu pomôcť
komukoľvek v akýchkoľvek záležitostiach.

10

Výročná správa 2014

Asseco Solutions, a. s.

11

Skupina Asseco

SKUPINA ASSECO
Materskou spoločnosťou skupiny Asseco je spoločnosť Asseco Poland. Táto spoločnosť pôsobí na trhu IT viac ako
20 rokov. V roku 2004 sa podnikanie skupiny Asseco rozšírilo za hranice Poľska a Asseco Poland vytvorilo strategické
partnerstvo so spoločnosťou Asseco Central Europe (vtedy ASSET Soft, a. s.). Obe firmy tak spoločne položili základ
medzinárodnej skupiny Asseco.
Skupina Asseco je prítomná v celej Európe prostredníctvom svojich regionálnych holdingov:
Asseco Central Europe (Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko),
Asseco South Eastern Europe (Balkán a Turecko),
Asseco Western Europe (Španielsko, Portugalsko, Taliansko, Francúzsko, Škandinávia, Pobaltie),
Asseco Eastern Europe (Rusko, Gruzínsko, Litva, Kazachstan).
Aktivity skupiny mimo európsky trh realizujú spoločnosti združené v holdingu Formula Systems, ktorý je kótovaný
na TASE (Tel Aviv Stock Exchange) a takisto na NASDAQ Global Markets.
V roku 2014 skupina Asseco zamestnávala viac ako 18 000 ľudí.
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ASSECO CENTRAL EUROPE
Spoločnosť Asseco Central Europe (Asseco CE) je dnes jedným z najsilnejších softvérových domov v strednej
a východnej Európe. Pôsobí na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku a vo Švajčiarsku.
Súčasťou skupiny Asseco Central Europe sú aj ďalšie firmy s IT zameraním.
Spoločnosť realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, rovnako ako pre štátnu správu a samosprávu, postavené na dlhoročných skúsenostiach s rozsiahlymi projektmi softvérových riešení na mieru. Pri nich kladie veľký dôraz
na podporu strategických zámerov svojich klientov.

Pôsobí v 40+
krajinách

Jeden
z najsilnejších
softvérových
domov v CEE
regióne

Softvérový
dom č. 6
v Európe

Spoločnosti
kótované
na burzách

Zamestnáva
18 500
l´udí

Tržby za rok
2014
1,5
mld. EUR
Asseco Solutions, a. s.
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Udalosti roka

Konferencia TEDx

„Pod povrchom“ – to bola téma medzinárodnej konferencie TEDx
TEDx prepája svet vedy, techniky, športu a umenia s osobnými príbehmi.
Hovorcovia sú starostlivo vyberaní s cieľom otvárať nové obzory, prekvapovať a ukazovať skryté súvislosti. Asseco Solutions sa stalo partnerom
tejto konferencie.

Mobilný Business a IT

Dožičte si beach office so systémami HELIOS

HELIOS Mobile
Mobilná aplikácia zabodovala v dvoch prestížnych súťažiach.
Mobilná aplikácia HELIOS Mobile, ktorá umožňuje prístup k dátam v systéme HELIOS Green odkiaľkoľvek, získala hneď dve prestížne ocenenia. Stala sa finalistom súťaže IT produkt roka, ktorú
vyhlasujú odborníci z vydavateľstva IDG IT. V marci potom zvíťazila v ankete Produkt roka 2013 vydavateľstva Trade Media International v kategórii Systémy pre počítačové riadenie údržby.

Mobility hýbu svetom, preto sa Asseco Solutions stalo zlatým partnerom ďalšej významnej konferencie Mobilný Business a IT. Zástupcovia
spoločnosti tu vystúpili spoločne so spoločnosťou Simac Technic, ktorá
využíva mobilnú aplikáciu HELIOS Mobile. Celá prezentácia bola vedená v duchu „Dožičte si beach office“ a pôvabné hostesky zoznamovali
návštevníkov s výhodami mobilných aplikácií HELIOS.

Najvýznamnejšie udalosti v Českej republike
TechEd 2014

Asseco Solutions partnerom konferencie
Asseco Solutions sa stala partnerom 12. ročníka najväčšej odbornej IT konferencie v Českej republike TechEd-DevCon 2014. Konferencia určená predovšetkým pre ľudí z vývoja informačných technológií priniesla mnohé zaujímavé informácie a novinky zo sveta IT, vývoja a bezpečnosti prostredníctvom
prednášok najlepších odborníkov z praxe. Vďaka spolupráci Asseco Solutions
s majstrom Európy v pretekoch cestných vozidiel Petrom Fulínom mohli návštevníci TechEd party vyskúšať simulátory pretekárskych okruhov.

HELIOS Green s novou tvárou

Nová používateľsky prívetivejšia verzia informačného systému
Pre zákazníkov systému HELIOS Green pripravilo Asseco Solutions príjemné
prekvapenie. Nová verzia HELIOS Green 44 je nielen modernejšia, ale pri
vývoji bol kladený dôraz na väčší komfort práce používateľov so systémom.
Hlavnou novinkou vo verzii bola Aktívna plocha na zobrazenie dôležitých
zostáv a indikátorov, informácií z RSS kanálov, aktívneho worklistu alebo
odkazov na často používané agendy HELIOSu a ďalšie súbory.
14
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HELIOS One
Pokrstili sme nový medzinárodný produkt
Slávnostný krst prvého medzinárodného produktu HELIOS One prebehol 17. septembra
na Žižkovskej veži. Produkt pokrstil dvojnásobný majster Európy cestovných vozidiel Petr
Fulín. HELIOS One je cloudové riešenie pre malé a účtovné firmy. Výhodami tohto riešenia
sú obojstranný prístup, mobilné aplikácie, aktívne dashboardy a on-line odosielanie faktúr
vrátane QR kódov.
Asseco Solutions, a. s.
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HELIOS One

Víťaz hlasovania o najlepšiu biznis aplikáciu

Danubius Gastro 2014

Medzinárodný veľtrh gastronómie

S aplikáciou HELIOS One sa Asseco Solutions zúčastnilo prvého ročníka súťaže Business Wall of Fame organizovanej spoločnosťou SLOVAK
TELEKOM. V súťaži najlepších biznis aplikácií, ktorá prebiehala v 6 európskych krajinách sa HELIOS One stal aplikáciou s najvyšším počtom
hlasov na Slovensku. Podmienkou súťaže bolo, aby aplikácia zjednodušila podnikanie malým a stredným podnikom, čo HELIOS One svojím
unikátnym obojstranným prístupom ku spoločným dátam určite spĺňa.
https://www.wallofbusiness.com/sk/slovakia/aplikacie
Naše kreatívne súťažné video, pre ktoré bola jediná indícia – výťah.
https://www.youtube.com/watch?v=-88i9WjyrVA

Ďalší ročník veľtrhu gastronómie a hotelierstva priniesol množstvo nových
užitočných informácií pre prevádzkovateľov hotelov, reštaurácií, kúpeľov,
rôznych typov gastroprevádzok a obchodov. Naša spoločnosť úspešne
prezentovala v improvizovanom hoteli
reštauračný systém BLUEGASTRO
a hotelový systém HOREC.

Mobilný čašník Kassandra a modul Cantine

Nové vylepšenia k reštauračnému systému BLUEGASTRO
Mobilný čašník Kassandra z dielne Asseco Solutions ušetrí čašníkom čas
strávený s vybavovaním objednávok. Ide o novú modernú Android aplikáciu, ktorá je plne integrovaná do reštauračného systému BLUEGASTRO.
Ovládanie je veľmi jednoduché, intuitívne a používateľsky prívetivé. Nový
modul Cantine slúži na samoobslužné objednávanie stravy. Na základe
aktívnych objednávok možno vopred naplánovať počty porcií pripravovaných jedál. Pri výdaji stravy sa hosť identifikuje a systém automaticky
nahrá položky z objednávky za daný deň do otvoreného účtu bez potreby
ďalšieho zásahu obsluhy. Odpisovanie surovín je následne realizované
počas odpisu predajov z denných uzávierok.

Najvýznamnejšie udalosti na Slovensku
Noví ľudia v top manažmente Asseco Solutions
Personálne zmeny na vrcholových pozíciách
Od 1. apríla 2014 sedí v kresle výkonnej riaditeľky spoločnosti Asseco
Solutions Edita Angyalová, ktorá skôr pôsobila na poste finančnej
riaditeľky v spoločnosti Asseco Slovakia (pozn. materská firma Asseco
Solutions). Na tejto pozícii viedla aj úspešné projekty upisovania akcií
spoločnosti na Varšavskej burze a sériu následných akvizícií. V apríli
tohto roku prijala novú výzvu zo skupiny Asseco, stať sa výkonnou
riaditeľkou Asseco Solutions pre Slovenskú republiku, a začleniť sa
tak do medzinárodného predstavenstva spoločnosti.
Dňa 1. 9. 2014 do spoločnosti následne nastúpil pán Richard
Biznár, ako nový finančný riaditeľ. Na divízii financií takmer
okamžite reštrukturalizoval a optimalizoval viaceré kľúčové procesy
s mimoriadne pozitívnym dopadom na vnútorné kontrolingové
a finančné mechanizmy. V dlhodobej stratégii ich optimalizovania
a zlepšovania pokračuje, s víziou pôsobiť aj na ďalšie oblasti
v spoločnosti.
Pani Ivette Lešundáková potom prevzala pozíciu personálnej
riaditeľky. Už počas svojich prvých týždňov na novom
poste vytvorila nový benefitný program pre zamestnancov,
optimalizovala procesy oddelenia HR a navrhla rôzne pozitívne
pôsobiace zmeny v oblasti firemnej kultúry.
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Prieskum spokojnosti
S IS od Asseco Solutions je spokojných 90 % opýtaných zákazníkov
Spätná väzba používateľov našich informačných systémov je pre nás
veľmi dôležitá. Preto sme aj tohto roku pripravili prieskum spokojnosti
zákazníkov s používanými systémami od našej spoločnosti. Prieskumu
sa zúčastnilo 1038 respondentov a výsledky nás veľmi potešili, pretože celkovú spokojnosť s používanými systémami vyjadrilo až vyše
90 % opýtaných. Veľmi vysoko hodnotená bola aj kvalita poskytovaných služieb a profesionalita konzultantov.

ERP WÉČKO

ERP Wéčko má nové GRAFICKÉ PREHĽADY
Ponúka teraz predvolené grafické reporty a grafy. Nová nadstavba, technologicky omladila a vizuálne zatraktívnila zrelý ERP systém Wéčko, ktorý
je prioritne určený pre malé a stredné firmy. Funkcionalita zahŕňa desiatky predvolených grafických reportov (prehľadov) od jednoduchých grafov
až po mapové prehľady predajov podľa geografického členenia. Užitočné
grafické prehľady a tabuľky prezentujú v jasnej forme všetky nákladové,
výnosové alebo iné finančné aj nefinančné informácie.

Asseco Solutions, a. s.
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Udalosti roka 2014 v DACH regióne
CeBIT 2014

Asseco Solutions umožňuje efektívne využívať dáta
a informácie kedykoľvek a kdekoľvek
Spoločnosť Asseco Solutions sa so svojou ponukou vysokokvalitných výrobkov predstavila medzinárodnému odbornému publiku na veľtrhu CeBIT konanom od 10. do 14. marca 2014.
V stánku F16 v hale 5 so sloganom „ERP at its best“ (To najlepšie
z ERP) vystavila spoločnosť novú verziu 6.1 produktu APplus,
podnikového softvéru ponúkajúceho špičkovú technológiu.

Svoje produkty, ľudí aj know-how
prezentujeme odborníkom
i verejnosti.

IT & Business 2014
Asseco Solutions ukazuje osobité cesty do budúcnosti ERP
Evolúcia, nie revolúcia. Z pohľadu Asseco Solutions to platí takisto pre budúce riešenia ERP, pre ktoré Gartner v svojich prognózach publikovaných v januári tohto roka zavádza termín „postmoderný ERP“. Firma Asseco Solutions
presne vysvetlila, čo táto evolúcia znamená pre budúcnosť ERP, záujemcom
z radov návštevníkov v svojom stánku na veľtrhu IT & Business od 8. do 10.
októbra 2014 v Stuttgarte.

Prieskum Trovarit 2014

APplus získava body vďaka vysokej úrovni spokojnosti používateľov
Ako súčasť najväčšej nezávislej používateľskej štúdie v Európe podáva tím
expertov spoločnosti Trovarit AG po siedmykrát správu o tom, ako spokojní sú používatelia v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku so systémami ERP,
ktoré používajú. Obzvlášť pozitívne výsledky vyšli pre riešenie Asseco Solutions ERP. Zákazníci udelili najlepšie známky za svoju spokojnosť s APplus
a oproti porovnateľným zavedeným systémom pre SME ohodnotili riešenie
z hľadiska používateľskej spokojnosti ako „veľmi vpredu“.

APplus systémom ERP roku 2014
Expertný panel oceňuje APplus

Riešenia spĺňajúce vysokonáročné potreby zákazníkov ERP sú v ohnisku záujmu „Centra pre výskum podnikov“ na postupimskej univerzite. Tá
každoročne, ako súčasť svojej renomovanej ceny „Systém ERP roka“,
menuje najlepšie riešenia v rôznych sektoroch na trhu. V rámci veľtrhu IT
& Business v Stuttgarte bolo riešenie ERP APplus od dodávateľa ERP,
spoločnosti Asseco Solutions so sídlom v Karlsruhe, vyhlásené víťazom
v kategórii „Automobilový priemysel“.
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Štruktúra akcionárov

ŠTRUKTÚRA AKCIONÁROV ASSECO SOLUTIONS
Obchodný názov:			
Asseco Solutions, a. s.
Sídlo:					
Zelený pruh 1560/99, Praha 4, Česká republika
IČO:					64949541
Typ akcií:				
akcie na meno, každá s menovitou hodnotou 50 Kč

Zapísaný kapitál:			10 629 750 Kč
Markus Haller, Jiří Hub
RNDr. Jozef Klein, Aleksander Pawel Duch, Branislav Tkáčik
Jan Novotný, Dušan Drechsler, Peter Sadák, Thorsten Reuper
Asseco Central Europe, a. s.

Predstavenstvo:			
Dozorná rada:				
Prokúra:				
Výhradný akcionár:			
Dcérske spoločnosti
s podielom vyšším ako 20 % akcií:

NZ Servis, s. r. o. – Asseco Solutions je jediným spoločníkom

Obchodný názov:			
Asseco Solutions, a. s.
Sídlo:					Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
IČO:					00 602 311
Typ akcií:				
akcie na meno, každá s menovitou hodnotou 33,19 EUR
Zapísaný kapitál:			33 422,33 EUR
Predstavenstvo:			
Markus Haller, Ing. Edita Angyalová
Dozorná rada:				
RNDr. Jozef Klein, Ing. Andrej Košári, Ing. Branislav Tkáčik, 		

					Ing. Ladislav Jelínek, Aleksander Pawel Duch
Ing. Radoslav Balvan, Ing. Ľuboš Laslop, Thorsten Reuper
Asseco Central Europe, a. s.

Prokúra: 				
Výhradný akcionár:			
Dcérske spoločnosti
s podielom vyšším ako 20 % akcií:

Učíme sa jeden od druhého.
Naprieč Európou.

20
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AXERA s. r. o. 50 %

Obchodný názov:			
Asseco Solutions AG
Sídlo: 				Karlsruhe
DIČ:					34410/11812
Typ akcií:				
1 623 499 akcie bez nominálnej hodnoty
Zapísaný kapitál:			1 623 499 EUR
Správna rada: 			
Markus Haller, Holger Nawratil
Dozorná rada: 			
Josef Klein, Aleksander Duch, Branislav Tkáčik
Prokúra:				
Christian Leopoldseder, Thomas Stiegler, Thorsten Reuper,

					
Výhradný akcionár:			

Carl-Heinz Gödde, Dirk Kleinken, Sonja Maria Groell-Archut
Asseco Central Europe, a. s.

					

Asseco Solutions GmbH 75 %, dcérska spoločnosť v Rakúsku
Asseco Solutions AG 100 %, dcérska spoločnosť vo Švajčiarsku

Dcérske spoločnosti
s podielom vyšším ako 20 % akcií:

Asseco Solutions, a. s.
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Správa predstavenstva hodnotiaca obchodné aktivity spoločnosti
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Ekonomické ukazovatele

EKONOMICKÉ UKAZOVATELE
CZ – Základné ekonomické ukazovatele k 31. decembru 2014
V tis. EUR
Tržby za vlastné výrobky a služby
Tržby za predaj tovaru

17 169
628

Osobné náklady

8 502

Čisté obchodné imanie (majetok netto)

9 238

Dlhodobý hmotný majetok

1 565

Obežné aktíva

7 673

Základné imanie
Vlastné imanie

425
3 883

SK – Základné ekonomické ukazovatele k 31. decembru 2014
V tis. EUR
Tržby za vlastné výrobky a služby
Tržby za predaj tovaru

9 332
165

Osobné náklady

4 686

Čisté obchodné imanie (majetok netto)

4 120

Dlhodobý hmotný majetok
Obežné aktíva
Základné imanie
Vlastné imanie

575
3 406
33
1 819

AT, DE, CH – Základné ekonomické ukazovatele k 31. decembru 2014
V tis. EUR
Tržby za vlastné výrobky a služby
Tržby za predaj tovaru
Osobné náklady

24

21 315
2 418
13 200

Čisté obchodné imanie (majetok netto)

7 086

Dlhodobý hmotný majetok

4 788

Obežné aktíva

6 782

Základné imanie

1 623

Vlastné imanie

1 623

Výročná správa 2014

Za každým úspechom
vždy stoja ľudia.
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Personálna politika

PERSONÁLNA
A SOCIÁLNA POLITIKA
Skvelé veci neprichádzajú náhodou. Sú výsledkom spolupráce tých,
ktorí radi myslia, tvoria, pracujú a sledujú spoločný cieľ.
Zameranie spoločnosti kladie vysoké nároky
na znalosti, skúsenosti a zručnosti zamestnancov.
Okrem zabezpečenia všetkých povinných školení,
ktoré prebiehajú predovšetkým formou e-learningu,
sme sa zamerali na využitie vysokej úrovne vedomostí
našich zamestnancov a bol zavedený systém interného
vzdelávania. Interných školiteľov využívame najmä
v oblasti technických a odborných školení. Ďalej sme
sa sústredili na rozvoj pracovníkov, ktorí novo prevzali
manažérsku rolu v oblasti vedenia ľudí a tímov. Veľkú
pozornosť sme venovali rozvoji obchodných zručností.
Sociálna politika v našej spoločnosti predstavuje široký
okruh aktivít a výhod poskytovaných zamestnancom

formou peňažných aj nepeňažných plnení. Zamestnanci
majú možnosť využiť flexibilný pracovný čas a knižnicu
s mnohými zaujímavými titulmi odbornej a manažérskej
literatúry. Poskytujeme príspevok na jazykové
vzdelávanie, odmeny k pracovnému výročiu, stravné
lístky s príspevkom nad rámec zákonnej požiadavky.
Ďalej sú našim pracovníkom k dispozícii športoviská na
rekreáciu a relaxáciu a v mimoriadnych situáciách majú
možnosť požiadať o výpomoc formou finančnej pôžičky.
Spoločné komunikačné fóra alebo voľnočasové akcie
pre zamestnancov prispeli v roku 2014 k príjemnej
a otvorenej vnútrofiremnej atmosfére.

Česká republika k 31. decembru 2014
Priemerný vek

41,5

Počet zamestnancov

290

Ženy

84

Muži

206

VŠ

144

SŠ

146

Do 5 rokov

129

5 – 10 rokov

97

10 – 15 rokov

41

Viac ako 15 rokov
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Slovensko k 31. decembru 2014
Priemerný vek
Počet zamestnancov

39
159

Ženy

79

Muži

80

VŠ

120

SŠ

39

Do 5 rokov

80

5 – 10 rokov

42

10 – 15 rokov

19

Viac ako 15 rokov

18

Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko k 31. decembru 2014
Priemerný vek
Počet zamestnancov

26
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42
185

ženy

44

muži

141

VŠ

58

SŠ

127

Do 5 rokov

107

5 – 10 rokov

40

10 – 15 rokov

20

Viac ako 15 rokov

18
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Organizačná štruktúra

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ČR

Markus Haller
CEO

Jiří Hub

Thomas Stiegler

Thorsten Reuper

COO

CFO

CTO

Jan Novotný
Company Proxy

Jakub Platil

Jaromír Papoušek

Petr Hampl

Dušan Drechsler

Vladan Zalejský

Radan Picek

Sales Director

Director of Realization
HELIOS Green

Director of Realization
HELIOS Orange

Financial Director

Director of Division
of Public Administration

Director
of Development

Markus Haller
CEO
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Organizačná štruktúra

Jakub Platil

Jaromír Papoušek

Petr Hampl

Dušan Drechsler

Vladan Zalejský

Radan Picek

Sales Director

Director of Realization
HELIOS Green

Director of Realization
HELIOS Orange

Financial Director

Director of Division
of Public Administration

Director
of Development

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SK

Markus Haller
CEO

Thomas Stiegler

Edita Angyalová

CFO

COO

Pavol Krcho

Ivette Lešundáková

Radoslav Balvan

Sales Director

Director
of Human Resources

Director
of Enterprise Segment

Thorsten Reuper
CTO

Richard Biznár

Ľuboš Laslop

Financial Director

Director
of Development

Markus Haller
CEO
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Holger Nawratil

Thomas Stiegler

Thorsten Reuper

COO

CFO

CTO

Asseco Solutions, a. s.
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Organizačná štruktúra

Pavol Krcho

Ivette Lešundáková

Radoslav Balvan

Sales Director

Director
of Human Resources

Director
of Enterprise Segment

Richard Biznár

Ľuboš Laslop

Financial Director

Director
of Development

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA DACH
Markus Haller
CEO

Holger Nawratil

Thomas Stiegler

Thorsten Reuper

COO

CFO

CTO

Christian Leopoldseder
Vice President Operations
Director Location Austria

Groell-Archut
Director Location
Düsseldorf|Erkrath
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Carl - Heinz Gödde
Vice President Sales

Dirk Kleinken
Director Location Karlsruhe

Mario Deicher
Director Location
Switzerland

Torsten Gütt
Director of Development
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Portfolio

PORTFÓLIO VÝROBKOV
Už viac ako dvadsať rokov prinášame svojim zákazníkom najmodernejšie technológie v oblasti podnikového softvéru.
Asseco Solutions je výrobca komplexných IT riešení pre privátny aj verejný sektor a špecializuje sa na vývoj,
dodávanie a podporu informačných systémov pre podniky, hotely a reštaurácie a ďalej na zákazku vyrábané
riešenia vrátane súvisiacich služieb.
V roku 2014 sa portfólio výrobkov skladalo z nasledujúcich produktov:

PORTFÓLIO SLUŽIEB

ERP SYSTÉMY
HELIOS Orange
HELIOS Green		
HELIOS One 		

SPIN
Wéčko
APplus

Vykonáme analýzu, zaistíme implementáciu, uskutočníme testovanie, podporíme prevádzku, zaručíme servis. To je podpora od špecialistov na HELIOS.

SYSTÉMY PRE VEREJNÚ SPRÁVU
HELIOS Fenix
HELIOS eObec

Priaznivých ekonomických výsledkov bolo v roku 2014 dosiahnuté aj vďaka poskytovaným službám. Asseco
Solutions sa snaží poskytovať svojim zákazníkom služby v čo možno najväčšej šírke a v najlepšej možnej kvalite.
Medzi tieto služby patria:

Analýzy požiadaviek, štúdie vykonateľnosti
Audit a návrh IT infraštruktúry
Implementačné služby
Projektový manažment
Školenie používateľov v súvislosti so zavádzaním systému

SYSTÉMY PRE HOTELY A REŠTAURÁCIE
Horec
BlueGastro

Školenie používateľov v súlade so zmenami a novou legislatívou
Školenie používateľov v servisnom režime (vzdelávanie nových aj súčasných používateľov)
Metodické poradenstvo
Rozvojové služby v servisnom režime, prispôsobenie systému, zákazkové úpravy
Zavedenie nových systémov a modulov
Optimalizácia výkonu systému a databáz
Helpdesk, hotline
Distribúcia nových verzií

34
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Regionálne riešenia

KAŽDÝ ŠTÁT MÁ SVOJE
VLASTNÉ PRAVIDLÁ
Preto poskytujeme osobité riešenie pre každú krajinu!
SPIN
Dostupný na Slovensku
SPIN je moderné ERP riešenie s pokročilými funkciami, ktoré podporuje náležitú činnosť všetkých
procesov stredných a veľkých podnikov. Systém
umožňuje, pomocou webového rozhrania a webového prehliadača, pracovať odkiaľkoľvek.

užívateľsky príjemný, jednoducho sa ovláda a charakterizujú ho pokročilé riadiace nástroje vrátane vysokej
úrovne bezpečnosti dát. Individuálne potreby koncového používateľa podporuje vysoká miera rozšíriteľnosti
systému. Okrem segmentu obchodných spoločností je
vhodný aj pre verejnú správu.

Poskytuje ideálnu úroveň prepojenia medzi jednotlivými
modulmi a podporuje ich komplexnosť. Systém je po-

HELIOS
Dostupný v Českej republike a na Slovensku
Informačné systémy HELIOS pomáhajú zákazníkom
orientovať sa v obrovskom množstve činností a dát každej
spoločnosti. Pomocou početných špecializovaných
modulov ich možno prispôsobiť potrebám všetkých
spoločností bez ohľadu na ich veľkosť alebo oblasť
podnikania. ERP systémy sú doplnené širokou škálou
služieb a partnerských programov.

Systémy HELIOS sú vysoko cenené pre svoju pokročilú
technológiu a vysokú funkcionalitu prameniacu z dobrej
znalosti tuzemského trhu a know-how ich tvorcov. Systémy dokonale pokrývajú potreby svojich zákazníkov.

Ap+ plus
Dostupný v Nemecku, Rakúsku a vo Švajčiarsku
APplus je osvedčené ERP softvérové riešenie, ktoré
umožňuje stredným výrobným podnikom optimálne
využívať svoje firemné zdroje a riadene zavádzať
a realizovať firemné procesy.

prvý koncept, ktorý umožňuje používateľom len jedným
kliknutím zobraziť všetky relevantné informácie týkajúce
sa projektov, na ktorých pracujú.

Nová verzia 6.1 obsahuje niekoľko technických inovácií
a predovšetkým revolučný navigačný koncept LinkPlus,

36
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Zákazníci

ZÁKAZNÍCI ČR
Pragmet, a. s.

Spoločnosť Pragmet je nezávislým servisným centrom, ktoré sa zaoberá spracovaním
oceľových zvitkov a tabúľ. Vďaka svojej výhodnej geografickej polohe v priemyselnej
zóne v Benátkach nad Jizerou poskytuje nadštandardné služby Just-In-Time predným českým aj zahraničným výrobcom a lisovačom v automobilovom priemysle.

ND Logistics CZ, s. r. o.

Poskytuje služby v oblasti skladovania, logistiky, dopravy a poradenstva. Je
súčasťou francúzskej nadnárodnej spoločnosti Norbert Dentressangle, tretieho najväčšieho poskytovateľa logistických služieb v strednej a západnej Európe
s viac ako 32 500 zamestnancami po celom svete. V Českej republike prevádzkuje dve distribučné centrá - v Divišove pri Benešove a v Pohořeliciach při Brne.

HOST — vydavatelství, s. r. o.

Nakladateľstvo Host vydáva predovšetkým kvalitnú českú a prekladovú prózu,
poéziu, literárnu teóriu a vzdelávaciu literatúru. Odborné publikácie sa zameriavajú
predovšetkým na históriu, sociológiu, jazykovedu, osobnosti filmu aj ďalšie odbory.

TestLine Clinical Diagnostics s. r. o.

Česká spoločnosť založená v roku 1993 sa zaoberá vývojom, výrobou a distribúciou humánnej a veterinárnej laboratórnej diagnostiky. TestLine patrí k najvýznamnejším výrobcom a dodávateľom diagnostických súprav v Českej republike. V roku 2012 sa spoločnosť stala súčasťou skupiny firiem BioVendor.

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.

Od roku 1926 poskytuje služby skúšania a certifikácie výrobkov, prevažne elektrotechnického charakteru, ale aj z oblasti zdravotníckych prostriedkov, automotive, stavebných, strojárskych a ďalších výrobkov. Je členom významných
európskych a svetových certifikačných systémov.

Český telekomunikační úřad

Bol zriadený v roku 2005 ako ústredný správny úrad pre výkon štátnej správy
vo veciach stanovených zákonom, vrátane regulácie trhu a stanovovania podmienok pre podnikanie v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb.

Chlazení Choceň spol. s r. o.

Spoločnosť sa zaoberá dodávkami a montážami priemyselných chladiacich
zariadení. Ide tak o jednotlivé komponenty, ako aj o celé zariadenia formou
dodávky na kľúč. Firma dodáva a montuje nové zariadenia, ale rekonštruuje aj
zariadenia súčasné.
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Zákazníci

ZÁKAZNÍCI SK
ARRIVA

ARRIVA je európskym poskytovateľom transportných služieb. V auguste 2010
bola prevzatá spoločnosťou Deutsche Bahn. Na európskom trhu pôsobí ARRIVA v 14 krajinách, kde prevádzkuje autobusovú, železničnú a lodnú dopravu.
Spoločnosť má na Slovensku viac ako 1 500 zamestnancov, prevádzkuje viac
ako 800 autobusov a ročne prepraví takmer 50 miliónov cestujúcich.

ZÁKAZNÍCI NEMECKO
SieMatic Möbelwerke GmbH & Co. KG

Od založenia v roku 1929 vyvíja spoločnosť SieMatic prvotriedne kuchyne. SieMatic sa usiluje nielen o stanovenie štandardu v rôznych jednotlivých aspektoch
plánovania, elegantnom dizajne, presnom spracovaní a vysokokvalitných materiáloch, ale takisto vo vnútorných hodnotách spoločnosti.

Ralf Bohle GmbH
Hotel*** Zátoka

Hotel*** Zátoka s celoročnou prevádzkou je situovaný priamo na brehu zátoky Slnečných jazier. Rozprávkový výhľad na vodnú plochu a pokojná atmosféra hotela vytvára
pocit domova a oslovuje široké spektrum hostí. Hotel sa nachádza v rekreačnej zóne
s dobrou dopravnou dostupnosťou. Ideálna poloha umožňuje spojenie práce a relaxu,
hotel ponúka ubytovacie, stravovacie, kongresové, ale aj relaxačné služby.

Mara CAMPING

Mara CAMPING ATC LIPTOVSKÝ TRNOVEC je jediným kempom na brehu
priehrady Liptovská Mara, najväčšej vodnej nádrže na Slovensku. Areál má
cca 38 000 m2 ponúka ubytovanie až pre 1000 osôb. Mara CAMPING je členom Slovenskej asociácie kempingu a karavaningu (SACC) a ASCI.

TANAX TRUCKS a. s.

Spoločnosť Tanax Trucks sa zameriava na výrobnú, obchodnú a servisnú činnosť z oblasti automobilového a strojárskeho priemyslu a výroby nákladných automobilov AKTIS. Ďalej ponúka spracovanie zákaziek podľa požiadaviek zákazníka
na vlastných strojových zariadeniach. Svoje pôsobenie spoločnosť rozšírila aj o ponuku predaja a servis malých úžitkových vozidiel značky PIAGGIO a GASOLONE.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. zaisťuje prevádzku
vodovodov a kanalizácií na území celého Banskobystrického kraja, čiastočne
v okrese Revúca, v okrese Prievidza a v časti Trenčianskeho kraja. Pitnou vodou zásobujeme viac ako 657 549 obyvateľov.

ASEKOL SK, s. r. o

ASEKOL SK, s. r. o. je neziskovo hospodáriaca spoločnosť, ktorá v zastúpení výrobcov a dovozcov elektrozariadení, batérií a akumulátorov organizuje celoštátny
systém spätného odberu elektrozariadení a použitých batérií a akumulátorov. Zaisťuje zber, dopravu a recykláciu týchto komodít vrátane financovania celého systému. ASEKOL SK je tzv. kolektívny systém spätného odberu elektrozariadení, batérií
a akumulátorov. Jeho služby na základe zmluvy využívajú výrobcovia alebo dovozcovia elektrozariadení, batérií a akumulátorov. ASEKOL SK pri spätnom odbere úzko
spolupracuje s mestami a obcami, poslednými predajcami a servismi, zvozovými
spoločnosťami a spracovateľmi elektrozariadení.
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Spoločnosť Ralf BohleGmbH je výrobcom pneumatík na bicykle. Na európskom
trhu má vedúce postavenie, svoje výrobky ale dodáva aj do USA, Južnej Afriky,
Japonska alebo Austrálie.

Thonet GmbH

Klasika z ohýbaného dreva a rúrkovej ocele rovnako ako moderné kolekcie
sa vyrábá v závode so špičkovým vybavením a personálom s bohatými skúsenosťami, na ktorých možno stavať. Thonet neustále inovuje, jeho výrobky vynikajú kvalitnými materiálmi a nadčasovosťou, udržiavajú si úžitkovú
hodnotu po veľmi dlhý čas.

AVS Ing. J. C. Römer GmbH

Firma vyrába spojky a magnetické ventily pre pneumatické a hydraulické systémy
v závodoch Grafenau (Bavorský les) a Langenberg (Krušné hory). Spoločnosť je
správnou voľbou pre všetky špeciálne technické požiadavky.

WÖHWA Waagenbau GmbH

Spoločnosť bola založená Josefom Wöhrlom v roku 1949. Je synonymom tradície
a inovácie vo vážení, miešaní, dávkovaní a v riadiacom inžinierstve. Je stredne
veľkým priemyselným podnikom, ktorý viac ako 50 rokov vyvíja váhové terminály,
vysokopresné meracie systémy, zmiešavacie a vyprázdňovacie zariadenia, ale takisto riadiace systémy.

Gerhardi AluTechnik GmbH & Co. KG

Spoločnosť sa zameriava predovšetkým na obrábanie kovov. Firma Gerhardi sa
rozvinula z výrobcu gombíkov a spôn do moderného závodu na lisovanie hliníka,
ktorý svojimi profilmi tradične zásobuje stavebný, automobilový osvetľovací a elektronický priemysel, rovnako ako strojárstvo.

SOLVARO GmbH

Spoločnosť sa dnes sústreďuje na štyri oblasti výrobkov: pre poľnohospodárske
a stavebné stroje a autobusy, dvere a prvky pre regály, filtre a krycie panely na stroje.

Asseco Solutions, a. s.
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Zákazníci

ZÁKAZNÍCI RAKÚSKO
Eisenkies Gesellschaft m.b.H. & Co. KG.

Firma sa zaoberá malopredajom a veľkopredajom garážových, priemyselných a vjazdových dverí, prevodov a vchodových aj interiérových dverí, ich montážou a servisom.

Ganner Maschinenproduktions Ges m.b.H.

Celosvetovo vynikajúca reputácia strojov Gannomat na obrábanie dreva je výsledkom
58 rokov skúseností vo vývoji a výrobe drevoobrábacích strojov najvyššej kvality.

Kleinhappl Electronic GmbH

Firma je predným dodávateľom systémov SAT, antén, zariadení pre video dohľad
a ELA / systémov verejných adries v Rakúsku.

Frühauf Ges.m.b.H.

Zaoberá sa plánovaním a výrobou elektrických zariadení a ovládačov. Špecializovanými oblasťami sú: distribúcia energie, typovo skúšané rozvody, UL certifikácie UL508A, automatizácia, zariadenie na úpravu pitnej vody, zariadenia
na úpravu odpadovej vody.

Oskar Müller GmbH & Co. KG

Zameriava sa výhradne na procesy obrábania kovov (CNC sústruženie, frézovanie,
brúsenie) a ako subdodávateľ sa špecializuje na výrobu vysokokvalitných sústružených a frézovaných dielov v kusovej aj sériovej výrobe. Výrobky sú dodávané
do odvetví automobilov, poľnohospodárskych a stavebných strojov.

REKU Fachbetrieb für Blechbearbeitung

Spoločnosť sa zaoberá výrobou krytov na stroje na potlačovanie textílií.

Grimm Aerosol Technik GmbH & Co KG

Je vynálezcom a priekopníkom v oblasti optických meracích systémov prachu, nielen prachu v reálnom čase, ale ttakisto príslušných veľkostí častíc a ich rozdelenie
v rôznych rozsahoch veľkosti. Cieľom je vyrábať nanajvýš presné prístroje, od ručného bodového merania po kompletné stacionárne systémy meracie od niekoľkých
nanometrov až po veľké častice s našimi spektrometrami a nanosystémami.

ZÁKAZNÍCI ŠVAJČIARSKO
REED Electronics AG

Medzinárodný dodávateľ vysokokvalitných meracích prístrojov na kontrolu hladiny kvapalín a špičkový výrobca individuálne prispôsobených malých, stredných
a veľkých sérií výrobkov.

HARTMETALL ESTECH AG

Výrobca polotovarov zo spekaného karbidu a nástrojov z tvrdokovu brúsených
na tolerancie pre rôzne trhy, automobilový priemysel, letectvo, elektroniku, zdravotnícke technológie atď. Ich kvalitné spekané karbidy sa používajú v dierovacích, vysekávacích, tvárniacich a lisovacích nástrojoch.
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Pomáhame firmám, aby boli
úspešné v svojom podnikaní.
Asseco Solutions, a. s.
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Asseco v médiách

ASSECO SOLUTIONS V MÉDIÁCH
Dať o sebe vedieť…

ČESKÁ REPUBLIKA

„Až 16 hodin týdně
ušetříme automatizací
procesů v HELIOS Green.“
Milan Smutný
finanční ředitel
Seznam.cz
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ASSECO SOLUTIONS V MÉDIÁCH

DACH

Dať o sebe vedieť…

SLOVENSKO
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Podporujeme

Petra Fulína, európskeho šampióna cestovných vozidiel
Automobilový pretekár Petr Fulín, ktorého naša spoločnosť podporuje od roku
2011, je od októbra 2014 opäť držiteľom titulu Majster Európy. Pozíciu šampióna obhájil počas lanského Európskeho pohára cestovných vozidiel v sicílskej
Perguse. Petr Fulín v lanskej sezóne vyhral sedem z desiatich pretekov a vždy
stál na stupňoch víťazov. Asseco Solutions je partnerom Vekra racing teamu,
ktorý reprezentuje Českú republiku v ETCC (European Touring Car Cup).

ASSECO SOLUTIONS SK PODPORUJE
Kvapku krvi
Odvážni zamestnanci Asseco Solutions sa už tretím rokom zúčastnili charitatívnej akcie KVAPKA KRVI, ktorú usporadúva Národná transfúzna služba SR. Prvýkrát tak darovali krv v nových
priestoroch firmy.

Chránené dielne
Improvizovaný vianočný trh, na ktorom bolo možné zakúpiť výrobky
z mnohých chránených dielní a občianskych združení, usporiadalo
Asseco Solutions priamo v priestoroch firmy. Zamestnanci tak mali
možnosť urobiť radosť nielen sebe a svojim blízkym, ale aj podporiť
tých, ktorí to potrebujú.

ASSECO SOLUTIONS ČR PODPORUJE

ASSECO SOLUTIONS DACH PODPORUJE

Súťaž Podnikavá hlava

Miestne športové tímy

Hladký vstup do podnikateľských vôd môže uľahčiť súťaž Podnikavá hlava, ktorú
už piatym rokom vyhlásil Vedecko-technický park Univerzity Palackého v Olomouci. Autori zaujímavých podnikateľských zámerov sa môžu prihlásiť do súťaže,
v ktorej tí najlepší získajú nielen finančnú odmenu, ale predovšetkým cenné rady
odborníkov a zázemie pri rozbehu podnikania. Súťaž Podnikavá hlava podporuje
spoločnosť Asseco Solutions a jej produkt – ekonomický systém HELIOS Red.

Asseco Solutions v Rakúsku podporilo v roku 2014 miestne športové tímy. Podporu získali futbalové tímy „Union Bad Kreuzen“, „Sports Club Zaunergroup Wallern“
a futbalový tím „Sport Union Waldburg“.

Divadlo Dobeška
Už niekoľko rokov je Asseco Solutions, v rámci podpory lokálneho komunitného
života, partnerom divadla Dobeška. Toto multikultúrne zariadenie je totiž nielen kmeňovou scénou divadla Sklep, ale slúži aj na napĺňanie najrôznejších voľnočasových
aktivít ľudí z Prahy 4, čo je časť Prahy, kde sídli Asseco Solutions ČR.

Jedličkův ústav
Jedličkov ústav poskytuje školské a sociálne služby mladým ľuďom s telesným postihnutím počas ich školskej dochádzky a počas prípravy na budúce povolanie. Na podporu Jedličkovho ústavu usporiadala spoločnosť Asseco Solutions už druhýkrát vianočný trh. Zamestnanci si tak mohli pred Vianocami priamo v kanceláriách nakúpiť
darčeky pre svojich blízkych, pochádzajúce z chránených dielní. Asseco Solutions potom obdarovala Jedličkov ústav rovnakou sumou, za akú nakúpili zamestnanci.
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Charitatívne organizácie
Cez Vianoce pobočky Asseco Solutions v regióne DACH namiesto nákupu darčeka pre partnerov a klientov
spoločnosti obdarovali charitatívne
organizácie. Podporené boli dve
neziskové organizácie – Herzkinder
Unterland e.V., organizácia podporujúca deti so srdcovou poruchou,
a Kinderleben – den Kleinsten eine
Perspektive geben – nadácia, ktorá
sa zameriava na sociálne znevýhodnené deti.
Asseco Solutions, a. s.
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Kontakty

CENTRÁLA ASSECO SOLUTIONS ČR
Asseco Solutions, a.s.
Zelený pruh 1560/99
140 02 Praha 4
Česká republika

Tel.: +420 244 104 111
Fax: +420 244 104 444
E-mail: info@assecosol.cz

ASSECO SOLUTIONS POBOČKY V ČESKEJ REPUBLIKE
Asseco Solutions, a.s.
Spielberk Office Centre
Holandská 2
639 00 Brno
Česká republika

Tel.: +420 532 303 404
Fax: +420 532 303 403
E-mail: info@assecosol.cz

Asseco Solutions, a.s.
Bratří Štefanů 60
500 03 Hradec Králové
Česká republika

Tel.: +420 495 809 211
Fax: +420 495 809 212
E-mail: info@assecosol.cz

Asseco Solutions, a.s.
Masná 8
702 00 Ostrava
Česká republika

Tel.: +420 595 136 725-7
E-mail: info@assecosol.cz

Tel.: +421 2 206 77 111
Fax: +421 2 206 77 103
E-mail: info@assecosol.sk

ASSECO SOLUTIONS POBOČKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

50

Asseco Solutions, a.s.
ul. M. Rázusa 23A /8336
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 41 562 54 00
E-mail.: info@assecosol.sk

Asseco Solutions, a.s.
Karpatská 3256/15
058 01 Poprad
Slovenská republika

Tel.: +421 52 452 39-52
Fax: +421 52 468 10-51
E-mail: info@assecosol.sk
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Tel.: +421 55 623 18 18
Tel.: +421 55 729 73 91
E-mail.: info@assecosol.sk

Asseco Solutions, a.s.
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
Slovenská republika

Tel.: +421 48 414 63 14
E-mail: info@assecosol.sk

CENTRÁLA PRE NEMECKY HOVORIACE KRAJINY

CENTRÁLA ASSECO SOLUTIONS SK
Asseco Solutions, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
Slovenská republika

Asseco Solutions, a.s.
Němcovej č. 30
040 01 Košice
Slovenská republika

Asseco Solutions AG		
Amalienbadstr. 41, Bau 54
76227 Karlsruhe
Nemecko

Tel.: +49 721 91432-900
Fax: +49 721 91432-298
E-mail: info@asseco.de

ASSECO SOLUTIONS POBOČKY V NEMECKU,
RAKÚSKU A ŠVAJČIARSKU
Asseco Solutions AG
Amalienbadstr. 41, Bau 54
76227 Karlsruhe
Nemecko

Tel.: +49 721 91432-610
Fax: +49 721 91432-600
E-mail: karlsruhe@asseco.de

Asseco Solutions AG
Max-Planck-Straße 15 b
40699 Erkrath
Nemecko

Tel.: +49 211 15789-0
Fax: +49 211 15789-555
E-mail: nrw@asseco.de

Asseco Solutions AG
Pummerinfeld 1b
4490 St. Florian
Rakúsko

Tel.: +43 7224 20051-30
Fax: +43 7224 20051-78 20
E-mail: info@asseco.at

Asseco Solutions AG
In der Luberzen 25
8902 Urdorf
Švajčiarsko

Tel.: +41 44 542 45-30
Fax: +41 44 542 45-31
E-mail: info@applus-erp.ch

Asseco Solutions, a. s.
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