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ÚVOD
V roku 2009 sa hospodárska kríza prejavila aj v oblasti Informačných technológií, čoho dôsledkom bolo spomalenie rastu
tohto odvetvia. Všeobecný predpoklad bol, že v roku 2010 sa kríza prejaví naplno. Veľkým otáznikom boli aj parlamentné
voľby, ktoré sa konali v Júni 2010.
V dôsledku hospodárskej krízy súkromný sektor do IT oblasti investoval v roku 2010 len veľmi obozretne, celková situácia
na slovenskom IT trhu zaznamenala pokles. Udržať rast dokázali len spoločnosti, ktorých obchodné aktivity presahovali
hranice SR. Ostatné spoločnosti v odvetví zaznamenali pokles tržieb a ziskov bez ohľadu na svoju veľkosť či zameranie.
Výsledkom volieb bola zmena vlády, čo so sebou prinieslo aj výrazne negatívny dopad na celé IT odvetvie. Všetky vládne
projekty naštartované v predchádzajúcich 2 rokoch boli pozastavené takmer na 10 mesiacov. Jednalo sa hlavne o projekty
financované z operačného programu informatizácie spoločnosti, t.j. z fondov EU. Pozvoľné uvoľňovanie vládnych
projektov začína až v druhom kvartáli roka 2011.
Z uvedeného stavu vyplynulo väčšie napätie na trhu, intenzívnejšie a v niektorých prípadoch až neprimerané súťaženie
a podstatne nižšia úspešnosť na presýtenom trhu.
Spoločnosť bit-STUDIO Bratislava v roku 2010 nenaplnila svoj stanovený obchodný cieľ a to najmä z vyššie spomenutých
príčin. Napriek tomu dosiahla výborný hospodársky výsledok, najmä vďaka väčšiemu podiel služieb na celkových tržbách.
Výrazný posun nenastal z pohľadu nášho strednodobého cieľa t.j. patriť medzi etablovaných integrátorov na slovenskom
trhu IT s obratom na úrovni 500 mil. SKK/ 16,6 mil. EUR. Vzhľadom na celkovú situáciu možno však aj stabilizáciu
považovať za čiastkový úspech.

EKONOMIKA
Za rok 2010 spoločnosť bit-STUDIO Bratislava s.r.o. dosiahla, v porovnaní s rokom 2009 lepší hospodársky výsledok.
K 31.12.2010 vykázala účtovný zisk pred zdanením 715 927,- €.. Hospodársky výsledok bol dosiahnutý najmä vďaka
novým aktivitám a projektom.

Výnosy
V podnikateľskom zámere na rok 2010 sme uvažovali o dosiahnutí výnosov vo výške 12 mil. €. Tento zámer sa
nepodarilo naplniť. Celkové výnosy boli dosiahnuté v objeme 7,3 mil. €, z toho výnosy za vlastné výkony a služby boli
v sume 3,0 mil. €, výnosy za tovar boli dosiahnuté v sume 4,3 mil. €..
Celkové výnosy sa oproti roku 2009 znížili o 2,6 mil. €
Hlavné dôvody zníženia výnosov:
- odstupovanie klientov od predbežných dohôd
- projekty na oddelení SAP a NAVISION neboli dotiahnuté do úspešného konca, resp. stále nie sú uzavreté
- problematické schvaľovanie prostriedkov z Eurofondov na účely IT
Náklady
Za rok 2010 došlo v porovnaní s rokom 2009 k zníženiu celkových nákladov o 3,0 mil. €.. Náklady boli znížené
predovšetkým zásadnými personálnymi zmenami - odchod niekoľkých zamestnancov, predaj starých a nevyužitých
motorových vozidiel ( klesanie odpisov, zníženie nákladov na údržbu a opravy, menej poistných udalostí na motorových
vozidlách). Zároveň postupná optimalizácia prevádzkových nákladov sa v roku 2010 prejavila v plnej miere. Zníženie
nákladov súvisí aj s menšími výnosmi za predaný tovar – nákup tovaru na ďalší predaj.
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Finančná situácia
Finančná situácia bola v priebehu roku 2010 priaznivá, spoločnosť bola spôsobilá splácať vlastné prevádzkové a režijné
záväzky z vlastných finančných zdrojov a záväzky z obchodnej činnosti uhrádzala načas alebo s miernym oneskorením
súvisiacim s prísunom prostriedkov z väčších projektov. Tento stav bol vždy riešený individuálne s jednotlivými
dodávateľmi. Významnou investíciou bola kúpa 7. poschodia (sídlo spoločnosti) v administratívnej budove a k nemu
príslušného pozemku.
Všetky záväzky spoločnosti (voči dodávateľom, zamestnancom, inštitúciam sociálneho zabezpečenia a voči štátnemu
rozpočtu) evidované k 31.12.2010 boli bezozbytku splatené v prvom štvrťroku 2011.
K 31.12.2010 tvorili pohľadávky po splatnosti necelé 2 % z celkových tržieb za predaj tovaru a služieb v roku 2010.
Prírastky a úbytky saldokonta odberateľov sa pravidelne sledujú. V roku 2010 nebolo nutné vytvárať k pohľadávkam
opravné položky.

Účtovná závierka za účtovné obdobie od 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2010 bolo podané dňa 25.03.2011 na Daňovom úrade
Bratislava II. Daňové priznanie bolo podané načas. Základ dane uvedený v daňovom priznaní je 780 219,73 €, z čoho
nám vyplynula daňová povinnosť vo výške 148 241,74 €. Správnosť účtovníctva bola potvrdená auditom..
Návrh na rozdelenie zisku (578.411,- € po zdanení) vytvoreného v roku 2010 je nasledovný:
- zákonný prídel do rezervného fondu spoločnosti
29.017,77 €
- úhrada straty minulých rokov
250.235,23 €
- dividenda
299.158,- €

OBCHOD A TECHNICKÁ PODPORA

Z pohľadu obchodu je rok 2010 hodnotený ako relatívne úspešný. Úspešný preto, že napriek zlej situácii na IT trhu boli
dosiahnuté pomerne uspokojivé obchodné výsledky. Relatívne preto, že sme nesplnili obchodný plán.
Stratégia v roku 2010 nadväzovala na rok 2009 a bola postavená na nasledujúcich cieľoch a aktivitách:
- efektívne zmeny obchodného a technického teamu
- udržanie a rozvoj existujúcich zákazníkov
- akvizícia nových zákazníkov
- zvyšovanie podielu vlastných výkonov a služieb na celkových výnosoch
- prehlbovanie spolupráce so strategickými partnermi pre dosiahnutie strednodobých cieľov (Microsoft, Cisco, IBM, HP a
ďalší)
- prehlbovanie externej spolupráce s cieľom získať nové obchodné prípady

V rámci technického smerovania bolo dôležité profilovanie kompetencií zmenených partnerských programov. Realizované
projekty v nových segmentoch – virtualizácie, webový portál, lokalizácia RFID v outdoor WiFi prostredí. Primárny fokus bol
na veľkých korporátnych klientov, nástup nových trendov a segmentu SMB.
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P O D N I K AT E Ľ S K Ý Z ÁM E R N A R O K 2 0 1 1
V roku 2011 bude spoločnosť ďalej pokračovať v rozvojových zámeroch, najmä s úpravou stratégie, od ktorej sa očakáva
reštrukturalizácia kompetencií a tým pádom aj vyššia pridaná hodnota pre zákazníkov spoločnosti. Zámerom je ponúkať
zákazníkom stále viac vlastných služieb a vyprofilovať sa na trhu vo vybraných kompetenciách.
Z pohľadu obchodných aktivít je dôležitá stále vyššia koncentrácia na zákazníkov v segmente malých a stredných firiem.
Tu je možná perspektíva rastu pri nestabilnej situácii v public segmente. Tomu sa podriadi podstatná časť obchodných
a marketingových aktivít. Tie sú plánované v spolupráci s etablovanými výrobcami IT zariadení – Cisco, IBM, Microsoft,
HP.
V technickej oblasti chceme začať pracovať s novými kompetenciami s uvedenými preferovanými vendormi. Cieľový
segment bude oslovený samozrejme aj tradičnými kompetenciami ako sú pokladničné systémy, realizácia datových
rozvodov, networking, storage. Pomocou trendov virtualizácie a cloudu bude snaha pomôcť klientom znižovať TCO (Total
Cost ownership), t.j. celkové náklady spojené s vlastníctvom, ale zároveň aj s prevádzkovaním nadobudnutého IT
produktu, služby alebo technológie.
Obchodné aktivity smerované mimo územia SR sú minimálne. Účtovná jednotka nemá, a v najbližšom období ani
neplánuje zriadiť organizačnú zložku v zahraničí.
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Údaje v rozsahu povinného zverejnenia
Súvaha a Výkaz ziskov a strát v celých EUR

Bežné účtovné obdobie

Aktíva celkom
Neobežný majetok

3 362 675
544 126

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
2 779 849
224 568

Dlhodobý nehmotný majetok

992

1 786

Dlhodobý hmotný majetok

543 134

222 782

Dlhodobý finančný majetok

0

0

Obežný majetok

2 787 025

2 514 833

Zásoby

222 352

51 357

Dlhodobé pohľadávky

37 063

36 815

Krátkodobé pohľadávky

2 440 825

2 115 672

Finančné účty

86 785

310 989

Časové rozlíšenie

31 524

40 448

Pasíva celkom

3 362 675

2 779 849

Vlastné imanie

854 161

275 750

Základné imanie

504 548

504 548

Kapitálové fondy

0

0

Fondy tvorené zo zisku

21 437

16 918

Hospodársky výsledok minulých rokov (-)

-250 235

-336 093

Hospodársky výsledok minulých rokov (+)

0

0

Hospodársky výsledok účtovného obdobia

578 411

90 377

Záväzky

2 507 241

2 462 101

Zákonné rezervy

16459

18 839

Ostatné rezervy

54 912

88 882

Dlhodobé záväzky

8 791

48 418

Krátkodobé záväzky

2 427 080

2 305 962

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

0
1 273

0
41 998
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Tržby z predaja tovaru

4 322 901

7 649 510

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru

3 526 114

6 549 635

Obchodná marža

796 787

1 099 875

Výroba

2 948 839

2 162 328

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb

2 856 667

2 257 388

Zmeny stavu vnútropod. zásob

92 173

-95 060

Výrobná spotreba

1 967 491

1 832 148

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných
dodávok

35 325

71 101

Služby

1 932 166

1 761 047

Pridaná hodnota

1 778 135

1 430 055

Osobné náklady

948 381

1 153 511

Mzdové náklady

711 818

875 582

Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva

10 540

11 220

Náklady na sociálne zabezpečenie

210 129

246 659

Sociálne náklady

15 894

20 050

Dane a poplatky

2 818

2 711

Odpisy dlhodobého N a HM

97 203

130 535

Tržby z predaja dlhodobého majetku

32 121

126

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného
materiálu
Ostatné výnosy z HČ

28 444

98

2 930

38 432

Ostatné náklady na HČ

8 045

20 840

Výsledok hospodárenia z HČ

728 295

160 918

Výnosové úroky

85

267

Nákladové úroky

3 479

8 473

Kurzové zisky

1 877

30 335

Kurzové straty

58

28 607

Ostatné výnosy z FČ

0
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Ostatné náklady na FČ

10 793

13 210

Výsledok hospodárenia z FČ

-12 368

-19 655

Daň z príjmov z bežnej činnosti

137 516

50 886

splatná

148 242

48 319

odložená

-10 726

2 567

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení

578 411

90 377

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením

715 927

141 263
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