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ÚVOD
Táto výročná správa je zostavená v zmysle paragrafu 20 Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších presposov.
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ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Spoločnosť RKMC, spol. s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s
ručením obmedzeným v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. ku dňu 14.07.2004
zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15184/L
OBCHODNÉ MENO:

RKMC, spol. s.r.o.

SÍDLO:

P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina

DÁTUM VZNIKU:

14.07.2004

PRÁVNA FORMA:

spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO:

36420883

IČ DPH:

SK2021856639

ZÁKLADNÉ IMANIE:

30 000 €

PREDMET ČINNOSTI:
























konzultačná a poradenská činnosť pri zavádzaní systémov kvality podľa medzinárodných noriem
ISO
predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
prieskum trhu a verejnej mienky
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
poradenská činnosť v energetike
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti životného prostredia v rozsahu voľných živností
vydavateľská činnosť
vedenie účtovníctva vrátane spracovávania mzdovej agendy
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
počítačové služby
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
reklamné a marketingové služby
služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
administratívne služby
prenájom hnuteľných vecí
verejné obstarávanie
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a
bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
výskum a vývoj v oblasti technických a prírodných vied
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ZOZNAM ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Štatutárnym orgánom Spoločnosti v roku 2018 boli títo konatelia:




Ing. Patrik Staňo
Ing. Ján Maník
Ing. Patrik Rapšík

ŠTRUKTÚRA SPOLOČNÍKOV S UVEDENÍM ABSOLUTNEJ A RELATÍVNEJ VÝŠKY ICH PODIELOV NA
ZÁKLADNOM IMANÍ

Štruktúra spoločníkov Spoločnosti bola k 31.12.2018 takáto:

Spoločník

Podiel na základnom imaní

Hlasovacie právo

Ing. Patrik Rapšík

12 000 €

40 %

40 %

Ing. Ján Maník

6 000 €

20 %

20 %

Ing. Patrik Staňo

6 000 €

20 %

20 %

RNDr. Jozef Majerník

6 000 €

20 %

20 %

Spolu:

30 000 €

100 %

100 %

6

Výročná správa | RKMC | 2018

PROFIL SPOLOČNOSTI

RKMC, SPOL. S. R. O. je úspešná poradenská, konzultačná a vzdelávacia spoločnosť, ktorá bola
založená v roku 2004 tímom certifikovaných odborníkov na vývoj a implementáciu riešení SAP.
Svojimi dlhoročnými skúsenosťami a odbornými znalosťami dokáže už vyše 10 rokov poskytovať
komplexné služby v oblasti inovatívnych SAP riešení na mieru. Počas svojej existencie dokázala
zefektívniť a zrýchliť kľúčové procesy vo viac ako desiatkach stredných a veľkých spoločností
pôsobiacich na medzinárodnom i lokálnom trhu. Svojim klientom ponúka konzultačné služby v
oblasti kľúčových procesov riadenia spoločnosti a v rámci implementácie SAP riešení dôsledne
dohliada na každý jeden krok, vďaka čomu disponujú klienti konkurenčnou výhodou na trhu.

STRATÉGIA SPOLOČNOSTI
Stratégiu spoločnosti sme spracovali na základe predpokladaného vývoja odvetvia. Svoje ciele sme si nastavili
tak, aby sme čo najlepšie obstáli v konkurenčnom prostredí a uspokojili potreby svojich zákazníkov a
očakávania obchodných partnerov i zamestnancov.
Pre rok 2019 si RKMC pripravilo strategický plán, ktorý obsahuje viaceré kľúčové ciele týkajúce sa prevažne
obchodných aktivít a finančných výsledkov. Našou snahou je udržať si naďalej pozíciu popredného dodávateľa
SAP riešení a súvisiacich služieb. Jednou z kľúčových aktivít je v tomto smere úspešné zvládnutie certifikácie
konzultantov a spoločnosti na inteligentné a úzko previazané riešenia ERP a na udržanie si pozície SILVER
SAP VAR Partnera. Vďaka tomuto partnerstvu dokážeme zákazníkom poskytovať služby a podporu v oblasti
systému SAP na najvyššej úrovni.
V rámci obchodných aktivít sa chceme zamerať nielen na riešenia ERP a súvisiacich služieb, ale aj na
podnikové aplikácie technológiou IoT (Internet vecí), ktoré umožnia zákazníkom inovovať a zlepšovať
podnikové procesy pomocou dátovo orientovanej inteligencie. Vďaka znalostiam a skúsenostiam našich
konzultantov a programátorov, chceme aj naďalej zabezpečovať dokonalé pokrytie všetkých podnikových
požiadaviek, zanalyzovať aktuálny stav kľúčových procesov a navrhnúť potrebné zmeny vedúce k
inteligentnému podniku s centralizovanými údajmi a inteligenciou.
Samozrejme, že tak ako pominulé roky, aj počas tohto obdobia chceme cestou neustáleho vzdelávania a
overovania odbornej spôsobilosti svojich zamestnancov, zvyšovať prestíž a hodnotu RKMC a zostať tak pre
existujúcich i budúcich zákazníkov overeným a spoľahlivým partnerom.
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Strategické ciele na obdobie roku 2019:
Udržanie si pozície SILVER SAP VAR Partnera.
Úspešné zvládnutie certifikácie konzultantov.
Úspešné obhájenie ISO certifikácie.
Zameranie obchodných aktivít na nové riešenia ERP a technológiu IoT.
Neustále vzdelávanie a certifikácia v oblasti nových trendov.
Budovanie nových a udržanie si súčasných obchodných partnerstiev.
Nadviazanie nových obchodných vzťahov a starostlivosť o stálych zákazníkov.
Posilnenie značky formou reklamnej propagácie prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov.
Zvyšovanie podielu predaja riešení ERP a služieb s vyššou pridanou hodnotou.
Vytváranie nadštandardných pracovných podmienok za účelom zatraktívnenia RKMC ako
zamestnávateľa pre existujúcich i potenciálnych zamestnancov.
 Predvídať budúce potreby našich zákazníkov a promptne reagovať na požiadavky trhu.
 Umocňovanie našich silných stránok na domácom i zahraničnom trhu.











ČLENSTVÁ A PARTNERSTVÁ
RKMC je oficiálnym VAR partnerom (Value Added Reseller) spoločnostiSAP Slovensko, s r. o., ktorá
poskytuje plnú regionálnu podporu pri zavádzaní a prevádzke riešení SAP v slovenskom jazykovom a
legislatívnom prostredí. Vďaka tomuto partnerstvu dokážeme poskytovať zákazníkom to najlepšie z oblasti
SAP riešení, a to s komplexnou podporou od svetového lídra v oblasti tohto podnikového softvéru. Udelený
certifikát SAP zákazníkom zaručuje, že minimálny súbor nástrojov supportu štandardov SAP, skúseností a
zručností so súvisiacimi riešeniami a nástrojmi je partnerom splnený.
Našim zákazníkom poskytujeme produkty a služby tej najlepšej kvality, o čom svedčí aj naše partnerstvo so
spoločnosťou SKQS, s r.o., so zameraním na systémy riadenia a systémy kvality.
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

ĽUDSKÉ ZDROJE
Ľudské zdroje sú pre každý podnik zdrojom znalostí a skúseností, prostredníctvom ktorých získava nové
príležitosti, a tým plní požiadavky zákazníka. Zamestnanci pre našu spoločnosť predstavujú ten najcennejší a
spravidla aj najdrahší zdroj, ktorý rozhoduje o prosperite a konkurencieschopnosti podniku. V roku 2018 sme
zamestnávali v priemere 17 zamestnancov, z toho 14 mužov a 3 ženy.
Tak ako pominulé roky, aj v tom predchádzajúcom absolvovali zamestnanci RKMC viacero certifikovaných
školení a prehĺbili si tak svoje odborné znalosti v oblasti riešení systému SAP a súvisiacich služieb. Našim
cieľom je disponovať vysokokvalifikovanými odborníkmi, ktorí dokážu v rekordne rýchlom čase splniť všetky
požiadavky zákazníka.
Riadenie ľudských zdrojov však nespočíva len v organizácii a kontrole práce zamestnancov, ale aj v
starostlivosti o ich spokojnosť a dostatočnú motiváciu k pracovným výkonom. RKMC sa preto snaží naslúchať
potrebám svojich zamestnancov a zabezpečiť im príjemné pracovné prostredie i širokú škálu benefitov
odstupňovaných podľa počtu odpracovaných rokov. Za účelom upevňovania vnútrofiremných vzťahov a
budovania firemnej kultúry spoločnosť pravidelne organizuje rôzne športové aktivity a celofiremné
spoločenské podujatia, ako napr. oslavu Medzinárodného dňa detí, Husacie hody, Cykloturistiky, či Vianočný
večierok.
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PRODUKTOVÉ PORTFÓLIO
Naša spoločnosť vám ako oficiálny VAR partner (Value Added Reseller) spoločnosti SAP Slovensko, s.r.o.
ponúka to najlepšie a najvychytenejšie zo sveta SAP riešení, ktoré klientovi zabezpečia nielen očakávaný rast
na trhu, ale aj náskok pred konkurenciou.

 SAP S/4HANA Cloud
Cloudové riešenie ERP, ktoré kombinuje dáta v reálnom čase, inteligentné technológie a intuitívne
používateľské prostredie. S/4HANA Cloud sa natívne integruje s aplikáciami SAP a s riešením SAP Cloud
Platform. Táto služba neustále prináša nové inovácie do podnikania.





Cloudová implementácia
Inteligentná technológia vrátane strojového učenia a prediktívnej analýzy
Natívna integrácia s riešeniami SAP pre príslušnú oblasť podnikania
Intuitívne prostredie riešenia SAP Fiori

 SAP S/4HANA
Rozsiahla funkčnosť a vysoký stupeň flexibility využívaním riešenia navrhnutého pre podniky všetkých veľkostí
a vo všetkých odvetviach. Softvér SAP S/4HANA implementovaný v prostredí dátového centra alebo
súkromného cloudu ponúka podniku maximálnu kontrolu.





Implementácia lokálne alebo v súkromnom cloude
Natívna integrácia s cloudovými riešeniami SAP pre príslušné oblasti podnikania
Využíva SAP HANA, technológiu in-memory
Intuitívne prostredie riešenia SAP Fiori
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 Cloudové a dátové platformy
Správa údajov z ľubovoľného zdroja bez ohľadu na ich formát a rýchly vývoj, integrácia a rozšírenie
podnikových aplikácií prostredníctvom otvorenej digitálnej platformy.
SAP Cloud Platform







Rýchlejší vývoj aplikácií
Mobilné aplikácie a zákaznícke digitálne prostredia
Procesy podnikovej transformácie
Rozšírenia a prepojenia s výkonnými rozhraniami API
Vstavaná pokročilá analýza
Inovatívne riešenia pre údaje big data, Internet vecí a strojové učenie

Databázy






Databázové služby
Aplikačné služby
Služby spracovania
Služby integrácie a kvality
Umožnenie v reálnom čase a optimalizácia údajov big data

Big Data





Správa údajov in-memory
Cloud Hadoop a Spark
In-Memory SQL v rámci Hadoop
Jedinečné a na údajoch založené prehľady

Skladovanie údajov (SAP BW/4HANA)





Správa podnikových informácií (EIM)






Dohľad nad informáciami
Správa kmeňových údajov
Integrácia a kvalita údajov
Správa obsahu
Správa metaúdajov a podniková architektúra

Aplikácia na integrované skladovanie údajov
Vývoj dátových skladov s použitím natívneho kódu SQL
Data Mart, Data Lake, Data Warehouse
Možnosti uchovávania údajov podľa intenzity ich používania

11

Výročná správa | RKMC | 2018

 Obstarávanie a siete
Zjednodušenie procesov obstarávania automatizovaných schvaľovacích postupov, ktoré podporujú účinnú
spoluprácu s dodávateľmi. Zlepšenie správy dodávateľov a zmlúv pomocou cieleného riadenia výdavkov a
analýz.


Riadenie dodávateľov - Riadenie rizikovosti dodávateľov; Správa životného cyklu dodávateľov



Strategické zabezpečovanie zdrojov - Správa zmlúv; Správa výkonu a informácií o dodávateľoch;
Zabezpečovanie zdrojov; Analýza výdavkov



Dodávateľský reťazec - Správa zmlúv; Správa výkonu a informácií o dodávateľoch; Spolupráca



Obstarávanie - Nákup; katalóg; Správa faktúr



Obstarávanie služieb a externá pracovná sila - Riadenie príležitostných pracovných síl;
Obstarávanie služieb; Aktuálne prehľady; Správa profilov pracovníkov; Systém riadenia dodávateľov



Predaj a plnenie - Služba vyhľadávania pre dodávateľov; Plnenie prostredníctvom sietí; Sieť
dodávateľov

 Analytické nástroje
Zrýchlenie prechodu na inteligentný podnik pomocou našich riešení s modernými analytickými nástrojmi.
Pomocou integrovaného strojového učenia získanie rýchleho a presného prehľad o celom podniku. Na základe
tohto prehľadu potom môžete implementovať nové procesy a aplikácie.
Predaj a plnenie






Platforma business intelligence
Výkazníctvo a analýza
Vizualizácia údajov a analytické aplikácie
Integrácia s balíkom Office
Mobilná analytika
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Prediktívne analytické nástroje






Prediktívne modelovanie údajov
Prediktívna správa údajov a modelov
Integrácia prediktívnych modelov a výsledkov v aplikáciách SAP S/4HANA
Hodnotenie skóre
Prediktívna analýza sietí a prepojení

Plánovanie a analýza
 Vykazovanie výkonu
 Podnikové plánovanie využívajúce spoluprácu
 Modelovanie a optimalizácia ziskovosti

 Vzťahy so zákazníkmi a obchod
Budovanie dôveryhodných vzťahov medzi značkami a zákazníkmi so SAP C/4HANA - štvrtou generáciou
technológie CRM.

 Internet vecí a digitálny dodávateľský reťazec
Uspokojenie narastajúcich očakávaní zákazníkov a nové zdroje príjmov vytvorením dodávateľských sietí, ktoré
prostredníctvom Internetu vecí (IoT) prepájajú s rôznymi zariadeniami, senzormi a systémami.
Digitálny dodávateľský reťazec





Digitálne podnikové plánovanie
Digitálna odozva a digitálne dodávky
Digitálna logistika
Spolupráca v rámci dodávateľského reťazca
Internet vecí
 Prehľady založené na dátach zo zariadení
 Správa údajov zo senzorov
 Analytické prehľady v reálnom čase
 Škálovateľná platforma
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Výroba






Plánovanie a rozpis produkcie
Zákazková výroba
Orchestrácia a realizácia
Riadenie výkonu podniku
Riadenie a dodržiavanie kvality

Výskum a vývoj







Snímanie údajov návrhu a odozva na tieto údaje
Sieť produktov v súlade s požiadavkami
Integrácia nástroja na vytváranie obsahu
Podnik založený na modeloch
Správa označení a informácií o bezpečnosti
Manažment nebezpečných látok

Správa majetku






Spolupráca na informáciách o majetku
Prediktívna údržba a servis
Plánovanie a rozpis údržby
Správa mobilného majetku
Environmentálny manažment

 Personalistika
Zjednodušenie a integrácia HR procesov s kompletným systémom riadenia ľudských zdrojov (HRMS). Onpremise a cloud HR softvér môžu pracovať spoločne alebo samostatne, aby vám pomohli zapojiť rôznorodú
pracovnú silu s digitálnym personálnym zážitkom.







Základná personalistika a spracovanie miezd
Riadenie času a prítomnosti
Nábor a zaškolenie nových zamestnancov
Vzdelávanie a rozvoj
Výkon a odmeňovanie
Plánovanie a analýza ľudských zdrojov

 Financie
Zlepšenie finančných operácií a udržanie sa na vrchole meniacich sa obchodných modelov - pomocou
inteligentného finančného riadenia a účtovných systémov od spoločnosti SAP. Riešenia podporujú základné
ERP financovanie, rovnako ako pokročilé FP&A, compliance, cash management, a ďalšie on premise alebo
v v cloude.







Riadenie, riziká a súlad s predpismi
Finančné plánovanie a analýza
Účtovná a finančná uzávierka
Finančná správa a správa nehnuteľností
Záväzky a pohľadávky
Služobné cesty a výdavky
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ROZŠÍRENIA SAP OD RKMC
Jedinečnosť podnikového systému SAP spočíva v jeho implementácii presne podľa požiadaviek
zákazníka. V každom podniku prebiehajú v oblasti kľúčových procesov pravidelné zmeny, a to buď v dôsledku
zmeny slovenskej legislatívy alebo vnútrofiremných pravidiel. RKMC dokáže prostredníctvom svojich
vysokokvalifikovaných odborníkov prispôsobiť váš SAP systém špecifickými rozšíreniami. Ide o inovatívne
nadstavby, ktoré sa plne prispôsobia požiadavkám a funkcionalite špecifického odvetvia.
V prípade, že vaša materská firma sídli v zahraničí a potrebujete prispôsobiť rozhranie slovenským
podmienkam alebo sa váš podnik rozrastá, rozšírenia SAP sú pre vás zárukou spokojnosti a inovatívnosti,
ktorá zjednoduší fungovanie, komunikáciu a zefektívni procesy pre vašich zamestnancov.
Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam so systémom SAP máme predpripravené riešenia, ktoré vieme
podnikom či organizáciám rôznej veľkosti a odvetvia rýchlo implementovať a zároveň na mieru prispôsobiť
rôzne rozšírenia.


Optimalizácia Cash Flow - detailné sledovanie a vyhodnocovanie všetkých finančných tokov, a tým
zefektívnenie použitia dostupných zdrojov.



Automatická kontrola dodávateľov so zrušením registrácie DPH eliminuje riziko prevzatia ručenia za
neodvedenú DPH za dodávateľa, u ktorého nastali dôvody pre zrušenie DPH podľa zák. č. 222/2004 Zb.



Podpora spracovania legislatívnych výkazov v systéme SAP je riešením pre tvorbu tlačových
výstupov vybraných legislatívnych výkazov a ich odosielanie v elektronickej forme v zhode so vzormi
zverejnenými MF SR a v súlade s § 38 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov.



Riešenie osobného hodnotenia poskytuje jednoduché a používateľsky príjemné rozhranie pre zadávanie
osobného hodnotenia priamo vedúcimi zamestnancami.



Hodnotenie dodávateľov je riešením podporujúcim procesy v súlade so zákonom o verejnom
obstarávaní - Zákon č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.



Riešenie prepojenia fiskálnej tlačiarne so systémom SAP predstavuje jednoduchý spôsob ako naplniť
podmienky dané zákonom o registračných pokladniciach.



Systém právneho vymáhania v systéme SAP je riešením na komplexné riadenie celého životného cyklu
vymáhania pohľadávok.



Podpora účtovania opravných položiek ku skladovým materiálom v SAP, je riešením zabezpečujúcim
v systéme SAP identifikáciu nepoužívaných materiálov a umožňujúcim zaúčtovanie opravných položiek.



Štandard kvality je riešením podporujúcim procesy v spoločnostiach podnikajúcich v sieťových
odvetviach, t.j. v elektroenergetike (vyhláška č. 275/2012 Z. z.), vodárenstve (vyhláška č. 276/2012 Z. z.),
teplárenstve a plynárenstve (vyhláška č. 278/2012 Z. z.), v ktorých sú stanovené minimálne úrovne kvality
dodávaných tovarov a poskytovaných služieb zákazníkom.



Riadenie skladových zásob pomocou čiarových kódov je inovatívne riešenie, ktoré využíva QR
kódy, RFID a ďalšie dátové nosiče a s nimi súvisiace prostriedky automatickej identifikácie, ako sú čítačky.
V
nich
dochádza,
prostredníctvom
zodpovedajúceho
programového
vybavenia,
k zberu, prenosu, spracovaniu a vyhodnoteniu dát. Samozrejme, že podľa požiadaviek zákazníka je
možné nastaviť optimálnu kombináciu hardvérových a softvérových prostriedkov s požadovaným výkonom
a cenou.
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PORTFÓLIO SLUŽIEB A NONSAP
RIEŠENÍ
 HelpDesk
RKMC poskytuje v rámci podpory systému SAP aj rozsiahlu technickú podporu v podobe HelpDesku. Ide o
centrálne miesto slúžiace na manažovanie a riešenie zákazníckych požiadaviek, na ktoré sa môžu užívatelia
systému SAP obrátiť pri riešení technických problémov. Certifikovaní konzultanti sú pripravení pomôcť
užívateľom s akoukoľvek otázkou, či problémom týkajúcim sa SAP riešenia daného podniku.

 Business Management Consulting
Z pohľadu vrcholového riadenia firiem ponúka RKMC konzultačné služby v procesoch riadenia spoločnosti, od
ich identifikácie, cez analýzu potreby prípadných zmien, návrh riešenia až po dohľad nad jeho realizáciou.
Certifikovaní konzultanti zanalyzujú na základe požiadaviek zákazníka aktuálny stav priebehu podnikových
procesov a navrhnú zmeny vedúce k ich optimalizácii, väčšej efektivite a rýchlosti, a v neposlednom rade aj
zníženia nákladov.

 Školenia
SAP je rozsiahly informačný systém, ktorý obsahuje množstvo modulov pokrývajúcich širokú škálu rôznych
funkcionalít. RKMC ponúka komplexné školenia, vďaka ktorým bude pre SAP užívateľov práca s týmto
systémom rýchlejšia a komfortnejšia. O kvalite poskytovaných školení svedčí nielen množstvo úspešne
zrealizovaných projektov, ale aj dlhoročné skúsenosti s vývojom vlastných rozšírení SAP systému.
Vzdelávania sú realizované pre všetky funkčné oblasti tohto systému, pre všetky úrovne koncových užívateľov
i kľúčových zamestnancov, a to na úrovni projektových tímov, či podnikových partnerov.

 Implementácia SAP riešení
Konzultanti a programátori RKMC zabezpečujú komplexnú realizáciu implementácie SAP systému, presne
podľa požiadaviek zákazníka. Samotnej implementácii predchádza detailná analýza podniku a potrieb
zákazníka, a to za účelom získania informácií o jeho silných a slabých stránkach, či kľúčových procesoch.
Každý projekt si vyžaduje individuálny prístup a na mieru šité riešenie. Implementácia prebieha podľa
medzinárodných štandardov, ktoré ponúkajú sumár informácií a poznatkov z oblasti projektového riadenia, s
ktorými sú naše projekty úspešne realizované.

 Screening
Screening má za cieľ zmapovať kľúčové procesy v danom podniku ako aj súčasné nastavenie systému SAP v
rámci jednotlivých funkčných modulov a porovnať ho s procesmi, ktoré v podniku prebiehajú. Účelom je
efektívnejšie využívanie systému SAP, a tým dosiahnutie úspor v rámci prebiehajúcich podnikových procesov.
Screening je realizovaný v niekoľkých krokoch, a to od vykonania prehľadovej analýzy podnikových procesov,
cez workshop s kľúčovými používateľmi až po vypracovanie záverečnej správy obsahujúcej odporúčania pre
zefektívnenie využívania systému SAP vo vybranej oblasti.

 Rozvoj
Na základe analýzy potrieb a požiadaviek zákazníka dokáže RKMC dodávať komplexné služby v oblasti
implementácie systému SAP na mieru. Tím certifikovaných programátorov a konzultantov vie prostredníctvom
štandardných vývojových nástrojov SAP vyvinúť rozširujúce riešenie pokrývajúce požadovanú funkčnosť vo
vybraných oblastiach spĺňajúc špecializované požiadavky, prípadne ponúknuť ďalšie možnosti, ktoré sa
dokážu prispôsobiť súčasné používanému systému.
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 Sledovateľnosť a dohľadateľnosť cigariet a tabaku na ručné zhotovovanie cigariet
Riešenie, ktoré je reakciou na Smernicu 40/2014/EU, ktorá ukladá všetkým subjektom zapojeným do výroby,
distribúcie a predaja cigariet a tabaku na ručné zhotovovanie cigariet zabezpečiť komplexné sledovanie a
zasielanie informácií o výrobe a pohybe výrobkov až po prevádzku maloobchodného predajcu. Subjekty, ktoré
nebudú spĺňať požadované podmienky, budú totiž z distribučného reťazca vylúčené. Naše riešenie je
navrhnuté tak, aby nevyžadovalo špecifickú implementáciu v prostredí jednotlivých subjektov, ale poskytlo
im nástroj, prostredníctvom ktorého bude možné splniť požiadavky uvedenej legislatívy.

 Ready/4GDPR
GDPR (General Data Protection Regulation) je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane osôb
pri spracúvaní osobných údajov, ktoré zahŕňa už akékoľvek údaje, ktoré vedú k identifikovaniu osobných dát
jednotlivcov, pričom sprísňuje pravidlá pre získanie platného súhlasu s ich použitím. Implementácia nariadenia
do prostredia firmy alebo organizácie je pomerne náročná. Vyžaduje si kombináciu právnych, procesných a
systémových znalostí a taktiež realizáciu vhodných opatrení s cieľom zosúladiť procesy a systémy
s nariadením GDPR. Vzhľadom na to, že máloktoré firmy si dokážu zabezpečiť všetky tieto oblasti vlastnými
ľudskými a odbornými zdrojmi, tím spoločnosti RKMC, spol. s r.o. pripravil komplexné riešenie tejto
problematiky s názvom Ready/4GDPR. Toto riešenie, ktoré sa skladá z 3 fáz, komplexne pokrýva všetky
oblasti firmy, ktorých sa GDPR týka: audit ochrany osobných údajov, vypracovanie stratégie ochrany osobných
údajov a zabezpečenie samotnej implementácie opatrení.
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EKONOMICKÉ UKAZOVATELE
Ekonomická a finančná situácia spoločnosti je aj napriek zložitej situácii na trhu priaznivá a rok 2018 ukončila
s hospodárskym výsledkom vo výške 11 318 €. Vďaka stávajúcim i novým projektom sme nadobudli tržby vo
výške 2 067 847 €.
V tabuľke sú uvedené vybrané finančné ukazovatele z výkazu ziskov a strát za roky 2015 až 2018.

V celých (€)

2015

2016

2017

2018

Tržby z predaja
tovaru, výrobkov a
služieb

2 854 388

1 585 347

2 372 942

2 067 847

Pridaná hodnota

1 217 408

835 064

818 388

749 877

76 842

36 556

36 424

67 093

283 878

38 820

58 551

35 976

7 381

2 900

4 359

7 784

Hospodársky
výsledok za účtovné
obdobie (pred
zdanením)

261 983

15 927

49 537

25 301

Hospodársky
výsledok za účtovné
obdobie (po zdanení)

198 495

4 783

30 812

11 318

Odpisy DNM a DHM
Výsledok
hospodárenia z
hospodárskej činnosti
Nákladové úroky

Tržby z predaja tovaru a výroba
2 372 942 €
2 854 388 €

2015

1 585 347 €

2016

2017

2 067 847 €

2018
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V tabuľke sú uvedené vybrané finančné ukazovatele zo súvahy za roky 2015 až 2018.

V celých (€)
Aktíva celkom

2015

2016

2017

2018

854 200

639 385

1 125 599

950 329

0

0

0

0

Neobežný majetok

114 938

111 419

263 164

250 686

Obežný majetok

646 043

433 586

766 964

606 311

93 219

94 380

95 471

93 332

Vlastné imanie a
záväzky

854 200

639 385

1 125 599

950 329

Vlastné imanie

231 495

37 783

68 597

44 318

Záväzky

622 705

601 497

1 057 002

906 011

0

105

0

0

Pohľadávky za
upísané vlastné
imanie

Časové rozlíšenie

Časové rozlíšenie

Aktíva
1 125 599 €
950 329 €
639 385 €
854 200 €

2015

2016

2017

2018

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Po 31.12.2018 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným
spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti.

Náklady na činnosti v oblasti výskumu a vývoja
V roku 2018 neboli zaznamenané náklady v oblasti výskumu a vývoja.
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Obstarávanie vlastných akcií, obchodných podielov a akcií
V priebehu účtovného obdobie 2018 nedošlo k obstaraniu obchodných podielov.

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia
Výsledok hospodárenia (zisk) za rok 2018 vo výške 11 317,54 € bude vysporiadaný takto:
Nerozdelený zisk minulých rokov

11 317,54 €

Údaje požadované podľa osobitných predpisov
Neuvádzame.

Organizačné zložky spoločnosti
Spoločnosť RKMC nemá k 31.12.2018 organizačnú zložku mimo územia Slovenskej republiky.
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ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
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POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
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SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ
Myšlienka spoločenskej zodpovednosti podnikov je v súčasnej dobe čoraz väčšmi podporovaná. My v
RKMC si jej dôležitosť dobre uvedomujeme a snažíme sa podnikať zodpovedne, ekologicky a v rámci
zásad etiky. Naša spoločnosť pôsobí v oblasti služieb, ktoré sú už svojim princípom šetrné voči životnému
prostrediu. Napriek tomu sa aj ďalšími aktivitami snažíme prispievať k jeho trvalo udržateľnému rozvoju, ako
preferovaním elektronického zasielania faktúr, zberom papiera, ekologickej likvidácii vyradených zariadení a
tonerov a mnohými ďalšími.
Potrebu ochrany životného prostredia zohľadňujeme aj implementáciou systému environmentálneho
manažérstva podľa normy ISO 140001, ktorý je orientovaný na elimináciu znečistenia životného prostredia,
efektívne využitie energie, ekonomické využívanie surovín, minimalizáciu tvorby odpadov a všeobecne
pozitívny vzťah k jeho jednotlivým zložkám.
RKMC dbá na spoľahlivé a zodpovedné partnerstvo nielen voči obchodným partnerom a zákazníkom, ale aj
voči štátu. Nemá nedoplatky zdravotného a sociálneho poistenia, ani príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie. Neeviduje tiež žiadne nedoplatky voči daňovému úradu, ktoré by sa vymáhali výkonom rozhodnutia
ani nie je voči nám vedené konkurzné konanie.
Naše aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti smerujeme aj do oblasti podpory kultúry a športu.
Prostredníctvom finančných príspevkov podporujeme športové kluby ako napr. Prvý žilinský golfový klub,
či Diamond Gym Žilina.
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KONTAKTY
CENTRÁLA ŽILINA
P. Mudroňa 5
010 01 Žilina
Tel. č.: +421 41 500 2007
Fax: +421 41 500 2007
E-mail: office@rkmc.sk
Web: www.rkmc.sk

POBOČKA BRATISLAVA
Galvaniho 17/A
Galvaniho Business Center IV.
821 04 Bratislava

POBOČKA KOŠICE
Mlynská 27
OC GASTRODOM
040 01 Košice

