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1 Základné údaje o spoločnosti 

 

Názov spoločnosti:   bit-STUDIO Bratislava, s.r.o. 

Adresa spoločnosti:   Priemyselná 6 

   824 90 Bratislava 

IČO:    35 702 877 

IČ DPH:    SK2020341048 

Zápis:  Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom  registri 

Okresného  súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, 

vložka č.: 12138/B. 

Telefón:   02/ 58 24 67 11 

Fax:   02/ 58 24 61 48 

Web:   www.bitstudio.sk 

E-mail:   bitstudio@bitstudio.sk 

Právna forma:   spol. s r.o. 

Výška základného imania:  504.548,00 EUR 

Dátum založenia spoločnosti:   12.11.1996 vznik bit-STUDIO Bratislava, s.r.o. 

http://www.bitstudio.sk/
mailto:bitstudio@bitstudio.sk
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2 Zhodnotenie roka 2012  

Trh IT v roku 2012 z pohľadu Dodávateľov IT riešení stagnoval. Aj keď prebehla určitá 

stabilizácia po rokoch 2010 a 2011, očakávania dodávateľov boli určite 

optimistickejšie. Vychádzali hlavne z predpokladov, že staronová vláda bude 

pokračovať v implementácii Operačného programu informatizácie spoločnosti 

intenzívnejšie ako jej predchodcovia. A keďže koniec programového obdobia OPIS sa 

rýchlo blíži (december 2015), bolo spomenuté očakávanie opodstatnené. Bohužiaľ 

zostalo v roku 2012 nenaplnené. Zostáva veriť, že OPIS, na ktorý sa mnoho firiem 

kapacitne pripravilo sa výraznejšie posunie k plneniu v roku 2013 a SR nebude musieť 

vracať prostriedky do EU.  

Napriek uvedenej situácii nastalo mierne oživenie v investíciách v štátnom sektore do 

IT. To sa odzrkadlilo aj na našom výsledku, keďže sme v danom segmente 

zaznamenali nárast tržieb. 

V súkromnom sektore sme zaznamenali jemný pokles tržieb. Pozitívom je, že nie je 

dôsledkom straty zákazníkov. Tento pokles je výsledkom prirodzeného vývoja 

investícií v portfóliu našich zákazníkov.  

Spoločnosť bit-STUDIO Bratislava v roku 2012 prekročila svoj stanovený obchodný cieľ 

a to najmä z už vyššie spomenutých príčin. Uvedené sa odzrkadlilo aj na celkovom 

hospodárskom výsledku. K 31.12.2012 spoločnosť vykázala zisk 76 532,- €, čo 

predstavuje pozitívny obrat oproti hospodárskemu výsledku v porovnaní s  rokom 

2011. Celkové náklady spoločnosti boli v roku 2012 nižšie, čo súvisí po prvé  s nižšími 

výnosmi za predaný tovar – „nákup tovaru na ďalší predaj“  a  po druhé prevádzkové 

náklady v jednotlivých mesiacoch boli vyvážené a nižšie ako v predošlých rokoch. 

V ich znižovaní sme nadviazali na rok 2011, pričom pozitívom je, že bolo naďalej 

efektívne a zdravé (tj. nedotklo sa zamestnancov a fungovania spoločnosti). Firma 

mala dobrú likviditu a záväzky uhrádzala vo väčšine prípadov v lehotách splatnosti. 

Vyskytli sa prípady oneskorených platieb, ktoré boli spôsobené najmä na strane 

našich odberateľov a ich zlou platobnou disciplínou.  Finančná situácia bola v priebehu 

roku 2012 stabilná a spoločnosť bola spôsobilá splácať vlastné prevádzkové a režijné 

záväzky z vlastných finančných zdrojov.  

Rok 2012 vnímam ako obdobie pre opätovné naštartovanie a oživenie spoločnosti. 

Najmä v druhej polovici roka sme sa vďaka priaznivej ekonomickej situácii mohli 

venovať ďalšiemu rozvoju spoločnosti, pripraviť strategické zmeny do najbližších rokov 

a pribrať do teamu viacero nových členov.  

 
Ing. Matej Kukumberg 

Riaditeľ spoločnosti 
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3 Ekonomika spoločnosti v roku 2012 

Hospodársky výsledok za rok 2012 
 

Za rok 2012 spoločnosť bit-STUDIO Bratislava s.r.o. - v porovnaní s  rokom 2011, 
kedy spoločnosť zaznamenala účtovnú stratu vo výške 128 849,– €, dosiahla oveľa 
lepší hospodársky výsledok – k 31.12.2012 spoločnosť vykázala zisk 76 532,- € Na 

priaznivom hospodárskom výsledku sa prejavili vonkajšie vplyvy oslabenie dôsledkov 
celosvetovej hospodárskej krízy a stabilizovaná situácia na politickej scéne, čo malo 

za následok rozbehnutie a dokončenie pozastavených projektov.  
 

V podnikateľskom zámere na rok 2012 sa uvažovalo o dosiahnutí výnosov vo výške 
4,58 mil. €. Tento zámer sa naplnil a spoločnosť vykázala výnosy vo výške 4,76 mil. 
€. Výnosy za vlastné výkony a služby boli plánované v sume 1,06 mil. €, dosiahnuté 

boli v sume 1,34 mil. € a výnosy za tovar boli plánované v sume 3,52 mil. € a 
dosiahnuté boli v sume 3,36 mil. €. Rozdiel vo výnosoch za predaj tovaru nastal 

predĺžením a rozšírením projektu IKEA, kedy sa fakturácia, ktorá bola podchytená 
zmluvne síce uskutočnila v roku 2012, ale všetky dodávky a realizácie nad rámec 
projektu (projekt sa menil počas realizácie podľa novovzniknutých požiadaviek zo 

strany klienta) boli fakturované až v roku 2013.  
 

Hospodársky výsledok (Porovnanie) 
                     v tis EUR 

 

 
 
            

Náklady (v celých EUR) 

Za rok 2012 došlo v porovnaní s rokom 2011 k zníženiu celkových nákladov o 580 

288,- €. Náklady boli znížené predovšetkým stabilizáciou pracovného tímu spoločnosti 
, klesanie odpisov (nakoľko väčšina motorových vozidiel už bola odpísaná), zníženie 
nákladov na údržbu a opravy – poistné (udalosti na motorových vozidlách).  Zníženie 

nákladov súvisí aj s menšími výnosmi za predaný tovar – nákup tovaru na ďalší 

Ukazovateľ 

 

Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok  

2008 

HV  z hospodárskej činnosti 79 - 127 728 161 343 

HV z finančnej činnosti 0 - 1 - 12 - 20 - 23 

Mimoriadny HV 0 0 0 0 0 

Daň z príjmov  2 - 8 - 138 - 51 -  3 

HV za účtovné obdobie 77 - 136 578 90 318 
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predaj. Zmena nastala aj medzi zmluvnými pokutami, ktoré sa týkali období kedy 
firma mala zlú likviditu a nevedela svoje záväzky načas platiť. Taktiež sa obmedzili 

investície do hmotného majetku spoločnosti.  
 

Ukazovateľ Rok Rok Absol. Index 

2012 2011 rozdiel 

Náklady na opravy  

9 150 

 

14 205 
- 5 055 

0,64 

Náklady  na  tovar 2 980 897 3 119 815 - 138 
918 

0,96 

Nájomné, telefóny, 

poštovné ... 997 416 1 358 319 - 360 
903 

0,73 

Mzdové náklady 426 473 476 780 
- 50 307 

0,89 

Zmluvné pokuty a penále 2 140 2 552 
- 412 

0,84 

Odpisy  55 110 78 718 
- 23 608 

0,70 

Finančné náklady 558 1 552 
- 994 

0,36 

Dane a poplatky 3 142 4 588 
- 1  446 

0,69 

Ostatné náklady  16 275 14 920 1 355 1,09 

Náklady spolu 4 491 161 5 071 449 - 580 
288 

0,89 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 
 
 

 
 

7 

 

 
 

 
 
 

Finančná situácia   
 

K 31.12. 2012 mala spoločnosť  v pokladni  9 168,- € a  na  bankových účtoch  
496 335,- €.  
Finančná situácia bola v priebehu roku 2012 priaznivá, spoločnosť bola spôsobilá 

splácať vlastné prevádzkové a režijné záväzky spoločnosti z vlastných finančných 
zdrojov. Významným výdavkom  k finančnému toku bola kúpa tovarov a služieb na 

projekt IKEA. Negatívne ovplyvnilo našu finančnú situáciu aj nákup tovaru a služieb 
pre našich zákazníkov, ktorí si dlhodobo neplnia svoje záväzky voči našej spoločnosti. 

Napriek všetkým naším snahám o uhradenie našich pohľadávok sme museli na 
niektoré dlhodobo nedobytné pohľadávky tvoriť opravné položky. Finančnú situáciu 
spoločnosti ovplyvnilo aj dohodnuté financovanie niektorých významných dodávok 

formou splátkového kalendára.  
 

           v celých EUR 

Ukazovateľ Stav k 31.12.2012 Stav 

k 31.12.2011 

Absolútny 

rozdiel 

Index 

Pohľadávky voči odberateľom 2 347 484 887 432 1 460 052 2,65 

Z toho: 

Pohľadávky tuzemské 

2 347 484 887 432 1 460 052 2,65 

Pohľadávky zahraničné 0  0 0 0 

Pohľadávky do lehoty 

splatnosti 

2 135 835 468 658 1 667 177 4,56 

Pohľadávky po lehote 

splatnosti 

211 649 418 774 - 207 
125 

0,51 

Pohľadávky voči štátnemu 

rozpočtu 

163 60  000 - 59 
837 

0 
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Pohľadávky  
Pohľadávky z obchodného styku k 31.12.2012 boli vyššie ako v roku 2011. Platobná 
disciplína odberateľov je priaznivá – splatené v priebehu roka 2013. Prírastky a úbytky 

saldokonta odberateľov sa pravidelne sledujú. V roku 2012 bolo nutné vytvárať 
opravné položky k pohľadávkam. 

 

Záväzky  - dodávatelia 2 530 365 955 105 1 575 260 2,65 

Záväzky voči zamestnancom, 

orgánom SP a ZP 

37 106 35 884 1 222 1,03 

Záväzky voči štátnemu rozpočtu 

a poplatky mestu 

64 268 14 677 49 591 4,38 

Záväzky v rámci konsol. Celku 200 000 200 000 0 1 

Iné záväzky 0 0 0 0 

Dlhodobé záväzky 9 249 15  110 - 5 
861 

0,61 

 
 

Ekonomika práce 
Stav pracovníkov k 31.12.2012 bol 17, na všetkých oddeleniach došlo v priebehu roka 
2012 k zmenám stavov zamestnancov. Z oddelenia technická podpora odišli 2 

zamestnanci, ktorí do roku 2011  boli evidovaní na oddelení NAVISION. Najväčší 
pohyb zamestnancov zaznamenalo obchodné oddelenie, kde sa vystriedali v priebehu 

roku 2012 3 obchodníci, z ktorých zotrvali ku koncu roka 2012 len dvaja. V priebehu 
roku 2012 sme mali 2 konzultantky NAVISION na rodičovskej dovolenke, z ktorých 
jedna ukončila pracovný pomer v polovici roka 2012. Ku koncu roka 2012 nastala 

zmena na pozícii logistu v spoločnosti, kedy pracovník, ktorý vykonával túto funkciu 
prešiel na oddelenie POS a na jeho miesto bol prijatý nový zamestnanec. V decembri 

2012 bola zo svojej pozície odvolaná recepčná spoločnosti. 
                                                                                                                    
v celých EUR 

Ukazovateľ Rok  2012 Rok  2011 Absol. Index 

      rozdiel   

Hrubá mzda zamestnanci  426 473 476 780 - 50 307 0,89 

Odmeny členov orgánov 

spoločnosti 

0 0 0 0 

Počet zamestnancov - 

priemer 

17 18 - 1 0,94 
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4 Obchodné oddelenie v roku 2012 

Rok 2012 bol z pohľadu plánovania opäť tak trochu veštenie, keďže v marci čakali SR 
parlamentné voľby. Ich výsledok bol jedným z hlavných faktorov neistoty. A to 

samozrejme aj v IT sektore, v rámci ktorého všetci dúfali v opätovné naštartovanie 
eGovernment projektov financovaných zo zdrojov EU. Po výsledku volieb zavládol v IT 
segmente optimizmus vychádzajúci z presvedčenia, že jednoliata vláda dokáže 

razantnejšie rozbehnúť spomenuté projekty a naštartovať segment IT, ktorý je 
mimochodom jedným z ťahúňov hospodárstva SR. Bohužiaľ očakávania sa nenaplnili a 

rozbeh projektov bol opäť veľmi zdĺhavý. Veľkou brzdou sa javí neschopnosť 
jednotlivých štátnych orgánov čerpanie EU fondov realizovať a hlavne nefunkčné 

verejné obstarávanie. Výsledok: v rokoch 2011 a 2012  nebol obstaraný a 
zazmluvnený žiaden nový veľký IT projekt bez ohľadu na jeho financovanie (EU, 
rozpočet SR atď). To v praxi znamenalo, že projekty realizovali spoločnosti s platnými 

zmluvami, a to rôznymi dodatkami a pod. 

Opatrnosť pretrvávala v IT investíciách aj v súkromnom sektore počas celého roka a 
ich rozbeh bol len veľmi pozvoľný. My sme naďalej pokračovali v tomto segmente v 

našich aktivitách a podpore predaja. Výsledkom bolo udržanie a rozvoj obchodov u 
existujúcich zákazníkov a zisk niekoľkých nových zákazníkov. 

Spoločnosť bit-STUDIO Bratislava v roku 2012 svoj stanovený obchodný cieľ prekročila 

a dosiahla  priaznivý hospodársky výsledok. Z obchodného hľadiska môžeme hodnotiť 
rok 2012 ako rok úspešný.   
 

Rok 2012 bol pre obchodné oddelenie z pohľadu personálneho obsadenia rokom 
pomerne stabilným. V závere roka sa nám podarilo vzhľadom na pozitívne 

hospodárenie a výsledky spoločnosti rozšíriť team s cieľom podporiť ďalšie aktivity 
oddelenia obchodu. 

Stratégia v roku 2012 nadväzovala na predchádzajúce roky, zohľadňujúc aktuálne 
dianie na trhu, a bola postavená na nasledujúcich cieľoch a aktivitách: 

- rozvoj obchodného teamu 

- udržanie a rozvoj existujúcich zákazníkov (Transpetrol, Wustenrot,Billa) 
- akvizícia nových zákazníkov (OPBK, marketingové aktivity) 

- udržať, prípadne zvyšovať ziskovosť obchodných prípadov 
- prehlbovanie spolupráce so strategickými partnermi pre dosiahnutie 

strednodobých cieľov (Microsoft, Cisco, IBM, HP a ďalší) 
- zvyšovanie spolupráce s ostatnými oddeleniami spoločnosti s cieľom zvyšovať 

podiel služieb s pridanou hodnotou 

 
 



 

 

 
 
 

 
 

10 

 

5 Oddelenie IT služieb a POS riešení v roku 2012 

Počas roka 2012 neprišlo k významným zmenám na oddelení. Zmeny boli 
personálneho aj organizačného charakteru. Personálne aj organizačné pohyby boli 
potrebné vzhľadom na meniaci sa trh práce a zákazky firmy. 

Strategicky sa firma naďalej orientovala na silných a celosvetovo pôsobiacich 

výrobcov a partnerov – Microsoft, IBM, Cisco, AVAYA, Reichle & De-Massari, HP, 
Lenovo, Eset, VMware, EMC. S uvedenými výrobcami máme uzavreté partnerstvá, 

ktoré poskytujú výhody pre rozvoj ďalšieho obchodu.  

 

SMEROVANIE ODDELENIA 

Už stabilným segmentom v roku 2012 bola infraštruktúra. V tejto oblasti sme sa 
zamerali najmä na rozvoj kompetencií v technológiách zálohovania a archivácie. 

Nadviazali sme vzájomnú spoluprácu s popredným výrobcom v danej oblasti – 
spoločnosťou EMC. Zároveň sme sa dohodli na rozšírení teamu o ďalšieho 
certifikovaného špecialistu od 1.1.2013.  

Firma zároveň smeruje aktivity do portálových a workflow riešení na báze produktu 
Microsoft - sharepoint. Technický tím je preto orientovaný na získanie potrebných 
vedomostí a zručností ku čo najefektívnejšiemu nasadzovaniu portálových riešení a 

riešení obehu  dokumentov. 

Vo firme sme zamestnali nového systémového inžiniera, s dlhoročnými skúsenosťami 
z oblastí Microsot riešení a IT security. Nadviazali sme spoluprácu s partnermi, 

disponujúcimi Microsoft a Cisco certifikovanými špecialistami, pre doplnenie činností 
na ktoré nebudú postačovať interné kapacity. Zároveň firma vzhľadom na rastúci 
dopyt hľadá Microsoft infraštruktúrneho špecialistu aby sme vedeli na báze Microsoft 

technológií poskytnúť zákazníkovi ucelené riešenie. 

Treťou kľúčovou aktivitou je rozvoj v oblasti projektového riadenia, kde sme začali 
postupne stavať oddelenie s danou kompetenciu. Hlavné uplatnenie vidíme najmä 

v komplexných projektoch v štátnej správe a projektoch financovaných z eurofondov. 
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6 Účtovná závierka za účtovné obdobie od 1.1.2012 

do 31.12.2012 

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2012 bolo podané dňa 

02.04.2013 na Daňovom úrade Bratislava II. Daňové priznanie bolo podané načas. 
Základ dane uvedený v daňovom priznaní je  61 759,42 €, z čoho nám vyplynula 
daňová povinnosť. 

Správnosť účtovníctva overila audítorka Ing. Dagmar Procházková, o čom svedčí aj 
priložená správa audítora – bez výhrad.  

 
Údaje v rozsahu povinného zverejnenia: Súvaha a Výkaz ziskov a strát v celých EUR 
 

 Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Aktíva celkom 3 459 104 1 684 632 

Pohľadávky za upísané vlastné imanie 0 0 

Neobežný majetok 407 626 464 754 

Dlhodobý nehmotný majetok 0 198 

Dlhodobý hmotný majetok 407 626 464 556 

Z toho: 

Obstarávaný dlhodobý majetok 

  

Dlhodobý finančný majetok 0 0 

Obežný majetok 3 037 059 1 203 504 

Zásoby 82 807 61 862 

Dlhodobé pohľadávky 88 249 79 608 

Krátkodobé pohľadávky 2 360 500 952 336 

Finančné účty  505 503 109 698 

Časové rozlíšenie 14 419 16 374 

 

Pasíva celkom 3 459 104 1 684 632 
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Vlastné imanie 495 217 418 685 

Základné imanie 504 548 504 548 

Kapitálové fondy 0 0 

Fondy tvorené zo zisku 50 455 50 455 

Hospodársky výsledok minulých rokov  (-) 136 318 0 

Hospodársky výsledok minulých rokov  (+) 0 0 

Hospodársky výsledok účtovného obdobia po 

zdanení 

76 532 - 136 318 

Záväzky 2 963 013 1 255 415 

Zákonné rezervy 16 069 14 010 

Ostatné rezervy 46 639 19 570 

Dlhodobé záväzky 9 249 15 110 

Krátkodobé záväzky 2 891 056 1 206 725 

Bankové úvery a výpomoci 0 0 

Časové rozlíšenie 874 10 532 

 

 

Tržby z predaja tovaru 3 362 686 3 553 832 

Náklady vynaložené na obstaranie predaného 

tovaru 

2 980 897 3 119 815 

Obchodná marža 381 789 434 017 

Výroba 1 381 879 1 574 729 

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 381 879 1 574 729 

Zmeny stavu vnútropod. zásob 0 0 

Výrobná spotreba 1 039 004 1 418 986 

Spotreba materiálu, energie a ostatných 

neskladovateľných dodávok 

41 588 39 215 
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Služby 997 416 1 379 771 

Pridaná hodnota 724 664 589 760 

Osobné náklady 567 311 628 868 

Mzdové náklady 426 473 476 780 

Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 0 0 

Náklady na sociálne zabezpečenie 130 881 140 748 

Sociálne náklady 9 957 11 339 

Dane a poplatky 3 142 4 588 

Odpisy dlhodobého N a HM 55 110 78 718 

Tržby z predaja dlhodobého majetku 0 5 842 

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku 

a predaného materiálu 

0 653 

Ostatné výnosy z HČ 15 028 4 691 

Ostatné náklady  na HČ 16 275 14 920 

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 78 724 - 127 454 

Výnosové úroky 8 78 

Nákladové úroky 0 485 

Kurzové zisky 62 78 

Kurzové straty 10 390 

Ostatné výnosy z FČ 0 0 

Ostatné náklady na FČ 548 677 

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti - 488 - 1 395 

Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 704 7 469 

splatná 11 736 15 

Odložená - 10 032 7 454 
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Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení 76 532 - 136 318 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred 

zdanením 

78 236 - 128 849 

 

Spoločnosť na konci roka 2012 zvýšila vlastné imanie o 76 532,- €.  K priaznivému 
hospodárskemu výsledku prispelo hlavne stabilizovanie spoločnosti na IT trhu po 

dopade celosvetovej hospodárskej krízy. 


