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1. Úvodné slovo predsedu dozornej rady Vladimíra Poliaka
Vážení akcionári, klien� a obchodní priatelia,
s potešením si Vám dovoľujeme predložiť výročnú správu našej spoločnos� za rok 2017.
Z pohľadu množstva zmien v legisla�ve nemožno hodno�ť predchádzajúci rok ako veľmi priaznivý.
Ak sme rok 2016 vnímali ako rok zásadných legisla�vnych zmien, tak smelo môžeme tvrdiť, že rok 2017
i začiatok roku 2018 pokračujú v podobnom duchu. Dôvodom tých najmarkantnejších bola pretrvávajúca
zvyšujúca sa zadĺženosť domácnos� v tuzemskej i celoeurópskej ekonomike a s tým súvisiace legisla�vne
zmeny a štátna poli�ka. V oblas� poistenia bola tak, ako v posledných rokoch kľúčovou témou digitalizácia.
I my sme sa sústredili na docielenie vyššieho používateľského komfortu s väčšou efek�vitou práce pri
správe poistných služieb pre našich spolupracovníkov, čo znamená samozrejme i väčšiu prehľadnosť pre
samospotrebiteľov, či klientov našej spoločnos�. Segment životného poistenia a požiadavky trhu deﬁni�vne v roku 2017 potvrdili, že hoci v minulos� prevládal záujem o inves�čné životné poistenie so sporiacou
časťou, dnes je nosným práve rizikové poistenie a záujem klienta o celoživotné ﬁnančné zabezpečenie pre
prípad úrazu, závažného ochorenia či inej nepriaznivej udalos� a pokry�e viacerých rizík, ktoré nás môžu
stretnúť.
Napriek vyššie uvedeným legisla�vnym vplyvom, či rýchlym zmenám v „on-line svete a digitalizácii“ sa dá
rok 2017 považovať z pohľadu ZFP akadémie, a.s. za mimoriadne úspešný. Zefek�vnením spolupráce
s externými obchodnými partnermi, inováciami produktového por�ólia a pro-klientským
a pro-spolupracovníckym prístupom vzrástol hospodársky výsledok našej spoločnos� medziročne
o 57%.
Ak mám teda opäť po roku nadviazať na myšlienky svojho úvodného slova vo výročnej správe za rok 2016,
tak musím potvrdiť, že sme urobili maximum pre to, aby sme pokračovali v úspešnom a rastúcom trende
našej spoločnos�. Svedčí o tom nie len spomínaný hospodársky výsledok, ale aj nové seminárne miesta
otvorené v roku 2017, či neustále rastúca návštevnosť našich vzdelávacích seminárov, úspešná konferencia,
i množstvo mo�vačných stretnu�, či akcií.
Práve preto sme zaznamenali historicky najvyšší medziročný nárast v oblas� bodov, inkase provízií, či počte
základných seminaristov.
Okrem týchto rozhodujúcich skutočnos� mi dovoľte vyjadriť záverom myšlienku,
že nebyť výbornej atmosféry a nálady, ktorú vytvárame v našej spoločnos� všetci
spoločne, nebolo by takýchto skvelých výsledkov. Každý jeden, ktorý sa stotožnil
s ﬁlozoﬁou a základnou myšlienkou ZFP: „Vaše vzdelanie, Váš kapitál!“ a snaží sa
robiť osvetu v oblas� ﬁnančnej gramotnos� na slovenskom trhu, je súčasťou tejto
rozhodujúcej skutočnos� a patrí mu poďakovanie a preto:
Ďakujem Vám za Vašu prácu nie len v roku 2017 a Vašu chuť byť stále UP
S úctou a pozdravom

Vladimír Poliak
predseda dozornej rady
ZFP akadémia, a.s.
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2. Proﬁl spoločnos�
2.1 Základné údaje o spoločnos�
Obchodná spoločnosť:
Sídlo:
IČO:
Právna forma:
Vznik spoločnos�:
Začiatok činnos�:
Základný kapitál:
Akcie:

ZFP akadémia, a.s.
Námes�e mieru 4, 908 51 Holíč
36847372
akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10631/T
12. 10. 2007
01. 01. 2008
1 360 000 EUR
40.000 ks kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote
34 EUR v zaknihovanej podobe. Prevoditeľnosť akcií na
meno je obmedzená predchádzajúcim súhlasom spoločnos�, o udelení súhlasu na prevod akcií na meno rozhoduje predstavenstvo spoločnos�.

Hospodársky výsledok za rok 2017
513 331 EUR
351 973 EUR
4 072 170 EUR
valné zhromaždenie, dozorná rada,
predstavenstvo
• Počet zamestnancov:
12
• Počet ak�vnych spolupracovníkov (k 31. 12. 2017):
8 756
• z toho samospotrebitelia
8 514
• z toho počet registrovaných PFA na NBS k 31. 12. 2017
242
• poistenie a zaistenie
238
• kapitálový trh
163
• doplnkového dôchodkového sporenia
94
• starobného dôchodkového sporenia
109
44 093
• Počet absolventov základného seminára (2000-2016):
• Počet sprostredkovaných ﬁnančných programov (2000-2017): 535 498
27
• Počet regionálnych kancelárií v SR (k 30. 04. 2018):
• Pred zdanením:
• Po zdanení:
• Ak�va celkom (k 31. 12. 2017)
• Orgány spoločnos�:
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2017

Facebook/ ZFP akadémia, a.s.

www.zfpa.sk

Instagram/ zfpakademia
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2.2 Orgány a vedenie spoločnos�

DOZORNÁ RADA

Vladimír Poliak
Jaroslav Palenčár
Ing. Michal Krkoška

Vladimír Poliak
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predseda dozornej rady
podpredseda dozornej rady
člen dozornej rady

Jaroslav Palenčár

Ing. Michal Krkoška

DOZORNÁ RADA

PREDSTAVENSTVO

Bc. Zdeněk Koplík
Jarmila Poliaková
Bc. Miroslava Sojková

Bc. Zdeněk Koplík

predseda predstavenstva
podpredseda predstavenstva
člen predstavenstva

Jarmila Poliaková

Bc. Miroslava Sojková

PREDSTAVENSTVO
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2.3. Hlavné ukazovatele, grafy

SPROSTREDKOVANÁ PRODUKCIA V SR V ROKOCH 2015-2017
Finančný produkt

2015

2016

2017

Podiel za rok 2017

INVESTÍCIE

2 058

3 065

4 497

21, 5

NEŽIVOTNÉ POISTENIE

6 002

7 412

8 174

39, 0

STAVEBNÉ POISTENIE

116

31

16

0, 1

412

821

921

4, 4

3 369

3 774

3 946

18, 8

OSTATNÉ

2 613

2 296

3 388

16, 2

CELKOVO

14 570

17 399

20 942

100, 0%

ÚVERY
ŽIVOTNÉ POISTENIE

SKLADBA PRODUKCIE ZA ROK 2017

21, 5 %
Investície

0, 1 %
Stavebné sporenie

18, 8 %
Životné poistenie
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39, 0 %
Neživotné poistenie

4, 4 %
Úvery

16, 2 %
Ostatné

2.4. Zoznam obchodných partnerov ZFP akadémia, a.s.

POISŤOVNE
- AEGON Životná poisťovňa, a.s.
- ALLIANZ – Slovenská poisťovňa, a.s.
- ČSOB Poisťovňa, a.s.
- ERGO Poisťovňa, a.s.
- Generali Poisťovňa, a. s.
- Groupama poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
- NN Životná poisťovňa, a.s.
- KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
- KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
- Union poisťovňa, a.s.
- UNIQA poisťovňa, a.s.
- Wüstenrot poisťovňa, a.s.
- Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
- AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
- Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein auf
Gegensei�gkeit, pobočka poisťovne z iného členského štátu

SPRÁVCOVSKÉ SPOLOČNOSTI:
- IAD Investments, správ. spol, a.s.

ZAHRANIČNÝ OBCHODNÍK S CENNÝMI PAPIERMI:
- CONSEQ Investment management, a.s.

BANKY A STAVEBNÉ SPORITEĽNE
- GEPARD FINANCE, s.r.o.

DÔCHODKOVÉ SPRÁVCOVSKÉ SPOLOČNOSTI:
- NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
- VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

OSTATNÉ
- Finod SK, s.r.o.
- IBIS InGOLD, a.s.
- L.I.C., s.r.o.

DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ SPOLOČNOSTI:
- NN Tatry – Sympa�a, d.d.s., a.s.
- Stabilita d.d.s., a.s.
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2.5 Prehľad regionálnych kancelárií

ŠTRUKTÚRNE REGIONÁLNE KANCELÁRIE
SRK

Adresa regionálnej kancelárie

Telefón

Vedúci

1017
1019
1014
1035
1036
1038
1042
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051

Námes�e mieru 4, 908 51 Holíč
Riečna 203, 031 04 Liptovský Mikuláš
Hlavná 42, 040 01 Košice
Hviezdoslavova 38, 053 61 Spišské Vlachy
Námes�e Mieru 1/37A, 080 01 Prešov
Slovenská 15, 071 01 Michalovce
Hviezdoslavova 919/23, 022 01 Čadca
Námes�e Slobody 1202, 022 01 Čadca
Andreja Hlinku 7, 022 01 Čadca
Námes�e Slobody 1202, 022 01 Čadca
Budova Inforama, Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina
Československej Armády 3, 036 01 Mar�n
Budova Inforama, Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina
Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina

0948 425 007
0948 188 712
0948 070 671
0908 384 249
0902 866 466
0948 216 941
0908 332 521
0948 077 422
0919 180 874
0948 155 244
0948 103 701
0948 221 913
0903 271 918
0903 532 703

Poliak Vladimír
Palenčár Jaroslav
PhDr. Szilágyi Jozef
Mgr. Kožár Miroslav
Kožár Jaroslav
Kostrej Marián
Lysík Miroslav
Ing. Krkoška Michal
Chupáč Miroslav
Reisinger Michal
Ing. Brodňan Peter
Urban Štefan
Dávid Bajaník
Norbert Mičík

REGIONÁLNE KANCELÁRIE
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RK

Adresa regionálnej kancelárie

Kontakt

Vedúci

09
12
08
11
04
13
05
18
19
20
21
23
24

Slovenská 15, 071 01 Michalovce
Jilemnického 13, 071 01 Michalovce
Radlinského 1045, 901 01 Malacky
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Hlavná 42, 040 01 Košice
Slovenská 15, 071 01 Michalovce
Slovenská 15, 071 01 Michalovce
Kapušianske Kľačany 166, 079 01 Kapušianske Kľačany
Námes�e Mieru 1/37 A, 080 01 Prešov
J. Podjavorinskej 2403, 022 01 Čadca
Pivovarská 2656, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Bystrička 112, 038 04 Bystrička
Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina

0948 221 616
0907 024 973
0903 254 367
0905 501 479
0948 070 671
0902 598 011
0948 216 941
0915 967 421
0902 866 466
0917 915 230
0908 609 155
0940 573 711
0905 843 259

Kostrejová Ružena
Vagaská Viera
Hoďovská Mária
Mgr. Paško Lukáš
Timková Viera
RNDr. Kostrejová Lucia
Bc. Kostrej Roman
Juházs Ján
Ing. Tomečková Nataša
Rosypálková Zuzana
Kohút Mar�n
Matej Paulovič
Daniel Chovanec

2.6 Registrácia

Spoločnosť ZFP akadémia, a.s. je registrovaná v Registri Národnej banky Slovenska v podregistri
Samostatných ﬁnančných agentov a ďalej ako podriadený ﬁnančný agent v podregistri prijímania vkladov
a podregistri poskytovania úverov v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o ﬁnančnom sprostredkovaní
a ﬁnančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov pod registračným číslom 63707.

2.7 Profesijné združenie

ZFP akadémia, a.s. je členom Asociácie ﬁnančných sprostredkovateľov a ﬁnančných poradcov.
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3. Správa predstavenstva o výsledkoch hospodárenia za rok 2017
a plánoch na rok 2018
Vážení akcionári,
v mene predstavenstva Vám predkladám správu predstavenstva spoločnos� ZFP akadémia, a.s., za rok
2017, ktorá popisuje výsledky hospodárenia a predstavuje hlavné obchodné ciele a plány na rok 2018.
Činnosť predstavenstva v roku 2017 spočívala v uskutočňovaní projektov a cieľov vytýčených obchodným
plánom schváleným akcionármi spoločnos�. Veľmi dobre sa podarilo využiť obrovský ľudský potenciál Vás
spolupracovníkov z obchodných sie� a naštartovať celú spoločnosť k rozvoju a skvelému nárastu
obchodných výsledkov, ktoré postupom času zúročili prácu Vás, obchodníkov, a �eto vygradovali na konci
roka 2017 do historicky najlepšieho výsledku za dobu existencie spoločnos� ZFP akadémia, a.s.
Predstavenstvo sa ďalej v priebehu roka 2017 prostredníctvom cielených mo�vácií zameraných na
zvyšovanie výkonov snažilo vytvárať op�málne podmienky pre činnosť obchodných sie� a pomáhalo udržať
pozi�vny trend vývoja hlavných ukazovateľov stavu obchodnej siete, ktorými boli a sú počet základných
seminaristov, počet účastníkov vedľajších preškolení, obchodná produkcia a inkaso provízií.
Pre mňa a kolegov z predstavenstva je potešujúce, že môžeme konštatovať, že došlo k enormnému nárastu
vo všetkých sledovaných kritériách, a to o viac ako 20% opro� plánom nastaveným na rok 2017.

Bodová produkcia v roku 2017 dosiahla výšku: 445 453 bodov,
to predstavuje nárast opro� roku 2016 o 25%
Celkové výnosy za rok 2017 dosiahli výšku: 6 040 500 €
to predstavuje nárast opro� roku 2016 o 30 %
Počet základných seminaristov v roku 2017 predstavoval: 2 951 účastníkov základných seminárov,
to predstavuje nárast opro� roku 2016 o 45%
Za rok 2017 vytvorila spoločnosť ZFP akadémia, a.s., hospodársky výsledok vo výške: 513 331,42 €
to predstavuje nárast opro� roku 2017 o 57%

Základ úspešného plnenia podnikateľského plánu v roku 2017 predstavovali ﬁremné projekty. Tie
najdôležitejšie prinášame v nasledujúcom prehľade.
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VÝROČNÁ SPRÁVA 2017

3.1 Projekty roku 2017

• Marke�ngový projekt zviditeľnenia spoločnos� ZFP akadémia, a.s. (stabilizácia a zavedenie sociálnych
kanálov, interný aj externý marke�ng ﬁrmy, podpora povedomia o značke ZFP)
• Vyjednanie exkluzivity pre ZFPA u nosných produktov od strategických obchodných partnerov
• Celoslovenská obchodná konferencia vo Vysokých Tatrách
• Obchodné mo�vácie (Karibik, Naples, Súboj Titánov ... )
• Nové obchodné pomôcky, aplikácie a online tréningy pre špecialistov
• Otvorenie nových seminárnych miest
• Príprava nových lektorov (viaceré lektorské konkurzy a komisie)
• Zjednotenia a vynovenia vzdelávacích prednášok
• Celoﬁremný teambuilding, pokračovanie novej tradície pre top spolupracovníkov - Športový deň ZFP
• Mo�vačná tour ZFP Drive
• CRM – MANGO UP

3.2 Základné ciele spoločnos� pre rok 2018

1. Prostredníctvom unikátneho systému vzdelávania zvyšovať ﬁnančnú gramotnosť občanov
Slovenskej republiky.
2. Vytvoriť súčasným a budúcim spolupracovníkom spoločnos� také podmienky, aby mohli
maximálne rozvíjať MLM a svoje obchodné štruktúry.
3. Vytvárať nové vhodné obchodné príležitos� na zvyšovanie produkcie obchodnej siete.
4. Realizácia nových projektov:
• Kontaktné centrum ako podpora pre spolupracovníkov (PFA)
• Profesionalizácia spolupracovníkov (PFA)
• Elektronizácia sprostredkovateľského procesu skrze CRM systém
• On-line nahlasovanie na základný seminár vrátane zaplatenia platobnou kartou
• Spustenie projektu ZFP GOLD
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5. V ukazovateľoch:
• oblas� vzdelávania v navýšení počtu základných seminaristov,
• v oblas� obchodu v navýšení počtu bodov,
• v oblas� ekonomiky v navýšení inkasa provízií
bol vytýčený základný cieľ v navýšení minimálne o 12,5 % opro� skutočnos� roku 2017.
Záverom chcem úprimne poďakovať všetkým, ktorí svojim úsilím prispeli k splneniu cieľov nastavených
v roku 2017. Dovolím si konštatovať, že hybnou silou celého MLM systému spoločnos� ZFP akadémia, a.s.
sú � správni ľudia, a tými ste Vy. Vďaka Vám môžem s hrdosťou konštatovať, že spoločnosť ZFP akadémia,
a.s. dosiahla v roku 2017 historicky najlepších výsledkov za dobu jej existencie.
Pred nami všetkými je stále dlhá cesta, ale všetko nasvedčuje tomu, že ideme správnym smerom, ruka
v ruke v ústrety našim cieľom, z ktorých by som chcel vyzdvihnúť podľa mňa ten najdôležitejší
= prostredníctvom unikátneho systému vzdelávania zvyšovať ﬁnančnú gramotnosť občanov Slovenskej
republiky a urobiť čo najviac z nich ﬁnančne nezávislými.
Ďakujem akcionárom, všetkým spolupracovníkom z obchodnej siete, obchodným partnerom, dozornej
rade a predstavenstvu za spoluprácu v roku 2017 a teším sa na to, čo nám spoločne prinesie rok 2018.
Teším sa na ďalšiu spoluprácu s Vami a verte, že "Normálnosť je cesta, ktorá nikam nevedie. Normálna
ﬁrma skrachuje." Značka ZFP je na ﬁnančnom trhu 23 rokov a dovolím si tvrdiť, že "nie sme normálny", sme
výnimoční.
Prajem Vám všetkým, nech sa Vám v roku 2018 darí napĺňať nové ciele a sny. Nech kráčate rokom 2018
s pevným zdravím, správnymi ľuďmi a pozi�vnym nasadením vedúcim k úspechu.
S úctou a pozdravom

Bc. Zdeněk Koplík
16

predseda predstavenstva

4. Dopady na životné prostredie
za rok 2017
Náklad na ochranu životného poistenia 202,35 EUR
Z toho narábanie s odpadom 202,35 EUR

5. Zamestnanosť
Priemerný počet zamestnancov v roku 2017 bol 9 zamestnancov.
Stav zamestnancov ku dňu, 31.12.2017 bol 12, z toho 3 vedúci zamestnanci.
V bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období 2016 bolo 9 zamestnancov, z toho 2 vedúci.
Priemerný počet zamestnancov

9

Stav ku dňu spracovania UZ

9

Počet vedúcich zamestnancov

3

Osobné náklady
Mzdové náklady
Náklady na SP
Sociálné náklady

282 872 EUR
206 878 EUR
69 697 EUR
6 297 EUR
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6. Údaje o ﬁnančnej situácií
6. 1 Účtovná závierka

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

6.2 Účtovná závierka v úplnom znení
Do dňa zostavenia výročnej správy nenastali žiadne významné udalos�, ktoré by mali vplyv na zostavenú účtovnú
závierku. Úplné znenie účtovnej závierky tvorí prílohu tejto výročnej správy.

6.3 Návrh na rozdelenie zisku za rok 2017

Riadne valné zhromaždenie spoločnos� schvaľuje, že hospodársky výsledok – zisk spoločnos�, vyčíslený
v riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2017 na sumu vo výške 351 973,26,-eur, o ktorom sa účtuje
na účte č. 431 – hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní, bude použitý nasledovne:
-

časť zisku spoločnos� vyčísleného v riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2017, a to sumu
vo výške 280.000,-eur valné zhromaždenie určuje na rozdelenie medzi akcionárov, tzn., že:
• suma vo výške 280.000,-eur bude v neprospech účtu č 431 – hospodársky výsledo v schvaľovacom
konaní preúčtovaná v prospech účtu č. 364 - Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku,
• každému akcionárovi bude vyplatený podiel zo zisku určený pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k
menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov, tzn. na každú akciu pripadne hodnota vo výške:
7€/1 akcia,
• dividenda bude akcionárom vyplatená bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu, ktorý
spoločnos� každý z akcionárov pre účely výplaty jeho dividendy písomne oznámi, s tým, že rozhodný
deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť si právo na dividendu je deň konania tohto riadneho
valného zhromaždenia,

-
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časť zisku spoločnos� vyčísleného v riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2017, ktorá nebola
určená na rozdelenie medzi akcionárov, tzn. suma vo výške 71 973,26 EUR bude v neprospech účtu
č. 431 – hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní preúčtovaná v prospech účtu
č. 428 - nerozdelený zisk minulých rokov.

7. Správa dozornej rady k ročnej účtovnej závierke
Dozorná rada predkladá akcionárom spoločnos� správu o činnos� dozornej rady spoločnos� ZFP akadémia, a.s.,
za uplynulé obdobie roka 2017.
V roku 2017 pôsobila dozorná rada v zložení:
Vladimír Poliak, predseda dozornej rady
Jaroslav Palenčár, podpredseda dozornej rady
Ing. Michal Krkoška, člen dozornej rady
V roku 2017 sa uskutočnili 4 riadné zasadania. Dozorná rada pravidelne prerokovávala hospodárske výsledky
spoločnos� a plnenie obchodného plánu. O stavu realizovaných projektov, obchodných plánoch a inves�čných
zámeroch pravidelne informoval dozornú radu predseda predstavenstva Bc. Zdeněk Koplík. V záujme pozornos�
dozornej rady boli kľúčové oblas� činnos� spoločnos�, ktorými sú vzdelávanie a obchod. Stálu pozornosť venovala
dozorná rada projektom a opatreniam na podporu rastu obchodnej siete a rozvoja obchodných štruktúr.
Zaoberala sa tak�ež výsledkami spoločnos� ZFP akadémia, a.s. a kontrolovala plnenie vydaných uznesení
a opatrení prijatých k ich plneniu.
Dozorná rada konštatuje, že úlohy stanovené akcionármi v rámci Valného zhromaždenia spoločnos� ZFP
akadémia, a.s., v roku 2017, najmä predstavenstva, boli priebežne plnené a sú popísané v správe predstavenstva.
Dozorná rada preskúmala výsledky hospodárenia a ročnej účtovnej závierky za rok 2017. Výsledok kontroly nedáva
podnet k pripomienkam. Dozorná rada na základe vlastných zistení vydáva túto správu pre valné zhromaždenie
akcionárov s nasledujúcimi závermi:
Ročná účtovná závierka svojim rozsahom zodpovedá a je v súlade so zákonom o účtovníctve a ostatnými
súvisiacimi právnymi predpismi.
• Preskúmaním a kontrolou nezis�la dozorná rada žiadne skutočnos� spochybňujúce jej pravdivosť.
• Vykázaný hospodársky výsledok odpovedá výsledkom hospodárenia a verne a pravdivo zobrazuje ﬁnančnú
situáciu spoločnos� za dané účtovné obdobie.
• K správe audítora nemá dozorná rada žiadne doplnenia či námietky.
V mene dozornej rady si dovoľujem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na vynikajúcich výsledkoch
spoločnos� ZFP akadémia, a.s. za rok 2017. Ďakujem Vám za Vašu nezdolnosť a vôľu ísť si za svojimi cieľmi
a snami. Verím, že sme na správnej ceste k ďalším výborným výsledkom, rozvoju nielen spoločnos� ZFP
akadémia, a.s., ale celého holdingu ZFP GROUP a spoločnému úspechu, ktorý Vám všetkým úprimne
prajem.
V roku 2018 Vám prajem veľa pracovných úspechov, osobnej spokojnos�, op�mizmu a zdravia.

S úctou a pozdravom

V Holíči dňa 01. 06. 2018

Vladimír Poliak
predseda dozornej rady
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8. Správa nezávislého auditóra
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