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Výročná správa za rok 2009
Úvod
Spoločnosť TT–IT, s.r.o. je mladou, dynamicky sa rozvíjajúcou spoločnosťou, ktorá pôsobí
v segmente informačných a telekomunikačných technológií. Po úvodnej stabilizácii životných
funkcií spoločnosti v roku 2008 bol rok 2009 poznačený predovšetkým stabilizáciou zmluvných
vzťahov voči jedinému vlastníkovi ako aj ostatným organizáciám vo sfére vplyvu mesta Trnava,
tak aby sa vytvoril základ dlhodobej spolupráce na báze zodpovednosti a dôvery. V roku 2009
bola uskutočnená dôsledná inventarizácia všetkého majetku spoločnosti a nastavené pravidlá čo
najefektívnejšieho využívania majetkových prostriedkov a plán obnovy majetku. Aj z tohto
dôvodu sme sa zásadne sústredili na rozvoj predaja služieb v rámci produktu prenájmu
nenasvietených optických vlákien, ktorý neustále naberá na dôležitosti a podiely na obrate
spoločnosti.
Výsledkom strategického plánovania spoločnosti TT-IT, s.r.o. bolo stanovenie ďalších
podnikateľských aktivít spoločnosti, ktoré sme začali postupne zavádzať do života. I preto sme
v priebehu roka pristúpili na ponuku dlhodobej spolupráce pri zabezpečovaní dát geografického
systému mesta a poskytovanie telekomunikačných služieb.
Rok 2009 bol nepochybne poznačený aj prípravou megaprojektu s názvom „Zavedenie
a rozvoj e-govermentu mesta Trnava“, ktorý bol v čase písania tejto správy úspešne
vyhodnotený.
Vzhľadom k horeuvedenému dúfam, že doterajší trend roku 2009 nám dáva predpoklady pre
spokojnosť jediného vlastníka spoločnosti ako rozvoj ďalších podnikateľských aktivít pre
zákazníkov zo súkromného sektora.
Záverom by som chcel poďakovať všetkým zamestnancom spoločnosti za kvalitne vykonanú
prácu v roku 2009.

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. V rámci prevádzkovania SLA služieb
pre mesto Trnava boli zabezpečované predovšetkým tieto činnosti:
• správa HW
• správa SW
• servisná činnosť prostredníctvom pre užívateľov prostredníctvom aplikácie heldesk
• správa lan, telefónov a internetu
• vzdelávanie
• užívateľská podpora
• zálohovanie a bezpečnosť

Ďalej boli ako súčasť outsourcingu IKT pre mesto Trnava zo strany našej spoločnosti
vykonávané viaceré činnosti, ktoré si vyžiadali prevádzkové požiadavky zákazníka ako aj
okolnosti majúce vplyv na nepretržitú a bezporuchovú prevádzku informačných systémov.
V roku 2009 to boli predovšetkým tieto aktivity:
•

výmena aktívnych sieťových zariadení

•

výmena UPS

•

implementácia novej bezpečnostnej politiky štátneho systému Regob na podmienky mesta

•

rozširovanie LAN (KPK, Západné krídlo)

•

pripojenie nového registratúrneho strediska do siete Tomnet a sprevádzkovanie služieb
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• výmena zastaralých PC, monitorov a tlačiarní podľa SLA
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•

pripojenie objektu Hlavná 5 do siete Tomnet a sprevádzkovanie služieb

•

zabezpečovanie výpočtovej techniky a sprevádzkovanie služieb v novozriadenej MŠ na
Spartakovskej 10

•

vypracovanie novej bezpečnostnej politiky po zmene legislatívy

Vývoj incidentov vložených do aplikácie HelpDesk v rokoch 2008 a 2009
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Incidenty podľa typu SLA
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79%
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používateľov
C - Špeciálne
požiadavky
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2. SLA služby pre mestské organizácie
S účinnosťou od 1.januára 2009 boli podpísané SLA zmluvy o prevádzkovaní IKT pre 9
základných škôl, 2 základné umelecké školy, Centrum voľného času – Kalokagatia, Zariadenie
pre seniorov a spoločnosť Mestská televízia Trnava, s.r.o.. SLA zmluvy stanovujú úroveň
poskytovania servisných služieb, ktoré sú realizované na výpočtovej techniky určenej pre
administratívne účely a zahŕňa predovšetkým pravidelné inštalácie nových verzií a aktualizácií
ekonomických informačných systémov, riešenie hardwérových, softwérových a sieťových
systémov, zálohovanie dát a poradenstvo. V prípade zmluvy so spoločnosťou Mestská televízia
Trnava, s.r.o. ide predovšetkým o zabezpečenie optického prepoja z miesta tvorby na vysielač
terestriálneho signálu vrátane servisu nevyhnutných prenosových zariadení a podporu pri
realizácii priameho vysielania. V rámci ďalších aktivít produktu SLA služieb pre mestské
organizácie boli realizované aj tieto činnosti:
• pripojenie poslednej mestskej školy a škôlky do siete Tomnet
• doladenie problémov s LAN na viacerých objektoch
• vzdialená správa PC
• pravidelná inštalácia nových verzií ASW
• zálohovanie dát
• bezpečnostné opatrenia na sieti

3. Iné produkty
Činnosť spoločnosti TT – IT, s.r.o. bola v roku 2009 obohatená o nové produktové portfólio
zahŕňajúce predovšetkým tieto aktivity:
• poskytovanie telekomunikačných služieb (zabezpečovanie jednotného komunikačného
prostredia v rámci organizácií vo sfére vplyvu mesta)

• predaj výpočtovej techniky (maloobchod)
• prenájom nenasvietených optických vlákien
• vytyčovanie siete Tomnet (pri investičných aktivitách správcov inžinieskych sietí)

4. Ostatné projetky
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• aktualizácia dát technickej mapy mesta a informačného geografického systému mesta
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Spoločnosť TT – IT, s.r.o. zabezpečovala v rámci svojej činnosti v roku 2009 na požiadavku
jediného vlastníka Mesta Trnava prípravu viacerých rozvojových projektov v oblasti IKT. Išlo
predovšetkým o tieto projektové aktivity:
• príprava zadania pre obstaranie nového geografického informačného systému pre mesto
Trnava
• príprava projektu Trnavská karta pre obyvateľov mesta
• príprava žiadostí o nenávratný finančný príspevok na projekt „Zavádzanie a rozvoj egovermentu mesta Trnava“ z programu OPIS
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ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA POLITIKA
POLITIKA
V roku 2009 bol priemerný počet zamestnancov spoločnosti 10, nakoľko v mesiaci apríli
ukončil pracovný pomer dohodou zamestnanec z oddelenia marketingu a projektov a náhrada
za tohto zamestnanca bola prijatá až v mesiaci november 2009. Z pôvodných zamestnancov
mesta Trnava spoločnosť zamestnávala v roku 2009 piatich zamestnancov v rámci oddelenia
podpory IKT, administratívneho zamestnanca a riaditeľa spoločnosti. Nárazové práce boli
vykrývané tiež prijatím niekoľkých zamestnancov z radov študentov na dohody mimo pracovný
pomer. V zmysle platného organizačného poriadku je štruktúra zamestnancov spoločnosti
k 31.2.2009 nasledovná:
•
•
•
•
•

Riaditeľ = 1
Oddelenie administratívy a ekonomiky = 1
Oddelenie vnútornej správy = 0
Oddelenie marketingu a projektov = 1
Oddelenie podpory IKT = 8

Pomer mužov a žien spoločnosti:

Muži 9

Ženy 2

Pomer vysokoškolsky a stredoškolsky vzdelaných zamestnancov:

Vysokoškolské 7

Stredoškolské 4

-

samoštúdium prostredníctvom odbornej literatúry,
účasť na HP Proliant day
účasť na školení spoločnosti ESET
účasť na školení k aplikácii Optim acces (
účasť na konferencii ITP
povinné preškolenie vodičov služobného vozidla (všetci
zamestnanci),
účasť na stretnutiach Združenia informatikov samospráv Slovenska.

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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Vzdelávanie zamestnancov spoločnosti TT–IT, s.r.o. bolo realizované v roku 2009
nasledovným spôsobom:
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EKONOMIKA SPOLOČNOSTI
SPOLOČNOSTI

 Súvaha k 31. 12. 2009
 Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2009
 Štruktúra výnosov za rok 2009
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 Poznámky k účtovnej závierke
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1. Súvaha k 31.12.2009
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2. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2009
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3. Štruktúra výnosov za rok 2009
Tržby

EUR

Prenájom optickej siete

34 882,00

Aktualizácia dát GIS

35 000,00

Služby SLA pre mesto

496 037,00

SLA služby pre organizácie

16 485,00

Telekomunikačné služby

13 183,00

Predaj tovarov

14 031,00

Ostatné

1 788,00

Spolu

611 406,00

Výnosy z hospodárskej činnosti
Prenájom optickej
siete

3%

2% 2%0%

6%

6%

Aktualizácia dát GIS

Služby SLA pre
mesto

81%
Telekomunikačné
služby
Predaj tovarov

Ostatné
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SLA služby pre
organizácie
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4. Poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2009
Informácie o ÚČTOVNEJ JEDNOTKE
Obchodné meno a sídlo spoloč nosti:
Obchodné meno spoločnosti :
Sídlo spoločnosti :
Dátum vzniku :
Dátum zápisu do obchodného registra :
Obchodný register Okresného súdu Trnava :
Identifikačné číslo organizácie :

TT-IT, s.r.o.
Trhová 2
917 01 TRNAVA
19.04.2008
19.04.2008
Odd.: Sro, vložka číslo : 21809/T
44 102 771

Hlavnými č innosťami spoloč nosti sú:
-

-

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 poč et zamestnancov
Priemerný počet zamestnancov Spoločnosti v roku 2009 bol 10, z toho vedúcich zamestnancov 1.

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2009 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 2009 do 31. decembra 2009.
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Informácie o orgánoch ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
Konateľ :

Mgr. Rastislav Mráz, Šípová 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 JEDNOTKY
Štruktúra spoločníkov je nasledovná:

Podiel na základom imaní
EUR
%
Mesto Trnava
Spolu

1 423 006
1 423 006

Hlasovacie práva
%
100
100

100
100

Informácie o konsolidovanom celku
Podľa platných právnych predpisov Spoločnosť nemusí zostavovať konsolidovanú účtovnú
závierku.

Informácie o účtovných zásadách a účtovných
metódach
(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going
concern).

(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.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je od 1.3.2009 2400 EUR
a nižšia sa tiež odpisuje. Majetok obstaraný pred touto novelou sa doodpisuje podľa starého
zákona.
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Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.
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Predpokladaná doba
nasledujúcej tabuľke:

používania,

metóda

odpisovania

Predpokladaná
doba používania
v rokoch
Softvér
5
Drobný dlhodobý nehmotný majetok
5

a odpisová

sadzba

sú uvedené v

Metóda
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 od 1.3.2009 1700 EUR a nižšia,
sa tiež odpisuje. Majetok obstaraný pred touto novelou sa doodpisuje podľa starého zákona.
Predpokladaná doba
nasledujúcej tabuľke:

používania,

metóda

odpisovania

Predpokladaná
doba používania
v rokoch
12
4
4

a odpisová

Metóda
odpisovania

sadzba

sú uvedené v

Odpisová sadzba
v % ročne

Optická sieť
lineárna
8,33
Stroje, prístroje a zariadenia
lineárna
25
lineárna
25
Dopravné prostriedky – priamy
nákup
Inventár
6
lineárna
16,66
Drobný dlhodobý hmotný majetok
4
lineárna
25
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 ročne so sumárnym zápisom, avšak výpočty sa
robia 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.
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(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 2009 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 euro kurzom určeným v kurzovom lístku Európskou centrálnou bankou platným
v deň pred uskutočnením účtovného prípadu.

(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 súvahy
Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2009
do 31. decembra 2009 je uvedený v nasledovnej tabuľke:
Poč. stav
1.1.2009

Vklad

Nákup v
OC

Vyradenie

22.12.2009

Majetok
k 31.12.2009

Optická sieť

579 623,02

277 057,59

55 481,36

Softvér

349 218,64

14 076,79

890,48

2 332,09

227 243,14

16 966,27

0,00

12 536,97

5 808,94

23 694,31

331 851,52

55 745,85

80 915,78

25 320,94

607 848,71

Dopravné
prostriedky
Kancelárske stroje,
prístroje a
zariadenia

870 428,65
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Druh DHIM
a DHNIM
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Inventár

8 405,87

SUMAR

1 286 065,32

3 266,56

1 186,18

491,22

24 055,21

350 146,79 151 010,77 33 953,19

1 753 270,02

Spoločnosť k 31.12.2009 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 2009 nevykazuje žiadny dlhodobý finančný majetok.

Zásoby
Spoločnosť k 31. decembru 2009 netvorila opravné položky ku skladovým zásobám.

Materiál na
sklade

Stav
k 1.1.2009
144,16

Príjem

Výdaj

20 662,44

98 891,30

Stav
k 31.12.2009
21 915,30

Pohľadávky
Spoločnosť k 31. decembru 2009 netvorila opravnú položku k pohľadávkam.
Veková štruktúra pohľadávok je uvedená v nasledujúcom prehľade:
31. 12. 2009
EUR
Pohľadávky v lehote splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
Spolu krátkodobé pohľadávky

150

31.12.2008
EUR
55 426

3640,83
3 791

0
55 426

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.
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EUR
Pokladnica EUR
Pokladnica CZK
Ceniny - stravné lístky
Bankový účet EUR
Spolu

EUR
629
256
639
75 392
76 916

8
255
651
940
1 854

Časové rozlíšenie
Spoločnosť v rámci časového rozlíšenie eviduje tieto položky:
31. 12. 2009
EUR
Náklady budúcich období (381) – poistné
Náklady budúcich období (381) – dialničná známka
Náklady budúcich období (381) - update 2010
Náklady budúcich období (381) - licencie
Náklady budúcich období (381) - licencie
Náklady budúcich období (381) - program
Náklady budúcich období (381) - servis programu
Náklady budúcich období (381) - odborná literatúra
Spolu

31.12.2008
EUR

196
73
0
263,25
90,66
23,23
325,37
279,65
1 251

187
61
1 525
0

0
0
1 774

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
Vlastné imanie
Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a P.

Rezervy
Prehľad o rezervách je uvedený v nasledujúcom prehľade:

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
EUR

Použitie
EUR

Stav
k 31. 12. 2009
EUR

Zrušenie
EUR

6 348

6 222

6 348

0

6 222

11 919
0
199
18 467

0
0
0
6 222

11 919
0
199
18 466

0
0
0
0

0
0
0
6 222
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Stav
k 31. 12. 2008
EUR
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Záväzky
Štruktúra záväzkov z obchodného styku
v nasledujúcom prehľade:

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

podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená
31.12.2009
EUR
6 748
2 443
0
9 191

31.12.2008
EUR
78 238

0
0
0

0
0
0

0
78 238

V rámci dlhodobých záväzkov Spoločnosť eviduje aj záväzky z úveru za 2 osobné motorové
vozidlá 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. 2009
istina
finančný náklad
EUR
EUR
1 479
74
0
9 946
11 425
74

31. 12. 2008
istina
finančný náklad
EUR
EUR
4 088
570
0
0
4 088
570

Sociálny fond
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom
prehľade:
31. 12. 2009
EUR
Stav k 1. januáru
Tvorba na ťarchu nákladov
Ostatná tvorba - vratky
Tvorba zo zisku
Čerpanie
Stav k 31. decembru

117
638
0
1 660
-2 074
341

31. 12. 2008
EUR
0
331
0
0
-214
117

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.

27

Bankové úvery
Spoločnosť k 31.12.2009 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
2009
EUR
Tržby z predaja služieb
Tržby z dlhodobého majetku a predaja materiálu
Ostatné tržby
Spolu

2008
EUR
595 587
14 031
1 788
611 406

334 650
1 971
242
336 863

Kurzov é zisky
Prehľad o kurzových ziskoch:
2009
EUR

2008
EUR

Realizované kurzové zisky
Nerealizované kurzové zisky
Spolu

0
0
0

0
0
0

Informácie o nákladoch

Prehľad o spotrebe materiálu a energie je v nasledujúcom prehľade:

2009
EUR
Spotreba materiálu na kancelárske potreby
Spotreba pohonných hmôt
Spotreba materiálu všeobecného charakteru
Spotreba energie
Spolu

2008
EUR
13 802
1 999
6 218
4 170
26 189

7 468
993
2 541
0
11 002
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Náklady za spotrebov aný materiál a energiu
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Náklady na poskytnuté služby
Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby:
2009
EUR
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
Vzdelávanie
Náklady na inzerciu, reklamu
Ostatné
Spolu

2008
EUR
68 482

34 165

3 023

2 408

0
516
10 748
19 768
40 908
1 126
532
38 833
183 936

0
119
10 380
909
16 265
4 291
0
2 578
71 115

Kurzov é straty
Prehľad o kurzových stratách:
2009
EUR

2008
EUR

Realizované kurzové straty
Nerealizované kurzové straty
Spolu

1
0
1

0
0
0

Ostatné náklady z hospodárskej činnosti
Poistné
Ostatné dane a poplatky
Predaný materiál, zostatková cena predaného HIM
Ostatné operatívne náklady
Spolu

0
1 853

890
10 773
569
12 232

2 040
3 893

Osobné náklady
2009
EUR
Mzdové náklady
Odmeny členom orgánov spoločnosti
Rezerva na ročnú odmenu
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie
Rezervna na zákonné soc. A zdrav. Poistenie
Ostatné soc.zabezpečenie - doplnkové dôchodkové poistenie
Zákonné sociálne náklady - tvorba SF
Spolu
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2008
EUR
98 087
19 696
0
46 545
1 620
1 397
5 323
172 668

0

55 071
8 796
0
23 858
4 786
543
2 218
95 272

Informácie o daniach z príjmov
Výpočet dane
Výnosy celkom
Náklady celkom
Strata – účtovná
Položky zvyšujúce základ dane

611 405,99 EUR
645 036,47 EUR
- 33 630,48 EUR
2 031,03 EUR

Účtovné odpisy
230 688,80 EUR
Daňové odpisy
271 459,99 EUR
Daňové odpisy prevyšujúce účtovné
- 40 771,19 EUR
Upravený HV – daňový

- 72 370,64 EUR

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
Spoločnosť žiadny majetok nevedie na podsúvahových účtoch.

Informácie o iných aktívach a iných pasívach
Podmienené z áväzky
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 orgánov, dozorných orgánov a iných
orgánov SPOLOČNOSTI

Informácie o vlastnom imaní
Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej
tabuľke:
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Hrubé príjmy konateľa Spoločnosti za činnosť v štatutárnom orgáne pre Spoločnosť v sledovanom
účtovnom období boli vo výške 19 443,25 EUR
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Stav
1.1.2009
EUR
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
EUR

Úbytky
EUR

Stav
31.12.2009
EUR

Presuny
EUR

1 073 159

350 147

0

0

1 423 306

0

2 489

0

0

24 212

0

4 151

2 489
0
20 061

0

-33 630

0

0

-33 630

1 097 371

319 006

4 151

0

1 412 226

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
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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