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Vízia
Vision
Byť lídrom v tvorbe a implementácii
globálnych štandardov s cieľom skvalitniť
dodávateľsko-odberateľský reťazec
Leading the design and implementation
of global standards to improve
the supply and demand chain

2

GS1-VS-2006-fin.indd 2

21.3.2007 16:32:25

Obsah
Contents

Príhovor
Foreword ............................................................................ 4
GS1 Slovakia
GS1 Slovakia ..................................................................... 6
Systém GS1
GS1 System ....................................................................... 7
Správa o činnosti
Progress report ..............................................................12
Výkaz ziskov a strát
Proﬁt and loss statement ...........................................18
Súvaha
Balance sheet .................................................................19
Správna rada
Management board ................................................... 20
Organizačná štruktúra
Organisation structure .............................................. 21
Audítorská správa
Auditor‘s report ............................................................ 22

3

GS1-VS-2006-fin.indd 3

21.3.2007 16:32:26

Príhovor
Foreword
Vážení členovia združenia.

Dear Members,

Globálna organizácia GS1 si aj naďalej upevňuje miesto
najsilnejšej štandardizačnej organizácia na svete v oblasti
dodávateľsko-odberateľských vzťahov medzi obchodnými partnermi. Má svoju víziu – zjednodušovať globálny
obchod spájaním toku informácii s tokom tovaru – ako
aj misiu – zlepšovať dodávateľsko-odberateľské vzťahy
vytváraním a implementáciou globálnych štandardov. To
sú základné princípy, na ktorých je založená budúcnosť
globálneho neziskového mimovládneho združenia GS1.
Hlavnou úlohou GS1 Slovakia, jednej zo stovky členských
organizácii, je prenášať tieto princípy do hospodárskeho
života Slovenska tak, aby prinášali úžitok všetkým používateľom globálnych štandardov GS1.

The global organisation GS1 keeps reinforcing its leading
position of standardisation body in the area of relationships between trading partners in the supply and demand
chain. The mission and the vision of the organisation is to
lead the design and implementation of global standards
to improve the supply and demand chain. These are the
fundamental principles upon which the future of global
not for proﬁt association GS1 is based. The main mission
of GS1 Slovakia, one of over a hundred member organisations, is to transfer these principles into business life in
Slovakia so that they are of beneﬁt to all users of global
GS1 standards.

Prvým projektom v tomto duchu je e-katalóg. Je súčasťou
globálnej dátovej synchronizačnej siete, je certiﬁkovaný
pre spoluprácu so všetkými účastníkmi na celom svete a
pre našich členov je pripravený v Slovenskom jazyku. Je
to výkonný nástroj na podporu podnikania a výmenu informácií o tovare. Je jedným z dvadsiatich certiﬁkovaných
katalógov na svete. Možno sme pripravili tento produkt s
veľkým predstihom. Pokiaľ v západnej Európe a v Severnej
Amerike ho používajú tisícky ﬁriem, u nás je to menej ako
desať. V súlade s heslom „mysli globálne a konaj lokálne“
sme pripravili niekoľko projektov najmä na podporu našich členov hlavne nato, aby získali alebo aspoň si udržali konkurenčnú výhodu na globálnom trhu. Sú to najmä vzdelávacie on-line kurzy a pravidlá pre prideľovanie
GTIN sú publikované v slovenčine ako jednom z prvých
desiatich jazykov na svete. Náš informačný časopis Aktuality 858 pravidelne prináša pre členov združenia najaktuálnejšie informácie z oblasti štandardov a identiﬁkačných
technológií.
Zodpovedne sa pripravujeme na zavedenie elektronickej
identiﬁkácie výrobkov a služieb, všeobecne známe pod
názvom RFID. Prinesie to veľké zmeny nielen v malo a
veľkoobchode, ale aj vo výrobnom procese a logistike. Na
prvý pohľad sa zdá, že je to vzdialená budúcnosť. Opak je
však pravdou a my predpokladáme, že už tento rok budú
niektorí naši členovia používať RFID na paletách. Hlavne

The ﬁrst project in such spirit is e-katalóg that is part of
global data synchronisation network and is certiﬁed for
the cooperation with all participants in the world. For our
members it is prepared in Slovak language. It is a very effective tool supporting the business and product data
exchange. It is one of twenty certiﬁed data pools in the
world. Maybe we prepared this product rather in advance.
Whilst in Western Europe and North America the data
pools are used by thousands of companies, in our country it is used only by less than ten users. In accordance
with the slogan „think globally, act locally“ we prepared
several projects to support our members, to help them
acquire or at least preserve their competition advantage
on global market. These are mainly elearning courses
and GTIN allocation rules published in Slovak language
that were published among the ﬁrst ten translations. Our
news letter Aktuality 858 regularly communicates the latest information on the standards and identiﬁcation technology to our members.
We are preparing responsibly for introduction of electronic identiﬁcation of products and services, commonly
known as RFID. This will lead to major changes not only in
retail and wholesale but also in production processes and
logistics. At ﬁrst sight it appears that this technology is
far future but the opposite is the truth and we anticipate
that several of our members will use RFID to identify the
pallets already this year, especially if they are to keep their
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vtedy, ak si budú chcieť udržať svojich odberateľov – nadnárodné obchodné reťazce.
V minulom roku sme však nezaznamenali rast počtu používateľov štandardov GS1. Podľa veľkosti trhu by sa dalo
predpokladať, že by na Slovensku mohlo byť asi päťtisíc
registrovaných členov. Verím však, že nové štandardy,
ktoré sa globálne pripravujú pre zdravotníctvo, vojenský
priemysel, verejnú a štátnu správu, štandardy na ochranu
pred falšovaním značkových produktov a vysledovateľnosť produktov opäť zvýšia počet registrovaných používateľov globálnych štandardov GS1.

customers – multinational chains.
Last year we did not record any increase in number of users of GS1 standards. According to the size of our market
we could expect to have registered as many as ﬁve thousand members. We believe, that new standards prepared
globally for healthcare, defence, public and civil services,
standards to ﬁght counterfeit of branded products and
traceability of goods will again extend the number of registered users of global GS1 standards.

Miroslav Štaﬀen
riaditeľ/CEO
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GS1 Slovakia
GS1 Slovakia
Kto sme

About us

GS1 Slovakia je jednou zo 104 členských organizácií GS1,
ktoré sú správcami čiarových kódov EAN/UPC a systému
GS1 v 145 krajinách sveta, pričom spolu majú viac ako
milión členov.

GS1 Slovakia is one of 104 member organisations of GS1
that administrate GS1 System and the usage of EAN/UPC
bar codes in 145 countries and altoghether serve more
than a million member companies.

Naše základné princípy
• Pôsobíme ako neziskové združenie
• Sme nezávislí od obchodných partnerov
• Vedú a riadia nás samotní používatelia
• Slúžime všetkým ﬁrmám, tak veľkým ako aj malým
a stredným
• Sme platformou pre vytváranie dohôd medzi obchodnými partermi
• Veríme, že ľudia – zamestnanci a členovia – sú našim
najdôležitejším aktívom

Our Fundamental Principles
• We are a not-for-proﬁt organisation
• We are neutral from the business partners
• We are user-driven and governed
• Se werve all companies, both multinationals
and SMEs
• We are a platform for collaborative agreements
between business partners
• We believe that our people – employees and
associates – are our most important asset

POČET ČLENOV ZDRUŽENIA / NUMBER OF MEMBERS

3140

3264

3331

3314

3305

2917

počet členov/number of members

2592

2444

prírastok/increase
úbytok/decrease

1985

1794

1245

836

182
0 0

233
51

prevzaté 1993

401
189

0

1994

448

21

13

1995

447
38

1996

594
45

1997

582

407
216

1998

123

1999

475
327

2000

531
206

2001

394
270

354
153

2002

2003

416
349

2004

339
356

2005

335
344

2006

OBLASTI POUŽÍVANIA SYSTÉMU GS1
AREAS OF GS1 SYSTEM APPLICATION

31 %

maloobchod,
veľkoobchod/retail, wholesale

3 % poľnohospodárstvo/agriculture
3 % obchodné činnosti/business activities
4 % iné/others

59 % výroba/production
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GS1 pod jednou strechou
GS1 under one roof
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Systém GS1 je súborom globálnych štandardov, ktoré umožňujú presnú identiﬁkáciu
produktov, majetku, služieb a lokácií a výmenu informácií o nich.
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Globálne štandardy automatickej identiﬁkácie
Rýchla a presná identiﬁkácia tovaru, majetku a lokalít
Global standards for automatic identiﬁcation
Rapid and accurate item, asset or location identiﬁcation

V kocke

In a Nutshell

Charakteristika

Characteristic

Čiarové kódy GS1 sa tvoria z identiﬁkačných čísel GS1, čo
umožňuje rýchlu a presnú identiﬁkáciu tovarov.
• Čiarový kód GS1 obsahuje jedinečné identiﬁkačné číslo jednotky.
• Systém GS1 zaručuje, že zo zakódovaných údajov vznikne jedinečná správa, ktorej spracovanie môže byť vopred naprogramované.
• Symboliky systému GS1 a aplikačné identiﬁkátory sú súčasťou
štandardov ISO.
• Kódy GS1 poznajú a dokážu skenovať na celom svete.

GS1 BarCodes use globally recognized GS1 Identiﬁcation
Keys to rapidly and accurately identify items.
• GS1 BarCodes encode a unique item identifying number.
• The system logic guarantees that captured data produces unambiguous messages and the processing of them can be fully
pre-programmed.
• All GS1 System symbologies and the application identiﬁers are
ISO endorsed.
• GS1 codes can be scanned anywhere in the world.

Výhody

Beneﬁts

Pre výrobcov
Efektívnym riadením činností v distribučnom reťazci je možné
zvýšiť výnosnosť a konkurencieschopnosť.
• Znížiť náklady skvalitnením činností v distribučnom reťazci.
• Zvýšiť predaj zvýšením dostupnosti výrobkov.
• Zrýchliť odozvu na požiadavky trhu.
• Skvalitniť vzťahy s obchodníkmi.
• Jeden systém pre všetkých odberateľov.

Manufacturers
Improved proﬁtability and competitiveness through more eﬃcient supply chain management:
• Lower costs through improved supply chain eﬃciencies.
• Increased sales through increased product availability.
• Increased speed to market.
• Improved working relationship with retailers.
• One solution for all customers.

Pre obchodníkov
Efektívnym riadením činností v distribučnom reťazci a pri pokladniach je možné zvýšiť výnosnosť a konkurencieschopnosť.
• Znížiť náklady zvýšením efektivity práce pri riadení zásob.
• Zvýšiť predaj zvýšením dostupnosti výrobkov.
• Zvýšiť efektivitu práce pri pokladniach.
• Zlepšiť vzťahy s výrobcami.
• Jeden systém pre všetkých dodávateľov.

Retailers
Improved proﬁtability and competitiveness behind improved
supply chain and point of sale eﬃciencies.
• Lower costs behind improved eﬃciencies.
• Increased sales behind better product availability.
• Increased check out eﬃciencies.
• Improved relationship with manufacturers.
• One solution for all suppliers.

Pre spotrebiteľov
Kvalitnejšie služby zákazníkom.
• Zníženie času stráveného pri maloobchodných pokladniach.
• Lepšia dostupnosť tovaru.
• Viac informácií o výrobkoch.
• Spätné vysledovanie a stiahnutie tovaru z trhu.

End Consumers
Improved customer services.
• Improved check out time in store.
• Product availability.
• Improved product information.
• Facilitated product traceability & recall.

Čísla GS1 umožňujú automatickú identiﬁkáciu obchodných jednotiek, lokácií, logistických jednotiek a majetku, rýchlu a presnú
identiﬁkáciu tovarov v obchode, v každom článku distribučného
reťazca, v každom odvetví a v každej časti sveta. Výsledkom používania štandardu sú efektívne a transparentné činnosti v dodávateľsko-odberateľskom reťazci.

GS1 identiﬁcation keys automatically identify things such as
trade items, locations, logistic units and assets.
Enables rapid and accurate electronic item identiﬁcation at the
point of sale or at any other point of the supply chain in any
industry and in any part of the world, resulting in improved efﬁciency and visibility in the supply and demand chains.
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Štandardy elektronickej komunikácie B2B
Rýchla, efektívna a presná výmena obchodných údajov
Global standards for electronic business messaging
Rapid, eﬃcient & accurate business data exchange

V kocke

In a Nutshell

Charakteristika

Characteristic

Globálne štandardy na elektronickú výmenu správ, ktoré umožňujú rýchly, účinný a presný elektronický prenos dohodnutých
údajov medzi obchodnými partnermi.
• Elektronické správy GS1 eCom (EANCOM, GS1 XML) majú štandardizovanú štruktúru, ktorá umožňuje obchodným partnerom vymieňať údaje rýchlo, efektívne a presne bez ohľadu na
interný hardvér a softvér.
• Obchodní partneri nemusia používať rovnaký formát a štruktúru správ – môžu používať štandardný, už existujúci formát.
• Štandardy GS1 eCom využívajú celosvetovo uznávané identiﬁkačné čísla GS1 (GTIN, GLN, SSCC, ... ), ktoré zároveň slúžia na
fyzickú identiﬁkáciu jednotiek. Vzniká tak väzba medzi fyzickým
tokom tovarov a informáciami o nich.
• Štandardy GS1 eCom sú základným prvkom metód „just-in-time“ (práve v čas) a „quick response“ (rýchla reakcia).

Výhody
Lepšie riadenie dodávateľsko-odberateľského reťazca
• Lepšia produktivita, dosiahnutá efektívnejšími procesmi a rýchlejšej odozvy na požiadavky trhu.
• Zníženie administratívnych a osobných nákladov znížením papierovania a chýb.
• Zvýšenie predaja lepšou dostupnosťou výrobkov na trhu.
• Lepšia komunikácia a vzťahy s obchodnými partnermi.
• Optimalizovaný a bezpečný prenos informácií.

Global standards for electronic business messaging that allow
rapid, eﬃcient and accurate automatic electronic transmission
of agreed business data between trading partners.
• The use of GS1 eCom standards (EANCOM, GS1 XML) provide
standardised structure of the electronic business message,
enabling business partners to communicate business data
rapidly, eﬃciently and accurately irrespective of their internal
hardware and software.
• Business partners do not have to align the format and structure
of the messages – they can use the standard, readily available
format instead.
• GS1 eCom standards are based on globally recognised GS1
Identiﬁcation Keys (GTIN, GLN, SSCC, ... ) also used for physical
identiﬁcation of items, allowing to make a direct link between
physical ﬂow of goods and information related to them.
• The GS1 eCom standards are a key component of just-in-time
manufacturing and quick response customer-supplier links.

Beneﬁts
Better supply chain management
• Increased productivity through more eﬃcient processes and
faster response.
• Savings in administrative and personnel costs through less paperwork and errors.
• Improved speed to market / product availability.
• Improved communication and relationships with trading partners.
• Optimised and secure data interchange.
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Priestor pre globálnu synchronizáciu údajov
Štandardizované a spoľahlivé údaje pre obchodné transakcie
The environment for global data synchronisation
Standardised, reliable data for eﬀective business transactions

V kocke

GDSN (Global Data Synchronization Network) je štandardizované a automatizované prostredie, ktoré umožňuje bezpečnú
a neustálu synchronizáciu údajov; umožňuje, aby mali všetci
obchodní partneri vo svojich informačných systémoch v rovnakom čase rovnaké údaje o výrobkoch. V sieti sa nachádzajú
štandardizované a dôveryhodné údaje, ktorých výsledkom sú
efektívne činnosti na národných aj globálnych trhoch a znižovanie nákladov v dodávateľskom reťazci.

Charakteristika
Spoľahlivejšie a efektívnejšie transakcie
• Obchodní partneri pracujú štandardizovaným spôsobom a
tým zamedzujú vzniku duplicitných systémov a procesov.
• Zabezpečuje, že údaje o výrobkoch sú aktualizované a zhodné
s dátami, ktoré majú obchodní partneri.
• Kontroluje presnosť údajov oproti štandardom a obchodným
podmienkam.
• Obchodní partneri klasiﬁkujú výrobky jedinečným a štandardizovaným spôsobom (GS1 Globálna klasiﬁkácia produktov).
• Globálny register GS1 garantuje jedinečnosť položky (výrobku,
kartónu alebo palety), spoločnosti a lokácie.

Výhody
Pre výrobcov a obchodníkov
• Zvýšenie výnosnosti.
• Zvýšenie produktivity zvýšením efektivity činností.
• Zníženie administratívnych a osobných nákladov elimináciou
nadbytočných nákladov, ktoré vznikajú chybami vo faktúrach
a objednávkach.
• Väčšia informovanosť o výrobkoch, aj akciových.
• Zredukovanie množstva položiek chýbajúcich na sklade.
• Automatické zasielanie údajov od výrobcu viacerým maloobchodníkom.
• Lepšie vzťahy medzi obchodnými partnermi.
• Jednotný formát údajov v celom distribučnom reťazci.
Pre konečných spotrebiteľov
• Lepšie služby pre zákazníkov (rýchlejšie vybavenie pri maloobchodnej pokladni, dostupnosť výrobkov).
• Presnejšie informácie o výrobkoch.
• Nižšie ceny.

In a Nutshell

GDSN (Global Data Synchronization Network) is an automated,
standards-based environment that enables secure and continuous data synchronisation, allowing all trading partners to
have consistent item data in their systems at the same time. The
network contains standardised and reliable data for eﬀective
business transactions in both local and global markets, driving
costs out of the supply chain.

Characteristic
More reliable and eﬀective transactions
• Ensuring that the trading partners work in a standardised way
thereby reducing duplicate systems and processes.
• Ensuring that item data is updated and is consistent between
trading partners.
• Validating accuracy of data against standards and business
rules.
• Ensuring that trading partners classify their products in a
unique standardised way (GS1 Global Product Classiﬁcation).
• Guaranteeing the uniqueness of item (product, case or pallet),
party and location through the GS1 Global Registry.

Beneﬁts
Retailers and Suppliers
• Improved proﬁtability.
• Increased productivity behind more eﬃcient transactions.
• Savings in administrative and personnel costs behind elimination of unnecessary cost due to invoice errors or poor quality
orders.
• Improved product and promotions availability information.
• Reduce out of stocks.
• Automating the distribution of supplier trading partner data to
multiple retailers.
• Improved relationships with trading partners.
• Single data format along the supply chain.
End Consumers
• Improved customer service (increased speed at point of sale,
product availability).
• Improved accuracy of product information.
• Reduced prices.

10

GS1-VS-2006-fin.indd 10

21.3.2007 16:33:33

Globálny štandard rádiofrekvenčnej identiﬁkácie
Okamžitý, presný a efektívny prehľad v informáciách
Global standards for RFID-based identiﬁcation
More accurate, immediate and cost eﬀective visibility of information

V kocke

In a Nutshell

Nový globálny štandard, ktorého súčasťou je rádiofrekvenčná
identiﬁkácia (RFID), existujúca komunikačná sieť a elektronický
produktový kód (EPC – Electronic Product Code – jedinečné
identiﬁkačné číslo výrobku). Úlohou systému EPC je umožniť
okamžitú a automatickú identiﬁkáciu a sledovanie tovaru v celom distribučnom reťazci. Výsledkom sú efektívnejšie a transparentnejšie činnosti v dodávateľsko-odberateľskom reťazci.

New global standard system that combines radio frequency
identiﬁcation (RFID) technology, existing communications network infrastructure and the Electronic Product Code (a number
for uniquely identifying an item) to enable immediate and automatic identiﬁcation and tracking of an item through the whole
supply chain globally, resulting in improved eﬃciency and visibility of the supply chain.

Charakteristika

Characteristic

• Sieť EPC poskytuje autorizovaným používateľom okamžite údaje o pohybe tovaru.
• EPC umožňuje jedinečnú a presnú identiﬁkáciu tovaru v dodávateľsko-odberateľskom reťazci.
• EPC maximalizuje potenciál RFID, pretože využíva všeobecne
uznávané globálne štandardy, ktoré zabezpečujú prepojiteľnosť systémov.

• EPC Network of information provides real-time object movement data to authorised users.
• EPC allows organizations to uniquely and accurately identify
objects through the supply and demand chain.
• EPC maximises the potential of RFID technology by establishing common global standards that ensure interoperability.

Výhody

Trading partners
Increased proﬁtability driven by more eﬃcient supply chain management & better responsiveness to customer needs.
• Minimising waste, increasing speed and accuracy of supply
and reducing stock levels.
• Reducing counterfeit and supply chain shrinkage.
• Improved responsiveness to customers demand and ability to
react to product quality issues.

Pre obchodných partnerov
Zvýšenie výnosov efektívnejším riadením činností v distribučnom reťazci a rýchlejšou reakciou na požiadavky spotrebiteľov.
• Minimalizovanie prebytkov, rýchlejšie a presnejšie dodávky tovaru, zníženie skladových zásob.
• Zníženie množstva falziﬁkátov a mánk.
• Lepšia odozva na dopyt a schopnosť reagovať na problémy
spojené s kvalitou výrobku.
Pre konečných zákazníkov
Zlepšenie služieb zákazníkom.
• Rýchlejšie vybavenie pri maloobchodnej pokladni.
• Hromadné snímanie tovaru.
• Lepšia dostupnosť výrobkov.
• Čerstvejšie výrobky.
• Lepšie údaje o výrobkoch.
• Okamžité stiahnutie tovaru z obehu.
• Menej falziﬁkátov.
• Spätné vysledovanie.

Beneﬁts

End Consumers
Improved customer services.
• Improved speed at check out.
• Multiple scanning.
• Better product availability.
• Fresher products.
• Better product information.
• Prompt removal of expired or recalled products.
• Fewer counterfeits.
• Traceability.
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Správa o činnosti
Progress report
Valné zhromaždenie

General Assembly

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia
a v zmysle stanov sa zvoláva minimálne raz za dva roky.
Usporiadanie valného zhromaždenia pripadlo na 25. apríla 2006. Konalo sa v priestoroch Mestského úradu v Žiline
a zúčastnili sa ho členovia priamo alebo v zastúpení s celkovým počtom 1633 hlasov. Podľa Stanov združenia bolo
Valné zhromaždenie uznášaniaschopné a prebehlo podľa
programu.

The General Assembly is the highest body of the association and according to the Statutes it is to be held at
least once in two years. The latest general assembly fell on
25th April 2006. It took place at the Municipal Authority
of Žilina and was attended by members in person or by
proxy with total number of 1633 votes. According to the
Statutes, the General Assembly was quorate and came to
pass in accordance with the agenda.

Riaditeľ združenia prezentoval správu o činnosti združenia
a správu o hospodárení za obdobia 2004 a 2005. Zamestnanci sekretariátu podrobne informovali zhromaždenie o
jednotlivých projektoch a činnostiach, na ktorých sa počas týchto rokov podieľali.

The CEO of the organisation presented the activity report
and the report on the economy for the period of 2004
and 2005. The employees of the secretariat informed the
assembly in detail on individual projects and activities
they worked on throughout these years.

Pani Viera Fürbérová, predsedníčka revíznej komisie, predložila výsledky pravidelných kontrol vykonávaných na sekretariáte združenia. Pozornosť zamerala na účtovníctvo,
ktoré pre združenie začala od júla 2005 viesť externá spoločnosť a revízna komisia nezistila žiadny vplyv na kvalitu
a konštatovala, že celá agenda a účtovníctvo združenia
sú vedené dôsledne, prehľadne s využitím progresívnych
technológií výpočtovej techniky.

The chair of auditing committee, Mrs. Viera Fürbérová,
presented the results of regular controls carried out at the
secretariat of the organisation. The accounting has been
carried out by an external company since July 2006 and
the auditing committee did not uncover any impact on
the quality and stated that the whole agenda and the
accountancy of the organisation were conducted in a
consistent manner, transparently utilising progressive information technology.

Jedným z bodov programu bola voľba členov správnej
rady združenia. Správna rada je orgánom, ktorý každý rok
schvaľuje správu o činnosti GS1 Slovakia, správu o hospodárení, plán práce, rozpočet na nasledujúci rok a výšku

One of the items on the agenda was the election of management board members. The Management board is
the body that approves on a yearly basis the activities
of GS1 Slovakia, the report on management, the work
plan, budgeting for the following year and the amount
of membership fees. The Board is formed of permanent
members, who established the organisation in 1993, and
of members elected by the General Assembly for the period of two years. According to the Statutes, each regular
member of our organisation can apply for the position of
a management board member. Eight applications were
delivered to the address of the organisation in 2006 and
in accordance with the voting for the following period
were elected: Doc. Ing. Ján Blcháč, PhD. KZLM-TILIA, spol.
s r.o.; Ing. Pavol Kováč, Whirlpool Slovakia, s.r.o., Ing. Štefan
Mráz, Slonvaft, a.s., Ing. Vladimír Švarc, COOP Jednota Slovensko, s.d., Ing. Ján Tušim, EKOTIPS, a.s.
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členských príspevkov. Tvoria ju stáli členovia, ktorí zakladali združenie v roku 1993 a členovia, ktorých volí valné
zhromaždenie na obdobie dvoch rokov. O členstvo v
správnej rade sa môže v zmysle stanov uchádzať každý
riadny člen združenia. V roku 2006 bolo na adresu združenia doručených osem návrhov a na základe hlasovania
boli na nasledujúce obdobie zvolení: Doc. Ing. Ján Blcháč,
PhD. KZLM-TILIA, spol. s r.o.; Ing. Pavol Kováč, Whirlpool
Slovakia, s.r.o., Ing. Štefan Mráz, Slonvaft, a.s., Ing. Vladimír
Švarc, COOP Jednota Slovensko, s.d., Ing. Ján Tušim, EKOTIPS, a.s.

Zjednodušený cenník
Hoci správna rada začala cenník od roku 2003 postupne
zjednodušovať, výrazný posun nastal až v cenníku na rok
2007. Zrušené boli individuálne poplatky za kódy UPC,
GLN, kódy EAN-8 a pre výrobky s premenlivou hmotnosťou. Okrem toho sa začali od roku 2006 odvádzať ročné
príspevky od výšky dosiahnutých tržieb, nie od počtu zamestnancov. K tejto zmene sme pristúpili z dôvodu zavedenia princípu solidarity, harmonizácie a porovnateľnosti
s celým svetom.
Zjednodušený cenník sa nepriamo prejavil aj na množstve
papierových dokumentov. Zrušili sme doplatkové faktúry,
to znamená, že ak člen požiada o ďalšie kódy v priebehu
roka, v danom roku už nefakturujeme doplatok k ročnej
faktúre, ale cena za väčšie množstvo pridelených čísel je
zohľadnená až v ročnej faktúre na ďalší rok.

Poradný výbor prezidentov
Na novembrovom zasadnutí správna rada schválila vytvorenie poradného výboru prezidentov, ktorý sa bude
zvolávať raz za rok. Členmi výboru budú bývalí prezidenti
a členovia správnej rady združenia, ktorí sú stále aktívni v
politickom i spoločenskom živote. Niektorí z nich sa významnou mierou pričinili o rozvoj združenia. Pán Peter
Ryška, prvý predseda SŠHR SR, teraz starosta Jaslovských
Bohuníc, sa pričinil o vytvorenie Národného centra EAN
a plynulý prechod práv z československej organizácie.
Pán Anton Goga významnou mierou podporil založenie
združenia a pani Darina Matyášová priniesla skúsenosti z
riadenia nadnárodnej spoločnosti. Hoci bude účasť členov dobrovoľná, veríme, že skúsenosti týchto ľudí nám
pomôžu skvalitniť pripravované projekty a zároveň nám
ich pomôžu uviesť do života.

Informačný systém ku skvalitneniu služieb
Súčasťou nášho interného informačného systému sa v
auguste 2006 stal elektronický archív. Pre nás je vynikajúcou pomôckou pri komunikácií s členmi. Doteraz boli

Simpliﬁed price list
Even though the Management Board started to gradually
simplify the price list since 2003, the major progress was
achieved in forming the price list for 2007. Individual fees
for UPC codes, GLNs, EAN-8 and variable measure trade
products were eliminated. Apart from these the fees are
derived from the revenue not number of employees. This
change was needed in order to establish the solidarity
principle and harmonisation to enable the comparison
with the other member organisations.
The simpliﬁed price list indirectly aﬀected the number of
paper documents we have to handle. The supplementary invoices were eliminated. This means when a member
applies for the additional numbers to be allocated, in that
year there will be no additional charge and the fee for extended numbers will be reﬂected in the annual invoice.

Advisory Council of Presidents
The Management Board at its November meeting approved the creation of an advisory council of presidents that
is to be held on a yearly basis. The members of the council will be former presidents and management board
members, who remain active in the political and social
life. Several of these people endeavoured the development of the organisation. Mr. Peter Ryška, the ﬁrst chairman of The Administration of State Material Reserves SR,
nowadays the mayor of Jaslovské Bohunice, was there to
establish The National Centre of EAN and smooth transfer
of rights from the former Czechoslovak organisation. Mr.
Anton Goga signiﬁcantly supported the establishment
of the independent organisation and Mrs. Darina Matyášová brought the experience from the management of
the multinational company. Although the participation
of these members is fully voluntary, we believe that their
experience will help us to improve the projects we work
on and also help us to bring them to life.

Information system to improve services
Our internal information system was upgraded in august
2006 and a new electronic archive was introduced. It is
an excellent tool that improves the communication with
our members. Whilst up until now our system only held
the data on received and sent out documents with their
brief description, nowadays the whole documents are
scanned and stored in the system. Each of our employees
can immediately access all the documents related to the
contract from their working desks and promptly react to
the requirements of our members and this is where we
see the major advantage for our members.
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v systéme zaznamenané len údaje o všetkých došlých a
odoslaných listoch so stručným popisom, teraz je v systéme uložený celý dokument, ktorý sa okamžite po doručení skenuje. Výhodou pre členov je najmä to, že každý
zamestnanec má okamžite zo svojho počítača prístupné
všetky dokumenty týkajúce sa zmluvy a môže promptne
reagovať na požiadavky.
Novinkou, ktorá smeruje k prechodu z papierových dokumentov na elektronické, je elektronický podpis. Od roku
2006 môžu naši členovia zasielať elektronické dokumenty podpísané zaručeným podpisom vydaným niektorou
akreditovanou certiﬁkačnou autoritou. Takýto elektronický podpis je možné použiť aj pri komunikácii so štátnou
správou a získať ho môžete aj u nás, nakoľko sme sa stali
externou registračnou autoritou.

Nový web
Webové stránky sú v súčasnosti hlavným zdrojom informácií a preto sme v júli 2006 zmenili jednak obsahovú
stránku ako aj dizajn našej webovej stránky, ktorý je plne
v súlade s jednotným imidžom globálnej organizácie
GS1. Po otvorení adresy www.gs1sk.org stránka ponúka
aktuálne noviny a rýchle linky k najčastejšie otváraným
sekciám. Základné členenie stránky je rozvrhnuté tak, aby
čitateľ mohol rýchlo nájsť okruh informácií, ktoré potrebuje. Napríklad v časti registrácia sú uvedené informácie
týkajúce sa členstva a zmluvy, na tomto mieste je možné
vyplniť zmluvu prípadne stiahnuť formuláre na aktualizáciu a zmenu údajov v zmluve. Najrozsiahlejšou a najkomplexnejšou časťou stránky sú produkty. Ďalšie členenie
tejto sekcie vychádza z produktového portfólia a ponúka
súhrnné informácie o čiarových kódoch, elektronickom
obchode, globálnej dátovej synchronizácií ako aj rádiofrekvenčnej identiﬁkácii. Stránku vnímame ako základný
komunikačný nástroj preto ju pravidelne aktualizujeme a
budeme sa aj naďalej snažiť ju zlepšovať.

Another improvement that leads to the transition of paper
documents to the electronic ones is electronic signature.
From 2006 our members can send the documents signed
with a secured electronic signature issued by an accredited authority. Such electronic signature can also be used
for the communication with the civil services and can be
obtained also at our secretariat as we became an external
registration authority.

New web site
Web site is currently the main source of information and
therefore we changed the content of our web site as well
as the design that is fully in line with the corporate image
of the global GS1organisation. After opening the address
www.gs1sk.org the web oﬀers the latest news and quick
links to the most frequently opened sections. The basic
segmentation of the information enables the reader to
ﬁnd the area of information required. For instance the
section registration contains the information on membership, in this area the user can ﬁll in the contract, download the forms to update or change the contract. The
most extensive and the most complex is the part of our
web site that deals with the products. Further segmentation of this section is based on product portfolio thus can
be found detail information on Bar Codes, eCom, global
data synchronisation and radiofrequency identiﬁcation.
We percieve that the web site is the basic communication
tool therefore we update it regularly and will make all the
eﬀort to continuously improve it.

Training Seminars
An inseparable part of the activities towards improving
the usage of GS1 System in Slovakia are training seminars.
Jointly with EAN Slovakia, s.r.o. we oﬀer to our members
two modules. Basics of GS1 System where users can gain
detail information on identiﬁcation and marking of retail
and wholesale units. The second module, GS1-128, is focused on identiﬁcation of logistic units that is essential
particularly for traceability.
Throughout 2006 we held ﬁve training seminars in Žilina,
Zvolen, Prešov and Bratislava and in total they were attended by 43 participants. It is commonly known that people
can learn more at the training seminars than if they spent
the same time self-teaching therefore we would like to increase the number of people trained in the coming year.

Pringing and Golden EAN
Every two years an international fair of printing, paper and
packaging, Pringing+Pacing, is held. In September 2006
the thirteenth event took place and for the second time
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Školenia
Neoddeliteľnou súčasťou aktivít, ktoré vyvíjame smerom
ku skvalitneniu používania systému GS1 na Slovensku,
sú školenia. Našim členom v spolupráci s EAN Slovakia,
s.r.o. ponúkame dva základné moduly a to základy systému GS1, kde používatelia získajú podrobné informácie o
označovaní a identiﬁkácii maloobchodných a veľkoobchodných jednotiek. Druhý modul, GS1-128, je zameraný
na identiﬁkáciu prepravných jednotiek, ktorá je dôležitá
najmä z pohľadu spätnej vysledovateľnosti.

we were part of it. In our stand we provided specialists
with information on products of GS1 system. The most
signiﬁcant interest was in traditional bar codes and our
latest product that is radiofrequency identiﬁcation and
EPC.

Počas roka 2006 sme pripravili päť školení v Žiline, Zvolene, Prešove a Bratislave a celkovo sa ich zúčastnilo 43
členov. Je všeobecne známe, že ľudia sa naučia na školení
viac, ako keby venovali rovnaký čas samovzdelávaniu a
preto by sme v budúcom roku radi zvýšili počet účastníkov školení.

During this event Reklamná agentúra A-21, s.r.o. awards
the best package with GoldPack. At this prestigious award
GS1 Slovakia awards the best quality EAN bar code on the
product with Golden EAN. The aim of this award it to increase the quality of bar codes in Slovakia and to focus
the attention of the graphic studios, printing companies
as well as the producers to meet the standard parameters
as only a good quality bar code makes the full advantage
of automatic identiﬁcation.

eCom implementation
Printing a Zlatý EAN
Každé dva roky sa koná medzinárodný veľtrh polygraﬁe,
papiera a obalov Printing+Packing. V septembri 2006
sa konal už 13. ročník a po druhýkrát sme tohto veľtrhu
zúčastnili aj my. V našom stánku sme odbornú verejnosť
informovali o produktoch systému GS1, pričom najväčší
záujem bol o tradičné čiarové kódy a novinku, ktorou je
rádiofrekvenčná identiﬁkácia a kód EPC.
Počas veľtrhu udeľuje Reklamná agentúra A-21, s.r.o. najlepšiemu obalu cenu Gold Pack a pri tejto prestížnej súťaži
združenie GS1 Slovakia udeľuje aj cenu Zlatý EAN výrobku s najkvalitnejším čiarovým kódom EAN. Cieľom tohto
ocenenia je zvýšiť kvalitu čiarových kódov na Slovensku
a zamerať pozornosť graﬁkov, tlačiarov ako aj výrobcov
na dodržiavanie štandardizovaných parametrov, nakoľko
len kvalitný čiarový kód prináša plné výhody automatickej
identiﬁkácie.

We made the ﬁrst steps to integrate GS1 eCom standards
into Slovak ratail industry. One of the steps is the cooperation with EAN Slovakia - our daughter company - on the
eXite project. It is a new eCom platform that gives business partners the ability to exchange EDI documents. The
project kick-oﬀ was made hand-in-hand with Billa Slovakia. Negotiations with other retailers like Metro, Kauﬂand
and COOP Jednota are to follow.
The next step is the cooperation with software development companies on the integration of GS1 eCom standards in their ERP systems applications. Datalock company started implemnting GS1 EANCOM standard in one of
their software products. As well Kros company has mentioned their interest in the integration of GS1 standards in
their accounting applications Omega.
Last but not least the development of a software tool that
handles GS1 XML / GS1 EANCOM standards with multiple
export possibilities has started. The application is aimed
to bridge GS1 eCom standards and the ERP systems that

15

GS1-VS-2006-fin.indd 15

21.3.2007 16:34:32

Zavádzanie eCom
Podnikli sme prvé kroky k integrácii štandardov GS1
eCom so slovenským maloobchodným prostredím. Jedným z krokov je spolupráca s našou dcérskou spoločnosťou EAN Slovakia na projekte eXite. Je to nová eCom platforma, ktorá umožňuje výmenu EDI dokumentov medzi
obchodnými partnermi. Spustenie celého projektu sa konalo v spolupráci so spoločnosťou Billa Slovensko. Plánované sú rokovania s ďalšími maloobchodnými reťazcami
ako Metro, Kauﬂand a COOP Jednota.
Ďalším krokom je spolupráca so spoločnosťami na integrácii GS1 eCom štandardov do softvérových aplikácií pre
ERP systémy. Spoločnosť Datalock zahájila implementáciu štandardu GS1 EANCOM do jednej so svojich aplikácií. Aj spoločnosť Kros vyjadrila záujem o integráciu GS1
štandardov do svojich účtovníckych aplikácií, ako je napr.
Omega.

do not have this kind of bridge integrated. Another possibility to use the application is by the tax authorities at
their tax accounting audits of the electronic invoices.

E-katalóg
GDSN (Global Data Synchronization Network) is a network
for exchange of product data between trading partners,
mostly between producers and retailers. GDSN is an automated environment based on GS1 standards, which
enables secure and continuous data synchronization. GS1
Slovakia has become a part of this network, because we
see in it a potential for Slovakian market and our members. In 2005 company GXS was chosen as our partner for
Slovak GDSN datapool and started localization and other
customizations for Slovakian members.

V neposlednej rade bol zahájený vývoj softvérovej aplikácie, ktorá spracováva GS1 XML / GS1 EANCOM štandardy
s možnosťami rôznych výstupov. Aplikácia je vhodná na
premostenie medzi štandardami GS1 eCom a ERP podnikovými systémami, ktoré nemajú toto premostenie integrované. Inou možnosťou použitia aplikácie je jej využitie
daňovými úradníkmi pri kontrole elektronických faktúr
počas daňovej kontroly.

E-katalóg
GDSN (Global Data Synchronization Network) je sieť na výmenu produktových informácií medzi obchodnými partnermi, zväčša medzi výrobcami a obchodníkmi. GDSN je
prostredie založené na štandardoch GS1, ktoré umožňuje
neustálu a bezpečnú dátovú synchronizáciu. GS1 Slovakia
sa stalo jeho súčasťou, lebo v GDSN vidíme veľký potenciál aj pre slovenský trh a našich členov. V roku 2005 sme
vybrali spoločnosť GXS za partnera k tvorbe slovenského
produktového katalógu a začali sme práce na lokalizácii a
prispôsobovaní produktu pre slovenských účastníkov.
Projekt GDSN pokročil v roku 2006 do funkčného štádia.
Počas leta sme sprevádzkovali katalóg produktových
údajov pod názvom E-katalóg, ktorý je certiﬁkovaný pre
GDSN a patrí medzi 24 katalógov, ktoré tvoria globálnu
sieť GDSN.
Týmto krokom sme pre našich členov vytvorili možnosť
vymieňať informácie o výrobkoch štandardizovanou formou s obchodnými partnermi z celého sveta.

In 2006 project GDSN moved to production stage. During
summer we launched datapool with name E-katalog,
which is certiﬁed and is amongst other 24 datapools that
synchronization network consists of. With this activity, we
created possibility for our members to exchange standardized product information with business partners from
around the world.
As a part of our GDSN activity, GS1 Slovakia organized
meeting of the representatives of GS1 member organizations from Central and Eastern Europe. The meeting was
attended by representatives from Russia, Czech Republic,
Poland, Hungary, Serbia Latvia, Lithuania and Slovakia.
Meeting took place in Jasna in January 2006. This meeting was dedicated to idea of joint regional GDSN datapool. Even though, the idea was very interesting, it did not
bring success. Majority of the MO’s already had a strategy
of their GDS network. In spite of this, E-katalog data pool
is built a way that any other MO interested can join this
data pool.

V rámci projektu E-katalóg sme zorganizovali stretnutie
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zástupcov členských organizácií GS1 z východnej a strednej Európy na ktorom sa stretli zástupcovia GS1 z Ruska,
Poľska, Čiech, Maďarska, Srbska, Litvy, Lotyšska a Slovenska. Stretnutie sa konalo v Jasnej v januári 2006 a navrhli
sme tam našu predstavu spoločného regionálneho GDSN
katalógu. Aj keď pre väčšinu zúčastnených bola táto aktivita zaujímavá, nestretla sa s úspechom. Väčšina krajín má
už svoju vlastnú stratégiu, ako a kedy budú pristupovať
k dátovej synchronizácii. Napriek tomu je E-katalóg postavený tak, že sa k nemu môže kedykoľvek pripojiť iná
krajina a vznikne spoločný katalóg pre niekoľko trhov.

Nová organizačná štruktúra
Správna rada schválila zmenu organizačnej štruktúry od 1.
januára 2007. Nová organizačná štruktúra bola zostavená
podľa vzoru centrály v Bruseli a odráža produktové portfólio GS1. Každý zo zamestnancov združenia má na starosti jeden z produktov a jeho úlohou je sledovať novinky,
informovať členov o vývoji a pomáhať pri implementácií
daného produktu. Cieľom tohto členenia je naplniť hlavné poslanie organizácie GS1 – implementáciu globálnych
štandardov.

New Organisation Structure
The Management Board approved new organisation
structure as of 1st January 2007. The new structure was
developed on the basis of the organisation structure of
the global oﬃce and fully respects GS1 product portfolio. Each employee of the organisation is responsible for a
particular product. They follow the latest progress, ensure
the information is distributed and assist with the implementation of the product. The goal of dividing the work
in such manner is to meet the mission of GS1 – implement the global standards.
Furthermore, we took an important step towards making
the work of secretariat better by adopting the code of
ethics. This is the means by which we declare the values we acknowledge, the behaviour we expect from our
employees towards our members, partners and other
employees.

Ďalší významný krok smerom k skvalitneniu práce sekretariátu bolo schválenie etického kódexu. Združenie ním
deklaruje hodnoty ktoré uznáva, očakávania od svojich
zamestnancov vo vzťahu ku svojim členom, obchodným
partnerom ako aj ostatným zamestnancom.
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Výkaz ziskov a strát
Proﬁt and loss statement
NÁKLADY

COSTS

v tis. Sk / in thous Sk

Spotreba materiálu

Material consumption

713

Spotreba energie

Energy consumption

99

Opravy a údržba

Repairs and maintenance

Cestovné

Travel

Náklady na reprezentáciu

Representation

Ostatné služby

Other services

3 376

Mzdové náklady

Wages

4 156

Zákonné sociálne poistenie

Statutory social insurance

975

Ostatné sociálne poistenie

Other social insurance

115

Zákonné sociálne náklady

Statutory social costs

16

Ostatné sociálne náklady

Other social costs

65

Cestná daň

Road tax

106
1 982
293

7

Daň z nehnuteľností

Property tax

Ostatné dane a poplatky

Other tax and fees

29
9

Kurzové straty

Exchange-rate loss

37

Dary

Gifts

10

Iné ostatné náklady

Other costs

Odpisy

Depreciation

1 451
963

Tvorba zákonných rezerv

Statutory advance funding

124

Tvorba zákonných opravných položiek

Creation of statutory adjusting entries

309

Poskytnuté príspevky

Contributions

Náklady spolu

Total costs

1 857

VÝNOSY

REVENUE

Tržby z predaja služieb

Revenues from sales of services

Úroky

Interests

726

Kurzové zisky

Exchange rate revenue

153

Ostatné výnosy

Other revenue

17

16 674

v tis. Sk / in thous Sk
83

Tržby z predaja majetku

Revenue from sale of assets

28

Výnosy z dlhodobých ﬁnančných investící

Revenues from long-term ﬁnancial
investment

44

Zúčtovanie zákonných rezerv

Clearance of statutory reserves

61

Výnosy z prenájmu majetku

Revenues form property lease

Zúčtovanie zákonných opravných položiek

Clearance of statutory adjusting entries

Prijaté členské príspevky

Received contributions

18 828

Výnosy spolu

Total revenue

20 730

Hospodársky výsledok pred zdanením

Economic result before taxation

Daň z príjmov

Income tax

Výsledok hospodárenia po zdanení

Economic result after taxation

23
767

4 056
136
3 920
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Súvaha
Balance sheet
AKTÍVA

ASSETS

MAJETOK SPOLU

TOTAL ASSETS

Dlhodobý nehmotný majetok

Long-term intangible assets

22

Softvér

Software

22

Dlhodobý hmotný majetok

Long-term tangible assets

Pozemky

Land

Stavby

Buidings

4 307

Stroje, prístroje, zariadenia

Machines, devices, equipment

1 099

Finančné investície

Financial investments

Vklady v obchodných spoločnostiach

Deposit to the business organizations

OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

TOTAL CURRENT ASSET

Zásoby

Inventory

Materiál

Material

Poskytnuté prevádzkové preddavky

Provided operation advance

75

Krátkodobé pohľadávky

Short-term receivables

83

Pohľadávky z obchodného styku

Business activity receivables

Finančný majetok

Financial assets

Pokladnica

Cash register

Bankové účty

Bank accounts

v tis. SK / in thous SK
6 229

6 077
671

200
200
27 609
79
4

83
26 521
101
26 420

Prechodné účty aktív

Deferred asset accounts

Náklady budúcich období

Deferred charges

AKTÍVA CELKOM

TOTAL ASSETS

PASÍVA

LIABILITIES

VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA

PROPER COVER SOURCE

5 491

Výsledok hospodárenia

Economic results

5 491

Nerozdelený zisk

Retained proﬁt

1 571

Účet ziskov a strát

Proﬁt and loss statement

3 920

CUDZIE ZDROJE KRYTIA

CREDITS AND PROVISIONS

Rezervy zákonné

Statutory reserves

124

Krátkodobé zákonné rezervy

Short-term statutory reserves

124

Dlhodobé záväzky

Long-term liabilities

Dlhodobé prijaté preddavky

Long-term accepted advance

Sociálny fond

Social fund

Dlhodobé prijaté preddavky

Long-term accepted advance

926
926
33 908

v tis. SK / in thous SK

28 417

27 167
290
26
393

Sociálny fond

Social fund

Ostatné dlhodobé záväzky

Other long-term liabilities

Krátkodobé záväzky

Short-term liabilities

1 079

Záväzky z obchodného styku

Business activity liabilities

1 083

Záväzky voči zamestnancom

Liabilities to employees

161

Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho
zabezpečenia

Clearance with institutions of social
welfare

115

19
26 845

Daňové záväzky

Tax liabilities

Ostatné záväzky

Other short-term liabilities

10

Prechodné účty pasívne

Deferred liability accounts

53

Výnosy budúcich období

Deferred income

53

PASÍVA CELKOM

TOTAL LIABILITIES

- 290

33 908
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Správna rada
Management board

Ľuboš Gabčík

Marian Sloviak

Agroregión, a.s.
prezident

RVS, a.s.
viceprezident

Katarína Dobišová

Peter Vavro

Ján Tušim

Ján Fisher

Marián Čakajda

Nestlé Slovensko, s.r.o.

Zentiva, a.s.

Ekotips, a.s.

Fisher Trade s.r.o.

SŠHR SR

Ján Blcháč

Pavol Kováč

Vladimír Švarc

Štefan Mráz

Michal Majko

KZLM-TILIA, s.r.o.

Whirlpool Slovakia s.r.o.

COOP Jednota
Slovensko, s.d.

Slovnaft, a.s.

Hrádok - Mäsokombinát, s.r.o.

Revízna komisia/Auditing Committee

Anna Lacková
Minerálne vody a.s.

Mária Macharová
HYZA, a.s.

Peter Živický
Billa, s.r.o.
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Organizačná štruktúra
Organisation structure

Miroslav Štaﬀen - riaditeľ / CEO

Dušan Oktavec
manažér registrácie, zmocnenec pre kvalitu
Registration Manager, Quality Management Representative

Stanislava Rudincová
manažér administratívy / Administration Manager

Marianna Revallová
produktový manažér BarCodes / BarCodes Product Manager

Ladislav Janco
produktový manažér GDSN / GDSN Product Manager

Martin Beňo
produktový manažér eCom / eCom Product Manager
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Audítorská správa
Auditor‘s report

Report of an Independent Auditor for members of GS1 Slovakia
I have executed an audit of enclosed statement of ﬁnances of non-proﬁt association GS1 SLOVAKIA, Nanterská 23,
010 08 Žilina, to which a balance sheet as at 31 December 2006, a related proﬁt and loss statement and the notes
were enclosed. The association carries the responsibility for
the statement of ﬁnances. My responsibility is to express
my view at the statement of ﬁnances as a whole, according
to the executed audit.
An audit was executed in accordance with the International audit standards ISA. According to these standards my
duty is to plan an audit and execute it so that I obtain an
adequate assurance that the statement of ﬁnances does

not contain any major inaccuracies. Audit includes veriﬁcation of evidence based on tests that document the sums
and other data in the statement of ﬁnances. Furthermore,
the audit contains evaluation of applied accounting principles and evaluation of statement of ﬁnances as a whole.
I am convinced that my audit provides appropriate foundation to express my view.
In my opinion the statement of ﬁnances provides true and
real picture of the ﬁnancial situation of GS1 SLOVAKIA as at
31 December 2006 and the economic results for the year
that ended to the given date is in accordance with Slovak
Act on Accountancy.
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Publikácie
Publications

elektronické publikácie na www.gs1sk.org
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Nanterská 23
010 08 Žilina
T +421 41 565 11 85
F +421 41 565 11 86
E info@gs1sk.org
www.gs1sk.org
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