Výročná správa za rok 2008
TT-IT, s.r.o.

ÚVOD
Spoločnosť TT–IT, s.r.o. je mladou, dynamicky sa rozvíjajúcou spoločnosťou, ktorá pôsobí
v segmente informačných a telekomunikačných technológií. Nakoľko reálne fungovanie
spoločnosti začalo v druhom polroku 2008, bol prvý rok života spoločnosti poznačený
predovšetkým aktivitami súvisiacimi so zabezpečením riadneho fungovania a stabilizácie
vonkajších a vnútorných pomerov. Za týmto účelom bola zrealizovaná úprava a zariadenie
priestorov sídla spoločnosti, stabilizované ľudské zdroje pre potrebný výkon činnosti
spoločnosti, zmluvné zázemie v rámci potrebných dodávateľských vzťahov ako aj prijatie
vnútorných noriem pre chod spoločnosti.
Výsledkom strategického plánovania spoločnosti TT-IT, s.r.o. bolo stanovenie krátkodobých
a strednodobých úloh zameraných na zvýšenie kvality poskytovaných služieb a vyššiu
produktivitu spoločnosti. Vo vzťahoch k obchodným partnerom bol zavedený zákaznícky
princíp. Zásadným a najdôležitejším zákazníkom spoločnosti v roku 2008 bolo Mesto Trnava
vrátane jeho organizačných zložiek bez právnej subjektivity. Podarilo sa nám však už v tomto
krátkom období realizovať podnikateľské aktivity aj pre zákazníkov z iných sektorov.
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Na hodnotenie činnosti spoločnosti však považujem obdobie roka 2008 za veľmi krátke
obdobie, v ktorom nebolo možné zásadným spôsobom naplno rozvinúť podnikateľskú stratégiu
spoločnosti. Avšak doterajší trend nám dáva predpoklady pre jej úspešné naplnenie a
spokojnosť jediného vlastníka spoločnosti. Týmto by som chcel zároveň poďakovať všetkým
zamestnancom spoločnosti za kvalitne vykonanú prácu v roku 2008.

Mgr. Rastislav Mráz
konateľ spoločnosti
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PRODUKTOVÉ PORTFÓLIO
1. Outsourcing IKT pre mesto Trnava
Outsourcing IKT pre Mesto Trnava ako kľúčového zákazníka a vlastníka spoločnosti v jednej
osobe je realizovaný na základe dlhodobej SLA zmluvy. SLA zmluva stanovila predovšetkým
podmienky pre prevádzkovanie hardvéru a softvéru a ich pravidelný upgrade, objem služieb,
kategorizáciu služieb, reakčné doby, miesto plnenia, pravidelné peňažné plnenie
za outsourcing, plnenie za naviac výkony, sankcie, a iné.
Procesy v oblasti správy a prevádzky IKT pre mestský úrad, mestskú políciu a materské
školy tak dostali novú kvalitu zavedením zákazníckeho modelu a pravidelným monitorovaním
dohodnutých časových intervalov pre riešenie incidentov. Okrem bežnej správy a prevádzky
informačných a komunikačných systémov boli v rámci servisných služieb realizované v roku
2008 viaceré projekty za účelom zabezpečenia lepšieho užívateľského komfortu:

- Bezpečné pripojenie na internet
Bol spracovaný bezpečnostný projekt TT-IT, s.r.o.. Prebehla aktualizácia antivírusového
systému NOD na verziu 3 na používateľských staniciach. Na serveroch zabezpečujúcich
prístup k internetu bol aktualizovaný softvér, ktorý riadi prístup používateľov k internetu.
Zamestnanci zodpovední za sieť sa zaoberali zvýšením vnútornej bezpečnosti siete.
V správe e-mailov bolo nasadené novšie a efektívnejšie antispamové riešenie.

- Vysoká dostupnosť
V roku 2008 boli zaznamenané výpadky:
• ohlásené – z dôvodu výmeny zariadení za novšie, výkonnejšie, resp. rekonfigurácie
siete
• náhodné – z dôvodu porúch na zariadeniach
Preventívnymi opatreniami sa snažíme výpadkovosť minimalizovať.

- Helpdesk
Aplikácia Helpdesk bola nasadená začiatkom júla 2008. V roku 2008 bolo prostredníctvom
nej zadaných celkom 572 incidentov, napriek tomu, že jeho používanie bolo pre užívateľov
do konca roka v zmysle SLA zmluvy nepovinné. Každý používateľ má právo prezerať
incidenty, ktoré zadal do helpdesku, predovšetkým kontrolovať, komu bol incident
pridelený na riešenie a v akom stave sa incident nachádza.
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Graf incidentov vložených do aplikácie HelpDesk v roku 2008
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- Intranet
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V júli 2008 bol spustený intranet ako základný komunikačný nástroj pre výmenu informácií
zamestnancov mestského úradu. Na základe ďalších požiadaviek zo strany užívateľov bol
systém v priebehu roka ďalej customizovaný tak, aby vyhovoval existujúcim potrebám.

- Spracovanie havarijného plánu IS
Havarijný plán rieši zotavenie po:
 útokoch na informačný systém,
 úmyselných/neúmyselných chybách obsluhy,
 poruchách a chybách zariadení,
 nedostatku personálnych zdrojov,
 prírodných katastrofách a priemyselných nehodách, atď.
Havarijný plán bol vypracovaný ako smernica, ktorá je súčasťou bezpečnostného projektu
TT-IT, s.r.o..

- Spracovanie koncepcie rozvoj a informačných systémov mesta Trnava (KRIS)
Do konca roka 2008 mali orgány verejnej správy povinnosť zaslať na Ministerstvo financií
SR vypracované koncepcie rozvoja informačných systémov prostredníctvom formulárov
a na základe usmernení, ktoré ministerstvo za týmto účelom vydalo. Tvorbu KRIS pre
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mesto Trnava zabezpečovalo TT-IT, s.r.o. v súlade s mestským zastupiteľstvom
schválenou koncepciou informačných systémov mesta Trnava.

2. Tvorba a realizácia rôznych projektov v oblasti IKT
- Projekt Trnavská karta
Projekt Trnavská karta bol ideovo plánovaný ako jedno z podporných opatrení na
zlepšenie kvality života obyvateľov mesta Trnava. Prostredníctvom elektronického média
– čipovej karty by občan mesta získal jednoduchší a výhodnejší prístup k početným
službám, ktoré poskytuje mestská
samospráva, resp. ďalší partneri
projektu.
V roku 2008 bol spracovaný realizačný
dokument na projekt Trnavská karta.
Zamestnanci zodpovední za projekt sa
zúčastnili konferencie o študentských
kartách a bola zrealizovaná návšteva
mesta Jihlava, v ktorom v tom čase
prebiehalo výberové konanie na
dodávateľa riešenia mestskej karty.
Projekt Trnavská karta bol pripravovaný na základe zadaní od vedenia mesta Trnava
a realizačne sa má spustiť v roku 2009. Z tohto dôvodu nevznikli pre spoločnosť TT-IT,
s.r.o. v roku 2008 žiadne produktové výnosy.

3. Služby na optickej sieti
Prebytočná kapacita optických vlákien siete TOMNET bola ponúknutá komerčným
subjektom do prenájmu za trhové ceny. V roku 2008 boli zazmluvnení odberatelia GTS
Nextra, a. s., Uninet, a. s. a Trnavská univerzita v Trnave. Zároveň boli pripravené
kalkulácie na realizáciu ďalších prenájmov vlákien pre uvedené i iné subjekty. V roku 2009
predpokladáme zásadnejšie zvýšenie množstva prenajatých optických vlákien.

4. Školiace a konzultačné služby
V roku 2008 sme zorganizovali dve trojdňové školenia k programu WinPAM pre užívateľov
z trnavského kraja v spolupráci so spoločnosťou IVES.
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5. Predaj tovarov
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Spoločnosť sa v roku 2008 okrajovo zaoberala tiež predajom výpočtovej techniky
maloobchodným spôsobom na základe objednávok od fyzických osôb, resp. organizácií
vo sfére vplyvu mesta.
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PRÍPRAVA NA ZAVEDENIE NOVÝCH PRODUKTOV
1. Outso
Outs o u rcing IKT pre základné školy, základné umelecké školy,
centrum vo ľného času a domov dôchodcov
V roku 2008 prebehli prípravy pre spoluprácu so základnými školami, základnými
umeleckými školami, centrom voľného času a domovom dôchodcov na zmluvnom základe
formou SLA zmlúv. Boli stanovené minimálne požiadavky na počítače pripojené do optickej
siete TOMNET a forma riešenia incidentov. Na spravované počítače je naplánované
nainštalovať softvér umožňujúci vzdialenú správu a vzdialenú inštaláciu. Raz mesačne bude
realizovaná záloha údajov jednotlivých organizácií v réžii TT-IT, s.r.o..

2. Outsou
Outso u rcing vybratých služieb v oblasti IKT pre spoločnosť MTT,
s.r.o.
V roku 2008 prebehli obchodné rokovania so spoločnosťou MTT, s.r.o., ktorá vzniesla
požiadavku na zriadenie a prevádzkovanie FTP servera na ukladanie veľkokapacitných dát
a prístup k nim prostredníctvom internetového portálu. Zároveň vzniesli požiadavku na zriadenie
optického prepoja k terestriálnemu vysielaču na Jiráskovej ul., ktorý doteraz zabezpečujú
prostredníctvom plateného licencovaného pásma. Uvedené služby budú zmluvne zakotvené
a zrealizované v nasledujúcom roku.

3. Sprostredkovanie jednotných hlasových služieb pre organizácie
vo sfére vplyvu mesta Trnava
Na konci roka 2008 prišlo k zrušeniu zmluvy o poskytovaní verejnej telekomunikačnej služby
medzi spoločnosťou GTS Nextra, a. s. a mestom Trnava vrátane právnych subjektov vo sfére
vplyvu mesta na druhej strane. Následne bola takáto zmluva uzatvorená so spoločnosťou
TT-IT, ktorá v nasledujúcom roku zazmluvní jednotlivé subjekty zmluvou o sprostredkovaní
jednotných hlasových služieb.
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ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA POLITIKA
Prví zamestnanci prešli do pracovno-právneho vzťahu do našej spoločnosti delimitáciou
z radov zamestnancov z Mesta Trnava v mesiaci júl 2008. Z pôvodných zamestnancov mesta
spoločnosť zamestnáva piatich zamestnancov v rámci oddelenia podpory IKT,
administratívneho zamestnanca a riaditeľa spoločnosti. V neskorších mesiacoch boli prijatí ďalší
zamestnanci na uprázdnené pracovné miesta špecialistu pre optické siete a metodika GIS.
Zároveň bol prijatý jeden zamestnanec na kumulovanú funkciu projektového
manažéra/obchodníka a ku koncu roka tiež správca IKT pre segment základných škôl. Tým sa
počet zamestnancov spoločnosti ustálil na 11.
Pomer mužov a žien spoločnosti:

Muži 9

Ženy 2

Pomer vysokoškolsky a stredoškolsky vzdelaných zamestnancov:

Vysokoškolské 7

Stredoškolské 4

Vzdelávanie zamestnancov spoločnosti TT–IT, s.r.o. bolo realizované v roku 2008
nasledovným spôsobom:
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samoštúdium prostredníctvom odbornej literatúry,
účasť na kurze akadémie vláknovej optiky ,
účasť na školení pre administrátorov softvéru HUMAN
školenie na manažment CISCO zariadení ,
účasť na pracovných cestách – magistrátěsta
M Jihlava, magistrát hlavného mesta
Bratislava
účasť na stretnutiach Združenia informatikov samospráv Slovenska.

Dvaja z naších kolegov boli prostredníctvom Združenia informatikov samospráv Slovenska
poctení ocenením Informatik roka 2008.
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V rámci sociálnej politiky spoločnosť TT – IT, s.r.o. prispieva zamestnancom na doplnkové
dôchodkové poistenie a prostredníctvom tvorby sociálneho fondu prispieva predovšetkým na
stravovanie zamestnancov.
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EKONOMIKA SPOLOČNOSTI

 Súvaha k 31. 12. 2008
 Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2008
 Finančné ukazovatele
Výročná správa spoločnosti TT-IT, s.r.o. za rok 2008

 Poznámky k účtovnej závierke
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2. Výkaz ziskov
zi skov a strát k 31.12.2008
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Likvidita
Likvidita I. stupeň
Likvidita II. stupeň
Likvidita III. stupeň

0,0168
0,5171
0,5171

Zadĺženosť
Stupeň samofinancovania
Finančná páka
Úrokové krytie
Financovanie dlhodobých aktív
Krátkodobá platobná neschopnosť
Celková platobná neschopnosť

90%
1,1052
73,9000
0,9549
1,9922
2,0749

Aktivita
Doba inkasa pohľadávok
Doba úhrady záväzkov
Obrat stálych aktív
Obrat aktív

60,4592
90,5078
0,2901
0,2759

Rentabilita
ROA - rentabilita aktív
ROE - rentabilita vlastného imania
Rentabilita tržieb
Stupeň opotrebenia
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Odpisovateľné aktíva
Altmanov index

0,0200
0,0221
0,0723

13%
9%
90%
6,04289
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3. Finančné ukazovatele

4. Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2008
INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE
Obchodné meno a sídlo spoločnosti:
Obchodné meno spoločnosti :
Sídlo spoločnosti :

TT-IT, s.r.o.
Trhová 2
917 01 TRNAVA
19.04.2008
19.04.2008

Dátum založenia :
Dátum zápisu do obchodného registra :
Obchodný register Okresného súdu Trnava,
spisová značka :
Identifikačné číslo organizácie :

Odd.: Sro, vložka číslo : 21809/T
44 102 771

Hlavnými činnosťami s poločnosti sú:
-

Výročná správa spoločnosti TT-IT, s.r.o. za rok 2008

-
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-

počítačové služby
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
vydávanie, výroba, prenájom, prehrávanie, rozmnožovanie, distribúcia, šírenie a predaj
náhradných a nenáhradných nosičov všetkých druhov zvukovo a zvukovo-obrazových
záznamov na všetkých dostupných médiách a nosičoch (vrátane magnetického
záznamu pre počítače) so súhlasom autora
montáž a oprava telekomunikačných zariadení
inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
montáž káblových rozvodov
prenájom hnuteľných vecí
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
spojených s prenájmom
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
výroba a predaj plastových kariet
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

Priemerný počet zamestnancov
Priemerný počet zamestnancov spoločnosti
zamestnancov 1).

v roku 2008 bol 9, z toho vedúcich

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2008 je zostavená ako riadna účtovná
závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné
obdobie od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008.
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Konateľ :
Mgr. Rastislav Mráz, Špípová 7, Trnava (od 19.4.2008)
Dozorná rada:
Mgr. Ladislav Bielko, Podjavorinskej 30, Trnava (od 19.4.2008)
Ing. Jozef Pobiecký, Šafárikova 18, Trnava (od 19.4.2008)
Stanislav Hric, Markovičova 40, Trnava (od 19.4.2008)

INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ
ÚČTOVN EJ JEDNOTKY
Štruktúra spoločníkov je nasledovná:
Podiel na základom imaní
TSKK
%
Mesto Trnava
Spolu

32 330
32 330

Hlasovacie práva
%
100
100

100
100

Informácie o konsolidovanom celku
Podľa platných právnych predpisov spoločnosť nemusí zostavovať konsolidovanú účtovnú
závierku a zároveň sa nezahŕňa do žiadnej konsolidovanej účtovnej závierky.

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti (going
concern).
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne
aplikované okrem prepočtu prijatých a poskytnutých preddavkov v cudzej mene na
slovenskú menu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Táto povinnosť bola
novelou zákona o účtovníctve od 1. januára 2008 zrušená (pozri bod E. n.)

(b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu
obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby
jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína
v mesiaci zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

Výročná správa spoločnosti TT-IT, s.r.o. za rok 2008

INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
J EDNOTKY

Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 50 000 SKK a nižšia sa
tiež odpisuje.
Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v
nasledujúcej tabuľke:

Softvér
Drobný dlhodobý nehmotný
majetok

Predpokladaná

Metóda

doba
používania
v rokoch
5
5

Odpisovania

Odpisová
sadzba
v % ročne

lineárna
lineárna

20
20

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby
jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína
v mesiaci zaradenia dlhodobého majetku do používania.
Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 30 000 SKK a nižšia, sa
tiež odpisuje.
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Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v
nasledujúcej tabuľke:
Predpokladaná
Metóda
Odpisová
sadzba
odpisovania
v % ročne
doba používania
v rokoch
Optická sieť
12
lineárna
8,33
Stroje, prístroje a zariadenia
4
lineárna
25
Dopravné prostriedky – priamy
4
lineárna
25
nákup
6
lineárna
16,66
Inventár
Drobný dlhodobý hmotný majetok
4
lineárna
25
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Spoločnosť zostavila pre bežné účtovné obdobie účtovný odpisový plán pre dlhodobý
majetok, ktoré obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy. Odpisy
dlhodobého hmotného a nehmotného majetku sú účtované mesačne.
(c) Cenné papiere a podiely
Spoločnosť cenné papiere a podiely toho času neobhospodaruje.
(d) Zásoby
Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou (nakupované zásoby).
Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu,
poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej
ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích
cien.

(e) Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; pohľadávky nadobudnuté
vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, vrátane nákladov
súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné
pohľadávky.
(f) Peňažné prostriedky a ceniny
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa
vyjadruje opravnou položkou.
(g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná
na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
(h) Rezervy
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie
známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
(i) Záväzky
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že
suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve
a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
(j) Odložené dane
Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:
a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov
vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť
odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
c) možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich
období.
Organizácia v roku 2008 neúčtovala o odložené dane.
(k) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je
potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(l) Cudzia mena
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
prepočítavajú na slovenskú menu kurzom určeným v kurzovom lístku Národnej banky
Slovenska platným v deň uskutočnenia účtovného prípadu.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem majetku a záväzkov vyjadrených
v eurách a okrem prijatých a poskytnutých preddavkov ) sa ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na slovenskú menu kurzom určeným v kurzovom
lístku Národnej banky Slovenska platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.
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(j) Výnosy
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o
zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal
vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV
AK TÍV SÚVAHY
Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku od 19. apríla
2008 do 31. decembra 2008 je uvedený v nasledovnej tabuľke:
Druh DHIM a DHNIM

Vklad

Nákup v OC

Majetok

19.4.2008

od 1.7.2008

k 31.12.2008

15 699 794,00

1 761 929,10

17 461 723,10

Softvér

7 460 552,00

1 159 264,82

8 619 816,82

Drobný nehmotný dlhodobý
majetok

1 618 368,00

282 375,94

1 900 743,94

0,00

511 126,00

511 126,00

2 466 189,00

549 045,90

3 015 234,90

0,00

253 235,18

38 583,00

5 078 125,00

1 903 998,80

7 089 474,02

32 323 028,00

6 420 975,74

38 744 003,74

Optická sieť

Dopravné prostriedky
Kancelárske stroje, prístroje a
zariadenia
Inventár
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SUMAR

Spoločnosť k 31.12.2008 nemá majetok v nájme na základe lízingovej zmluvy.

Spoločnosť v priebehu roka nevynaložila finančné prostriedky na náklady na výskum
a vývoj.

Dlhodobý finančný majetok
Spoločnosť k 31.decembru 2008 nevykazuje žiadny dlhodobý finančný majetok.
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Spoločnosť k 31. decembru netvorila opravné položky ku skladovým zásobám.

Materiál na sklade

Stav k 19.4.2008
0

Príjem
4 681 110,27

Výdaj
4 676 767,10

Stav k 31.12.2008
4 343,17

Poh ľ adávky
Spoločnosť k 31. decembru netvorila opravnú položku k pohľadávkam.
Veková štruktúra pohľadávok je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky v lehote splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
Spolu krátkodobé pohľadávky

31. 12. 2008
TSKK
1 660
0
1 660

31.12.2007
TSKK

Pohľadávky nie sú kryté záložným právom.

Finančné účty
Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a ceniny . Účtami v
bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.
TSKK
Pokladnica SKK
Pokladnica CZK
Ceniny - stravné lístky
Bankový účet SKK
Spolu

TSKK
0
8
20
28
56

Časové rozlíšenie
Spoločnosť v rámci časového rozlíšenie eviduje tieto položky:
31. 12. 2008
TSKK
Náklady budúcich období (381) – poistné
Náklady budúcich období (381) – dialničná známka
Náklady budúcich období (381) - update 2009
Spolu

31.12.2007
TSKK
6
2
46
54
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INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE
STRAN E PASÍV SÚVAHY
Vlastné imanie
Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a P.

Rezervy
Prehľad o rezervách je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Stav
k 31. 12. 2007
TSKK
Ostatné rezervy
Mzdy za dovolenku vrátane
sociálneho zabezpečenia
Rezerva na ročnú odmenu vrátane
sociálneho zabezpečenia
Rezerva na zverejnenie učt.záv.
Rezerva na účtovnú závierku
Rezervy spolu

Tvorba
TSKK

Použitie
TSKK

Stav
k 31. 12. 2008
TSKK

Zrušenie
TSKK

0

191

0

0

191

0
0
0
0

359
3
6
559

0
0
0
0

0
0
0
0

359
3
6
559

Záväzky
Štruktúra záväzkov z obchodného styku
v nasledujúcom prehľade:

podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená
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Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka
Spolu krátkodobé záväzky
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov
Spolu dlhodobé záväzky

31.12.2007
TSKK

752
1 605
0
2 357

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

V rámci dlhodobých záväzkov Spoločnosť eviduje aj záväzky z úveru za 1 osobné
motorové vozidlo Výška budúcich platieb rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby
splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 2 roky
Spolu

31. 12. 2008
istina
finančný náklad
TSKK
TSKK
79
15
45
2
124
17

istina
TSKK

31. 12. 2007
finančný náklad
TSKK
0
0
0
0
0
0

Sociálny fond
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené
v nasledujúcom prehľade:
31. 12. 2008
TSKK
Stav k 1. januáru
Tvorba na ťarchu nákladov
Ostatná tvorba - vratky
Tvorba zo zisku
Čerpanie
Stav k 31. decembru

31. 12. 2007
TSKK
0
10
0
0
-6
4

0
0
0
0
0
0

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu
nákladov a časť môže byť vytváraná zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom
fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov Spoločnosti.

Bankové úvery
Spoločnosť k 31.12.2008 nemala žiadny bankový úver.

informácie o výnosoch
Tržby za vlastné výkony a tovar
Všetky tržby za vlastné výkony boli realizované na území Slovenskej republiky
a predstavujú tržby za služby – služby súvisiace prevádzkou IS, školenia, prenájom optickej
siete
2008
TSKK
Tržby z predaja služieb
Tržby z predaja materiálu
Ostatné tržby
Spolu

2007
TSKK
10 082
59
7
10 148

0
0
0
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Kurzové zisky
Prehľad o kurzových ziskoch:
2008
TSKK

2007
TSKK

Realizované kurzové zisky
Nerealizované kurzové zisky
Spolu

0
0
0

0
0
0

INFORMÁCIE O NÁKLADOCH
NÁKLADO CH
Náklady za spotrebovaný materiál a energiu
Prehľad o spotrebe materiálu a energie je v nasledujúcom prehľade:
2008
TSKK
Spotreba materiálu na kancelárske potreby
Spotreba pohonných hmôt
Spotreba materiálu všeobecného charakteru
Spotreba energie
Spolu

2007
TSKK
225
29
77
0
331

0
0
0
0
0

Náklady na poskytnuté služby
Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby:
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TSKK
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Update, hot-line, technická podpora
Ekonomické a iné porad. (fin.účt., mzd.účt.person.,
BOZP,advok.porad.,podnik.porad.)
Lízing (operatívny : vozidlá a výpočtová technika)
Cestovné
Oprava a údržba
Telekomunikačné poplatky, internet
Nájomné kancelárskych priestorov
Vzdelávanie
Náklady na inzerciu, reklamu
Ostatné
Spolu

2007
TSKK
1 029

0

73

0

0
4
256
27
358
129
3
263
2 142

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Prehľad o kurzových stratách:
2008
TSKK

2007
TSKK

Realizované kurzové straty
Nerealizované kurzové straty
Spolu

1
0
1

0
0
0

Ostatné náklady z hospodárskej činnosti
2008
TSKK
Poistné
Ostatné dane a poplatky
Predaný materiál
Ostatné operatívne náklady
Spolu

2007
TSKK
6
9
56
0
71

0
0
0
0

Osobné náklady
2008
TSKK
Mzdové náklady
Rezerva na ročnú odmenu
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie
Rezerva na zákonné sociálne a zdravotné poistenie
Ostatné soc.zabezpečenie - doplnkové dôchodkové poistenie
Zákonné sociálne náklady - tvorba SF
Spolu

2007
TSKK
1 803
265
625
94
16
67
2 870

0
0

0
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INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV
Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom
prehľade:
2008
Základ
dane
TSKK
Výsledok hospodárenia pred
zdanením
Z toho teoretická daň 19 %
Daňové odpisy prevyšujúce
účtovné
Daňovo neuznané náklady

Splatná daň
Odložená daň
Celková vykázaná daň

2007

Daň
TSKK

Daň
%

729

-2 239
364
1 093

139

100,00 %
19,00 %

-425
69
-217

-58,30 %
9,49 %
-29,81%

0
0
0

0,00 %
0,00 %
0,00 %

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH
PODSÚVAHO VÝCH ÚČTOCH
Spoločnosť žiadny majetok nevedie na podsúvahových účtoch.
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INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH
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Podmienené záväzky
Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne
overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto
neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne
precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov.

INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH
ŠTAT UTÁRNYCH
ORGÁNOV,
OR GÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV
ORG ÁNOV A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI
SPOLO ČNOSTI
Hrubé príjmy konateľa spoločnosti za činnosť v štatutárnom orgáne pre spoločnosť v
sledovanom účtovnom období boli vo výške 176 211,- SKK

INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ
KTOR É NASTALI PO DNI, KU
KTORÉMU
KTOR ÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ
ÚČT OVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA
DŇ A ZOSTAVENIA
ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
Po 31. decembri 2008 nastali nasledovné významné udalosti, ktoré vplývajú na verné
zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva:
Od 1.januára 2009 vstúpila Slovenská republika do Eurozóny a slovenská koruna (SKK)
bola nahradená novou platnou menou eurom (EUR). Ako dôsledok spoločnosť
prekonvertovala od tohto dátumu svoje účtovníctvo na EUR a takisto účtovné závierky v
2009 a nasledujúcich rokoch budú zostavované v EUR. Porovnateľné údaje budú
prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SKK/EUR.

INFORMÁCIE O VLASTNOM
VLASTNO M IMANÍ
Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v
nasledujúcej tabuľke:
Stav
19.4.2009
TSKK
Základné imanie
Základné imanie
Fondy zo zisku
Zakonný rezervný fond
Výsledok hospodárenia minulých rokov
Nerozdelený zisk minulých rokov
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné
obdobie
Spolu

Prírastky
TSKK

Úbytky
TSKK

Stav
31.12.2008
TSKK

Presuny
TSKK

32 330

0

0

0

32 330

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

729

0

0

729

32 330

729

0

0

33 059

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2008 vo výške 729 TSKK rozhodne
valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto :
TSKK
Prídel do sociálneho fondu
Prídel do rezervného fondu
Výplata podielu zo zisku
Prevod na nerozdelený zisk minulých rokov
Spolu

100
75
0
554
729
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Peňažné prostriedky
Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty
peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný
účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom
a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.
Peňažné ekvivalenty
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Peňažnými ekvivalentmi (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok
zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko
výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú
uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na
obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch
mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
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