
Bratislava – Cenu za najlepšiu vý-
ročnú správu roka 2010 získala spo-
ločnosť Asseco Central Europe. Na
včerajšom HN Clube o spoločenskej
zodpovednosti firiem odovzdali to-
to ocenenie odborní garanti celého
projektu Alexander Šrank, Partner
PwC a Patrik Mozola, generálny ria-
diteľ HSBC Bank. „Ocenili sme, že
Asseco CE uviedlo v správe kon-
krétne projekty, kľúčových zákazní-
kov, identifikovali obchodné príleži-
tosti a zrozumiteľne opísali straté-
giu spoločnosti aj riziká,“ povedal
pri odovzdávaní ceny organizátor
súťaže Najlepšia ročná správa 2010
Rastislav Kováčik z inštitútu INEKO.
Hospodárske noviny sú mediálnym
partnerom tohto projektu.

Neboja sa rozprávať
Jasné víťazstvo v tomto ročníku
súťaže si Asseco Central Europe vy-
slúžila predovšetkým otvorenosťou
a odvahou objektívne zhodnotiť pro-
stredie, v ktorom sa nachádza. „As-
seco Central Europe evidentne rada
komunikuje so širokou verejnosťou
o kľúčových oblastiach svojho pod-
nikania, s dôrazom na investorov,“
myslí si František Okruhlica z Fa-
kulty manažmentu Univerzity Ko-
menského v Bratislave, ktorý tiež
patril medzi hodnotiteľov projektu.
„Výročná správa víťaza obsahovala
veľmi kvalitný opis trhu aj s ko-
mentárom, ktorý pokrýval celé
spektrum oblastí významných v sú-
vislosti s výročnou správou,“ dodá-
va Kováčik. Treba však dodať, že As-
seco je tak trochu aj nútené k tomu,
aby malo nadštandardné výkazníc-
tvo. „Asseco CE je obchodovateľná
na poľskej burze, a preto sa na ob-
sažnosť jej výročnej správy kladú

vyššie požiadavky zo strany akcio-
nárov,“ upozorňuje Šrank. 

Stále je čo zlepšovať
Víťazstvo na Slovensku však nezna-
mená, že nie je čo zlepšovať. „Sve-
tovým štandardom je poskytovanie
informácií v oblasti riadenia rizík
a financií, v čom máme ešte rezer-
vy,“ hovorí Okruhlica. Slovenské vý-
ročné správy sa totiž po prvýkrát
v rámci tejto súťaže porovnávali s re-
gionálnym lídrom v oblasti, v ktorej
podnikajú. A ukázalo sa, že tí naj-

lepší v zahraničí o sebe poskytujú
detailnejšie analýzy rizikovosti od-
vetvia, kde podnikajú, senzitivity
a podrobnejší aj konkrétnejší pohľad
do budúcnosti. „Spoločnosť Cap Ge-
mini, ktorej správu sme použili ako

benchmarking pre Asseco CE, má
skutočne veľmi kvalitnú výročnú
správu, z ktorej si jej používateľ vie
urobiť reálny obraz o firme,“ hovo-
rí Mozola.

Otvorenosť bodovala aj vo
zvyšku
Rovnako aj ďalšie spoločnosti, ktoré
sa umiestnili na popredných prieč-
kach, za to môžu ďakovať predo-
všetkým otvorenosti. „Správa Prvej
stavebnej sporiteľne, ktorá obsadila
druhé miesto, má kvalitný a veľmi

zrozumiteľne podaný príbeh vývoja
trhu od prostredia cez trendy v by-
tovej výstavbe a financovaní býva-
nia až po postavenie PSS na trhu,“
hovorí Šrank. 

„Na výročnej správe spoločnosti
Slovnaft, ktorá skončila na treťom
mieste, urobilo veľmi dobrý dojem
príkladné pochopenie a prezento-
vanie udržateľného podnikania ako
kombinácie ekonomika a financie
podniku, vplyv na životné prostre-
die a ľudia – zamestnanci a komu-
nita.
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Branislavovi Tkáčikovi, finančnému riaditeľovi Asseco CE (vľavo) odovzdali cenu Alexander Šrank z PwC a Peter Goliáš z Ineko. Snímka: HN/Peter Mayer

Prvá trojka súťaže
Najlepšia ročná správa

Asseco Central Europe
Prvá stavebná sporiteľňa
Slovnaft 

Najlepšiu ročnú správu má Asseco
O víťazovi rozhodla hlavne otvorenosť v informáciách o trhu a kľúčových zákazníkoch. 


