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Príhovor riaditeľa
Vážení obchodní partneri, milé dámy a milí páni,
so spokojnosťou môžem skonštatovať, že rok 2014
bol pre našu spoločnosť rokom návratu k prosperite
a efektivite, ktorý sme, po neúspešnom roku 2013, uzavreli
s prebytkom v oblasti hospodárenia a dobre
naštartovanými aktivitami, čoho následkom
by mal byť ďalší nárast v roku 2015.

Prešli sme zmenami, ktoré na jednej strane znamenali
zoštíhlenie a redukcie, na strane druhej priniesli vyššiu
efektivitu v hospodárení a prehĺbenie
našich ťažiskových aktivít.

Systém manažmentu kvality prešiel opätovnou
recertifikáciou.

Tak, ako každý rok, sme našli priestor a finančne,
alebo materiálne sme podporili viacero
spoločenských projektov a aktivít.

>

Všetkým prajem veľa úspechu v roku 2015.

Ing. Marián Bučko, CSc.
riaditeľ spoločnosti
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O spoločnosti
Profil
elfa, s.r.o je súkromná spoločnosť založená v roku 1992,
ktorej cieľom je nasadzovanie progresívneho know-how,
technológií a trendov. Prostredníctvom našich projektov
a riešení vytvárame nové možnosti a posúvame hranice
v oblastiach vzdelávania a informačných technológií.

Základné údaje
Obchodné meno: elfa, s.r.o.
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Park Komenského 7, 040 01 Košice,
Slovenská republika
Dátum vzniku: 13.02.1992

Poslanie
Poslanie spoločnosti smeruje k trvalému cieľu,
a to poskytovať našim zákazníkom riešenia, produkty
a služby spájajúce nadčasovosť, inteligenciu, kvalitu,
flexibilitu a všestranný prínos vyplývajúci z vysokej
pridanej hodnoty portfólia.

Vízia
Spoločnosť elfa, s.r.o. je vnímaná ako dodávateľ
komplexných riešení, produktov a služieb typu
„všetko pod jednou strechou“ pre oblast IKT.

IČO: 31648410
DIČ: 2020480803
IČ DPH: SK2020480803

>

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 1152/V

Manažment spoločnosti
Ing. Marián Bučko, CSc. – výkonný riaditeľ spoločnosti
Ing. Iveta Zámečníková – finančná riaditeľka
Ing. Martin Vyleťal – obchodný riaditeľ
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Organizačná štruktúra
riaditeľ spoločnosti

finančný riaditeľ

ekonomika

kvalita a administratíva

výroba a predaj OL

obchodný riaditeľ

IT - obchod

IT - servis a služby

>
eventy a vzdelávanie

G

Kvalita a enviro-manažment
Manažment kvality
Pojem kvality je v našej spoločnosti chápaný ako opakovaná spokojnosť zákazníka s nami poskytnutými riešeniami, produktmi a službami a je najvyšším kritériom kvality
našej práce. Kolektív spoločnosti elfa, s.r.o. je v oblastiach
vzdelávania a informačných technológií nielen dôveryhodným a spoľahlivým partnerom, ale v pozadí celého nášho
snaženia je neustále zvyšovanie úrovne kvality našich
činností, rozvoj odbornosti personálu a prehlbovanie
know-how.
Naša spoločnosť si svojich zákazníkov ctí ako jednu
zo základných hodnôt v podnikateľskej filozofii. S ohľadom
na túto skutočnosť je v našej spoločnosti zavedený systém
manažérstva kvality rešpektujúci normu ISO 9001:2001.
Certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001:2009
spoločnosť elfa, s.r.o. úspešne recertifikovala 27. júna 2010
prostredníctvom TÜV SÜD Slovakia a.s., ktorá je členom
medzinárodne uznávanej skupiny TÜV SÜD.

Environmentálny manažment
Environmentálna politika společnosti elfa, s. r. o. je
zameraná na udržiavanie a rozvíjanie systému environmentálneho manažérstva založeného na požiadavkách
normy ISO 14001:2005 (certifikované 4. októbra 2009)
so zohľadnením environmentálnych právnych predpisov
platných v SR a interných environmentálnych požiadaviek
spoločnosti.
Usilujeme sa preventívne pristupovať ku ochrane
životného prostredia dodržiavaním príslušných legislatívnych zákonov, noriem, nariadení a konceptu Green IT.
Aktívnou prevenciou a sústavným zlepšovaním procesov
sa zameriavame na minimalizovanie nepriaznivých
dopadov činností spoločnoti na životné a pracovné
prostredie s rešpektom k ich súčasnej i budúcej hodnote.

>

Zohľadňujeme environmentálne aspekty pri zabezpečovaní vstupných tovarov a služieb a pri zavádzaní nových
procesov a technológií. Vytvárame riešenia, ktoré sú
environmentálne udržateľné počas celého životného
cyklu.
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Partnerstvá
Strategické pratnerstvá, certifikáty a členstvá
Spoločnosť elfa, s.r.o. pre zabezpečenie najvyššej kvality
a efektivity ponúkaných riešení nadviazala úzku spoluprácu s medzinárodne uznávanými lídrami pre oblasť informačných a komunikačných technológií. Nadobudnuté
partnerstvá nám poskytujú podmienky na optimalizáciu
dodávaných riešení podľa kritérií špecifikovaných zákazníkmi (investičné náklady, prevádzkové náklady, úplná cena vlastníctva, výkonnosť, bezpečnosť a ďalšie).
Oblasť vzdelávania
Prevádzkujeme testovacie centrá: akreditované
testovacie centrum certifikácie ECDL (číslo centra SK002,
s testovacími miestnosťami v Košiciach, Michalovciach
a Rožňave), autorizované testovacie centrum agentúry
Prometric (APTC ID: SV4), autorizované testovacie centrum
agentúry Pearson VUE (PVTC ID: 54879), akreditované
testovacie centrum agentúry Certiport (ATC ID: 90012735)
a testovacie centrum pre certifikáciu Eco-C.
Lektori majú nasledujúce certifikáty: ECDL, akreditovaný
skúšobný komisár ECDL, Microsoft Certified Trainer (MCT),

Microsoft Office Specialist (MOS), Microsoft Certified
Technology Specialist (MCTS), Microsoft Certified Trainer,
Cisco Certified Network Associate (CCNA), Cisco Certified
Academic Instructor (CCAI) a Cisco Certified Network
Professional (CCNP).
Oblasť riešení, produktov a služieb v IKT
Microsoft Small Business Specialists, Microsoft Certified
Partner, Cisco Premier Certified Partner, , Lenovo Gold
Business Partner a T-Com Authorized System Partner.
Spoločnosť je business partnerom pre celoslovenský
akademický program Lenovo university.

>

Členstvá
Vysokú úroveň profesionality potvrdzujú aj členstvá
v najprestížnejších medzinárodných a domácich
profesijných a ekonomických združeniach - ITAS
(IT Asociácia Slovenska), IT Valley Košice, CTF
(Communication Technology Forum), AIVD (Asociácia
inštitúcií vzdelávania dospelých), Cisco Networking
Academy.
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Portfólio aktivít
Obchod
Obchodná činnosť v oblasti IKT
Spoločnosť elfa, spol. s r.o. už od svojho vzniku poskytuje svojím zákazníkom komplexné riešenia pre oblasť
informačných a komunikačných technológií. Na základe
požiadaviek zákazníkov vytvárame riešenia v komplexnom systémovom, sieťovom a pamäťovom prostredí
a zabezpečujeme kontinuitu a inovatívnosť vytvorených
riešení. Zárukou kvality je úzka spolupráca s poprednými
dodávateľmi softvérových a hardvérových komponentov.
Spoločnosť disponuje kvalifikovanými certifikovanými
konzultantmi s praktickými skúsenosťami, ktorí sa špecializujú na komplexné serverové riešenia, riešenia
pre ukladanie a ochranu dát, manažment informačných
a komunikačných služieb, podnikové siete a sieťovú
komunikáciu a podnikovú informačnú bezpečnosť. Prostredníctvom skupiny špičkových konzultantov poskytuje
naša spoločnosť svojim zákazníkom komplexné
podnikové IT riešenia.

Organizácia medzinárodných konferencií a sympózií
Organizovaniu medzinárodných odborných podujatí,
konferencií, lokálnych eventov a meetingov sa venujeme
už dlhé roky. V našom portfóliu nájdete konferencie, ktoré
sme pre klienta manažovali po celom svete (Costa Rica,
Barbados, ...), ako aj podujatia lokálneho (SR) charakteru,
vedecké, ale aj komerčné. Naša metodológia je
kombináciou pravidiel a algoritmov podľa IEEE a rokmi
overených skúseností a znalostí, čo nám umožňuje
ponúknuť najvyššiu kvalitu. Vysokú dôležitosť pripisujeme
hlavne požiadavkám klienta, jeho zámerom a predstavám.
Všetky naše konferenčné aktivity sú realizované v súlade
s dohodnutými cieľmi a budgetom, nakoľko sme
zástancami dlhodobej udržateľnosti v oblasti
konferencií a ostatných eventov..

>

Európske projekty
Spoločnosť od svojho vzniku úspešne participuje
na projektoch a implementuje projekty, ktoré podporujú
vedecké a vzdelávacie aktivity v oblastiach informačných
a komunikačných technológií.
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Portfólio aktivít
Financovanie týchto projektov zabezpečujú orgány
Európskej únie, alebo slovenské štátne orgány.
eMAPS • TRADI • eEDUSER
• EVI - INCUBATOR • TELEHUMAN
• DEPSIS • NetCAMPUS • H.E.L.E.N.
• ATVN-EU-GP • PRO_NMS • GenExis
• ReMark • iTEC
Vydavateľstvo a predaj odbornej literatúry
Vydavateľstvo odbornej literatúry elfa je na vysokej
profesionálnej úrovni a pomáha slovenskému čitateľovi
odbornej literatúry orientovať sa v zložitých podmienkach
transformujúceho sa technického, ekonomického,
či právneho prostredia a prostredníctvom publikácií sa chce
stať každodenným a užitočným sprievodcom aj pri riešení
bežných odborných problémov.
elfa dnes nielen ponúka publikácie z vlastnej produkcie,
ale z pozície maloobchodu predáva všetko to, čo sa
v danom okamihu práve prezentuje na knižnom trhu
odbornej literatúry na Slovensku i v Českej republike.

Vzdelávanie
Vzdelávacie služby, ktoré zahŕňajú analýzu vzdelávacích
potrieb, poskytnutie samotného vzdelávania a overenie
získaných zručností vo forme priemyselnej certifikačnej
skúšky. Poskytované vzdelávacie programy sú akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
v oblasti ďalšieho vzdelávania, resp. pripravuje akreditované vzdelávacie programy kontinuálneho vzdelávania
pedagogických zamestnancov a zároveň naviazané
na svetovo uznávané priemyselné certifikácie.
Disponujeme sieťou vlastných, kvalitne vybavených
počítačových učební a sieťou partnerov, ktorá umožňuje
realizáciu aktivít v rámci celého Slovenska. Vzdelávacie
aktivity zabezpečujeme kvalifikovanými lektormi
s bohatými praktickými skúsenosťami. Ponúkame široké
portfólio školení pre IT používateľov , špecializované
školenia pre IT špecialistov a soft-skills školenia na rozvoj
osobnostných kompetencií v oblastiach komunikácie,
prezentácie, selfmarketingu a tímovej spolupráce.

>
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Referencie
Obchod
• Akadémia ozbrojených síl M.R. Štefánika

Vzdelávanie
• T-Systems Slovakia • Východoslovenská energetika

• Cisco Systems Slovakia • Datalan

• U.S. Steel Košice • Ústav informácií a prognóz školstva

• EXAPRO Slovakia • GAMO • GTEC

• Metodicko-pedagogické centrum, r.p. Prešov

• Krajský školský úrad, Košice
• Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

• Ministerstvo školstva SR • Národná banka Slovenska
• NIHIL OBSTAT • Prešovská univerzita v Prešove
• SEPS • Siemens • Slovak Telekom
• Slovenská technická univerzita v Bratislave
• Slovenský plynárenský priemysel
• SoVIS • STAPRO

• Technická univerzita v Košiciach
• T-Systems Slovakia

• Slovak Telekom • Alcatel Lucent Slovakia • Datalan
• IBM Slovensko • Letisko Poprad • Microsoft Slovensko

• Embraco, Spišská Nová Ves
• Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
• IT Asociácia Slovenska • NKÚ, expozitúra Košice

>

• Sociálna implementačná agentúra • Spinea, Prešov
• Slovenský plynárenský priemysel • Syráreň Bel
• Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

• Všeobecná zdravotná poisťovňa • Zeelandia
• Technická univerzita v Košiciach

• Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice


Ústav informácií a prognóz školstva SR
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Referencie
Konferencie a odborné podujatia
ICT in Automotive Industry (IKT v automobilovom priemysle) - medzinárodná konferencia venovaná informačným
a komunikačným technológiám a ich aplikáciám
v automobilovom priemysle;
OCEĽ 2013 - 38. aktív pracovníkov odboru oceľových
konštrukcií „Oceľové, kompozitné a drevené nosné
konštrukcie a mosty“;
ICETA 2014,2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2005
- séria medzinárodných konferencií venovaných
informačným a komunikačným technológiám
a ich aplikáciám vo vzdelávaní;
SKITU 2008 - konferencia venovaná problematike predkladania projektov a čerpania podpory na informatizáciu vysokého školstva v SR;

SAMI 2014. 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 - medzinárodné
sympózium venované problematike aplikovanej
počítačovej inteligencie a informatiky;
INES 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 - medzinárodná
konferencia venovaná inteligentným
inžinierskym systémom;

MONAMI 2011 - medzinárodná konferencia venovaná téme „Inteligentné prostredie v službách mainstreemu“;
HKP 2014, 2013, 2012, 2011 - medzinárodná konferencia
venovaná fyzikálnym faktorom prostredia a hodnoteniu
kvality prostredia;

>

ICEEE 2011 - medzinárodná konferencia venovaná
vzdelávaniu v oblasti environmentálneho
inžinierstva.

TRENDY 2013 - medzinárodná konferencia „Trendy
v biomedicínskom inžinierstve“;
MULTINED 2013 - medzinárodná konferencia „Multimédiá
vo vzdelávaní“;
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Správa manažmentu
Vybrané projekty
Medzinárodné konferencie
V roku 2014 sme organizovali niekoľko konferencií s medzinárodnou účasťou – SAMI 2014, INES 2014, HKP 2014,
TECHNICOM a ICETA 2014.
Za najrozsiahlejšiu a najvýznamnejšiu z nich môžeme považovať 12. ročník medzinárodnej konferencie ICETA venovanej
progresívnym informačným a komunikačným technológiám a ich aplikáciám do vzdelávacej praxe, ktorý sa konal v decembri 2014 v Grandhoteli Starý Smokovec, vo Vysokých Tatrách. Konferencia naplnila ambície organizátorov predstavovať multidisciplinárnu medzinárodnú platformu pre výmenu informácií vo výskume a vývoji multimediálnych a hypermediálnych aplikácií, v komplexnej počítačovej podpore vzdelávania a v nových komunikačných službách a patrí medzi
najvýznamnejšie odborné podujatia tohto druhu v SR.

>

Konferencie a workshopy projektu ÚVP TECHNICOM
V septembri roku 2014 sme aktívne zahájili práce na konferenciách a workshopoch Univerzitného vedeckého parku
TECHNICOM, patriaceho Technickej univerzite v Košiciach. Konferencie sú zamerané na aktuálne otázky rozvoja
a zabezpečenia poslania projektu a jeho dopadov do praxe, a sú organizované v súčinnosti s workshopmi zameranými
na formovanie rozvojových stratégií aktivít pre región Východného Slovenska. Tieto odborné podujatia majú významný
prínos ku kvalite riešenia projektu z pohľadu jeho dopadu na vlastné etablovanie projektu ÚVP TECHNICOM—aktuálne
problémy spojené s formovaním jeho poslania a dopadov na rozvoj vedy, podnikania a spolupráce s praxou.
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Správa manažmentu
Publicita pre projekty Technickej univerzity v Košiciach
V lete 2014 sme rozbehli poskytnutie služieb publicity pre projekty „Kompetenčné centrum znalostných technológií
pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách“, „Univerzitný vedecký park Technicom pre inovačné
aplikácie s podporou znalostných technológií“, „Zlepšenie podmienok a zvýšenie kvality vzdelávania na TUKE
prostredníctvom obnovy a rozširovania objektov a modernizáciou IKT“ a „Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu
na TUKE rozšírením objektov a modernizáciou infraštruktúry“. Projektové dodávky zahŕňali tovar a služby z portfólia
vonkajšej (outdoorovej) reklamy, interiérového signmakingu, propagačných tlačovín a predmetov, odborných tlačovín,
elektronických publikácií, a tvorby webových stránok a aplikácií.

Medzinárodný projekt iTEC

>

V roku 2014 sme úspešne ukončili realizáciu medzinárodného projektu iTEC (Innovative Technologies for Engaging Classrooms), ktorý bol zameraný na tvorbu a overenie inovatívnych scenárov výučby na vyučovaní v školách po celom Slovensku. Projekt iTEC je jedným z hlavných projektov financovaných Európskou úniou, v ktorom Európska sieť škôl (EUN)
ako zastrešujúca organizácia spolupracuje s ministerstvami školstva jednotlivých krajín EÚ, poskytovateľmi technológií
a výskumnými organizáciami s cieľom priniesť inovácie do vzdelávania a vyučovania prostredníctvom strategického
uplatňovania vzdelávacích technológií a inovatívnych prístupov. S 27 projektovými partnermi vrátane 14 ministerstiev
školstva krajín EU a financovaním 9,45 milióna EUR z programu FP7 Európskej komisie, je iTEC najväčším a najstrategickejším projektom pod záštitou European Schoolnet (EUN) a má potenciál byť vlajkovou loďou pre vznik tried
budúcnosti.
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Ľudské zdroje
Spoločnosť oceňuje potenciál svojich zamestnancov
a presadzuje rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť. V roku
2014 pracovalo pre našu spoločnosť 31 interných
zamestnancov a viac ako 50 externých pracovníkov.
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1 127 331

1 470 085

61 249

Náklady na finančnú činnosť spolu

20 331

Kurzové straty

21 942
-40 015
169 982
54 225
115 757

Ostatné náklady na finančnú činnosť
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
Daň z príjmov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

Náklady na precenenie cenných papierov a derivátov

18 976

Nákladové úroky

Opravné položky k finančnému majetku

Náklady na krátkodobý finančný majetok

Predané cenné papiere a podiely

15

21 203
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Ostatné výnosy z finančnej činnosti

Výnosy z precenenie cenných papierov a derivátov

Kurzové zisky

Výnosové úroky

Výnosy z krátkodobého finančného majetku

Výnosy z dlhodobého finančného majetku

Tržby z predaja cenných papierov a podielov

21 234

1 959 822

Pridaná hodnota
Výnosy s finančnej činnosti spolu

209 997

21 649

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

Ostatné náklady na hospodársku činnosť

-60 884
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-60 879

-24 428

16 015

13 452

4 720

34 187

9 734

25

9 759

925 703

-36 451

23 034

60 932

30 522

25 792

56 314

-16 823

16 299

1 803

47

18 149

1 274

52

1 326

701 013

73 137

12 873

111 733

107 442

Opravné položky k pohľadávkam

14 390

2 296

552 542

3 001

25 246

1 467

898 219

545 651

3 940

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu

42 551

1 977

Dane a poplatky
Odpisy a opravné položky k dlhodobému HM a NM

1 612 812

Osobné náklady

Služby

3 261

9 088

Opravné položky k zásobám

59 731

149 351

88 511

4 942 470 1 838 947 1 655 814

2 961 971

41 279

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných
dodávok

44 742

27 680

12 438

839 373

9 039

8 357 425 4 066 948

36 596

2 002

6 287

1 816 136

7 908

Náklady na hospodársku činnosť spolu

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

10

7 319

Aktivácia
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu

-560

2 625 561

10 484

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

Tržby z predaja služieb

Tržby z predaja vlastných výrobkov

5 888 012 2 153 422 2 105 299

2014

Tržby z predaja tovaru

2013

8 567 422 4 030 497 3 035 108

2012
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu

*všetky údaje v celých EUR

*všetky údaje v celých EUR

SPOLU MAJETOK
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhobobý finančný majetok
Obežný majetok
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty
Časové rozlíšenie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY
Vlastné imanie
Základné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonné rezervné fondy
Ostatné fondy zo zisku
Oceňovacie rozdiely z precenenia
Výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
Záväzky
Dlhodobé záväzky
Dlhodobé rezervy
Dlhodobé bankové úvery
Krátkodobé záväzky
Krátkodobé rezervy
Bežné bankové úvery
Krátkodobé finančné výpomoci
Časové rozlíšenie

2012

2013

2014

3 755 475
95 409
1 295
94 114

1 943 190
80 685
697
79 988

1 876 619
63 420
99
63 321

3 639 205
390 307

1 843 485
85 521

1 805 567
73 603

3 183 480

1 248 536

1 140 526

65 418
20 861

509 428
19 020

591 438
7 632

3 755 475
715 459
16 600

1 943 190
544 574
16 600

1 876 619
575 096
16 600

9 360
1 660

9 360
1 660

9 360
1 660

572 082
115 757
3 022 448
4 158
15 393

577 838
-60 884
1 371 831
2 653
14 927

516 954
30 522
1 289 264
3 159
16 891

2 855 473
66 647
80 777

1 230 078
124 154
19

1 222 530
46 684

>

18
17 568

26 785

12 259

Finančná správa
Výnosy, pomer tovar/služby
tisícoch EUR
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v tisícoch EUR
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Finančná správa
7000

Výnosy, pomer štátna správa/súkromný sektor/
zahraničie, v tisícoch EUR
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>
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Stanovisko manažmentu
V Košiciach 27. marca 2015

Manažment spoločnosti preskúmal ročnú účtovnú závierku spoločnosti elfa, s.r.o. za rok 2014 a konštatuje,
že bola spracovaná v súlade so zákonom o účtovníctve. Účtovné výkazy a ostatné podklady v rámci
riadnej účtovnej závierky sú úplné vykazované údaje k 31.12.2014 a pravdivo zobrazujú výsledky hospodárenia.

Zároveň konštatuje, že riadna účtovná závierka bude overená audítorskou spoločnosťou AGV audit s.r.o.,
licencia č. 159.

>

Na základe hore uvedeného manažment spoločnosti elfa, s.r.o. odporúča schváliť ročnú účtovnú závierku
spoločnosti za rok 2014.

Ing. Marián Bučko, CSc.
riaditeľ spoločnosti
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elfa, s.r.o., Park Komenského 7, 040 01 Košice, SR

421 55 625 3838

elfa@elfa.sk
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