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ÚVO D

Vroku 2008 sme konštatovali, že rast na trhu IT sa spomalil ahospodárska kríza sa nestihla prejaviť. V roku 2009 sa kríza
prejavila výrazne, čoho dôsledkom bol pokles či posun investícií ako aj vyčkávanie v súkromnej ale aj štátnej sfére.
Celosvetový pokles trhu IT je zrejmý.

Dopad na sféru systémových integrátorov bol výrazný. Až na pár výnimiek, väčšina znich nebola schopná splniť svoj
obchodný plán. Dôsledkom bolo určité napätie, ktoré sa môže v roku 2010 ešte stupňovať aspôsobiť rôzne formy
súťaživosti medzi jednotlivými integrátormi. Špička slovenského IT trhu sa výrazne nezmenila, naďalej k nej patria firmy
Tempest, Datalan, Asseco, Siemens apod. Pozitívom roka na druhej strane bol rozbeh OPIS projektov vSR.
Spoločnosť bit-STUDIO Bratislava sa v roku 2009 opäť okrok priblížila k svojmu strednodobému cieľu tj. patriť medzi
etablovaných integrátorov na slovenskom trhu IT s obratom na úrovni 500 mil. SKK/ 16,6 mil. EUR. Obrat sa nám opäť
podaril takmer zdvojnásobiť na úroveň takmer 10 mil. EUR bez DPH. Napriek tomu nemôžeme považovať rok za úplne
úspešný, nakoľko sa nám nepodarilo splniť ani obchodný ani finančný plán.

EKO NOM IK A

Za rok 2009 spoločnosť bit-STUDIO Bratislava s.r.o. - vporovnaní s rokom 2008, kedy spoločnosť zaznamenala zisk
vovýške 9 662 959,-Sk (320752,- €) (pred zdanením, 317575 € po zdanení) dosiahla menší hospodársky výsledok –
k 31.12.2009 spoločnosť vykázala účtovný zisk 141 263,-€ (pred zdanením, 90377€ po zdanení).

Vpodnikateľskom zámere na rok 2009 sa uvažovalo o dosiahnutí výnosov vo výške 12 mil. €. Tento zámer sa nenaplnil.
Výnosy za vlastné výkony aslužby boli plánované v sume 3,8 mil. €, dosiahnuté boli vsume 2,26mil. € a výnosy za tovar
boli plánované vsume8,1mil. € adosiahnutéboli vsume7,6mil.€.

Veľký rozdiel vplnení plánu v tržbách za výkony aslužby bol zapríčinený hlavne zrušením resp. posunutím plánovaných
projektov pre oddelenia informačných systémov SAP aNAVISION. Vhodnotenom období zákazníci požadovali viac-
menej len nevyhnutné úpravy potrebné na bežné fungovanie SW aúpravu platnej legislatívy.

Výnosy
Celkovévýnosysa oproti roku 2008 zvýšili o4 ,79 mil. €

Hlavné dôvody zvýšenia výnosov:
- zvýšenie aktivity obchodného tímu
- rozšírenie obchodných aktivít sexistujúcimi klientmi
- noví klienti
- stabilizácia oddelení (personálne zmeny avnútrofiremné procesy ) SAP, Navision aodd. Technickej podpory

Zvýšenie výnosov sa prejavilo hlavne pred koncom roka, vobdobí štandardne „silných“ mesiacov(november, december).
Toto obdobie predstavuje 31 % celkových ročných výnosov.

Náklady
Za rok 2009 došlo v porovnaní s rokom 2008 k zvýšeniu celkových nákladov o 4 753980,- €. Náklady boli zvýšené
predovšetkým zásadnými personálnymi zmenami,nákup nových motorových vozidiel ( nárast odpisov, zvýšenie nákladov
na údržbu aopravy – poistné udalosti na motorových vozidlách).  Zvýšenie nákladov súvisí ale primárne s vyššími
výnosmi za predaný tovar – nákup tovaru na ďalší predaj. Veľká zmena nastala aj medzi zmluvnými pokutami, nakoľko
firma má dobrú likviditu azáväzky uhrádza v lehotách splatnosti, prípadne smiernym oneskorením, ktoré vyplýva
zriadenia projektov anásledných úhrad našich pohľadávok
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Náklady na prevádzku spoločnosti boli vprvom polroku vyššie ako optimálna úroveň nákladov potrebných na jej
zabezpečenie. Vdruhom polroku ahlavne vposlednom kvartály sa jasne prejavili výsledky snahy ooptimalizáciu
nákladov. Eliminovali sa náklady nad rámec bežných potrieba zároveň sa doladili súvisiace vnútrofiremné procesy. Trend
posledných troch mesiacov,prácas nákladovými položkami, je predpoklad na dlhodobú optimalizáciu firemných nákladov.

Finančná situácia
Finančná situácia bola vpriebehu roku 2009 priaznivá, spoločnosť bola spôsobilá splácať vlastné prevádzkové a režijné
záväzky zvlastných finančných zdrojov. Významným výdavkom vrámci finančného toku bolo obnovenie a rozšírenie
vozového parku spoločnosti. Pohľadávky zobchodného styku k 31.12.2009 boli vyššie ako v roku 2008. Platobná
disciplína odberateľov je dobrá. Pohľadávky, ktoré budú vyžadovať predĺženú dobu splatnosti by mali byť uhradené
vpriebehu roka 2010. Prírastky aúbytky účtov odberateľov sa pravidelne sledujú. V roku 2009 nebolo nutné vytvárať
opravné položky k pohľadávkam.

Účtovná závierka za účtovné obdobie od 1.1.2009-31.12.2009
Daňové priznanie k dani zpríjmov právnických osôb za rok 2009 bolo podané dňa 26.03.2010 na Daňovom úrade
Bratislava II. Daňové priznanie bolo podané načas . Základ dane uvedený vdaňovom priznaní je 254312,76 €, zčoho
vyplynula daňová povinnosťvo výške 48319,42€..Správnosť účtovníctva je potvrdená auditom.

Ekonomika práce
Stav pracovníkov k 31.12.2009 bol 28. Na kľúčových vedúcich pozíciách došlo vpriebehu roka k zmene. Z funkcie bol
vseptembri odvolaný riaditeľ spoločnosti. Vedením spoločnosti bol poverený ekonomický riaditeľ akonateľ v jednej osobe.
Vpriebehu roka sa personálne stabilizovalo odd. Technickej podpory. Začiatkom roka bolo založené nové odd. IS SAP,
ktoré malo k 31.12. 4 pracovníkov.

O BCHOD A T ECHNICK Á PO DPO R A

Rok 2009 bol pre jednotlivé oddelenia (obchodné, technické aoddelenia IS) rokom, vktorom bolo dôležité uzavrieť
otvorené personálne otázky z roku 2008 astabilizovať tak jednotlivé tímy – čo sa podarilo (vrátane novovytvoreného odd.
SAP)

Obchodná stratégiav roku 2009bola postavená na nasledujúcich cieľoch a aktivitách:

- stabilizácia obchodného teamu
- udržanie a rozvoj existujúcich zákazníkov,akvizícianových zákazníkov
- udržať, prípadne zvyšovať ziskovosť obchodných prípadov
- prehlbovanie spolupráce so strategickými partnermi pre dosiahnutie strednodobých cieľov (Microsoft, SAP,

Cisco, IBM, HP a ďalší)
- zvyšovanie spolupráce medzi oddeleniamispoločnosti za účelom komplexnej ponuky IT služieb klientovi
- využívanie externej spolupráce scieľom získať nové obchodné prípady

Niektoré sa podarilo realizovať, niektoré zuvedných cieľov sú skôr procesom ako jednorázovou aktivitou, vyžadujú si
neustály dohľad adolaďovanie.

Rok 2009 bol posunom pre technické oddelenia. Organizačné zmeny prispeli k pružnejšiemu fungovaniu, pomohli
k zníženiu nákladov. Prebudovanie firemnej serverovej infraštruktúry do virtualizačnej roviny adedikovanie pracovníkov na
úlohy-projekty umožňujú využiť oddelenie pre support stále väčšieho počtu firiem. Hlavnou formou vzdelávania boli
vendorské apartnerské semináre, čo platí pre všetky oddelenia. Spoločnosť  získala certifikáty na Microsoft SQL a
VmWare riešenia. Voblasti vzdelávania je stále čo zlepšovať, vzhľadom na neustály vývoj technológií.
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Údaje v rozsahu povinného zverejnenia

SúvahaaVýkaz ziskov astrát vcelých EUR

BEŽNÉ ÚČTOVNÉ
OBDOBIE

BEZPROSTREDNE
PREDCHÁDZAJÚCE
ÚČTOVNÉ OBDOBIE

Aktíva celkom 2779 849 2219 205

Pohľadávky za upísané vlastné imanie 0 0
Neobežný majetok 224 568 213 093
Dlhodobý nehmotný majetok 1 786 2 580
Dlhodobý hmotný majetok 222 782 210 513
Z toho:
Obstarávaný dlhodobý majetok

222 782 210 513

Dlhodobý finančný majetok 0 0
Obežnýmajetok 2514 833 2000 212
Zásoby 51 357 191 486
Dlhodobé pohľadávky 36 815 3 960
Krátkodobé pohľadávky 2115 672 1247 331
Finančné účty 310 989 557 435
Časové rozlíšenie 40 448 5 900

PASÍVA CELKOM 2779 849 2219 205
Vlastné imanie 275 750 185373
Základné imanie 504 548 504 548
Kapitálové fondy 0 0
Fondy tvorené zo zisku 16 918 1 040
Hospodársky výsledok minulých rokov  (-) -336 093 -637 790

Hospodársky výsledok minulých rokov  (+) 0 0

Hospodársky výsledok účtovného obdobia 90 377 317 575

Záväzky 2462 101 2033 522
Zákonné rezervy 18 839 17 673
Ostatné rezervy 88 882 75 284
Dlhodobé záväzky 48 418 71 963
Krátkodobé záväzky 2305 962 1868 602
Bankové úvery avýpomoci 0 0
Časové rozlíšenie 41 998 310
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TRŽBY Z PREDAJA TOVARU 7649 510 3738 771
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 6549 635 3053 395
Obchodná marža 1099 875 685 376
Výroba 2162 328 1383 759
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2257 388 1384 110
Zmeny stavu vnútropod. zásob -95 060 -351
Výrobná spotreba 1832 148 957 085
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných
dodávok

71 101 42 997

Služby 1761 047 914 088
Pridaná hodnota 1430 055 1112 050
Osobné náklady 1153 511 748 536
Mzdové náklady 875 582 580 803
Odmenyčlenom orgánov spoločnosti adružstva 11 220 8 962
Náklady na sociálne zabezpečenie 246 659 145 279
Sociálne náklady 20 050 13 492
Dane a poplatky 2 711 1 589
Odpisy dlhodobého N a HM 130 535 43 508
Tržby z predaja dlhodobého majetku 126 4 924
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku apredaného
materiálu

98 319

Ostatné výnosy z HČ 38 432 32 009
Ostatné náklady  na HČ 20 840 11 692
Výsledok hospodárenia z HČ 160 918 343 339
Výnosové úroky 267 137
Nákladové úroky 8 473 8 711
Kurzové zisky 30 335 6 966
Kurzové straty 28 607 11 334
Ostatné výnosy z FČ 33 0
Ostatné náklady na FČ 13 210 9 645
Výsledok hospodárenia z FČ -19 655 -22 587
Daň z príjmov z bežnej činnosti 50 886 3 177
splatná 48 319 0
odložená 2 567 3 177
Výsledokhospodárenia po zdanení 90 377 317 575
Výsledok hospodárenia zaobdobiepred zdanením 141 263 320 752


