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50 % Verejný sektor
13 % Telekomunikácie
12 % Finančné inštitúcie
11 % Ďalší
10 % Sieťové odvetvia
4 % Výroba
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Správy z DATALANu

Úvodné slovo

Vážené dámy, vážení páni,
v októbri 2008 oslávil DATALAN
osemnásť rokov svojho úspešného
pôsobenia na slovenskom trhu.
A tak, ako to býva aj v živote človeka,
radosti spojené s týmto prechodom
k dospelosti striedali prvé dospelácke starosti. V prípade
DATALANu bol tou radosťou fakt, že sme v roku 2008 dosiahli
historicky najlepšie hospodárske výsledky pri súčasnom
raste všetkých kľúčových finančných ukazovateľov. A to aj
napriek pomerne veľkej starosti – začínajúcej sa finančnej
a hospodárskej kríze, ktorej vplyv sa však na Slovensku
začal naplno prejavovať v roku 2009 a očakávame aj jeho
pokračovanie v roku 2010.
Ak hodnotím výsledky za 1. kvartál 2009, mohol by som byť
spokojný – sú pozitívne. No aj napriek tomu nechceme nechať
vývoj hospodárenia spoločnosti na náhodu, nechceme sa
nechať „uspať“. Budeme, myslím tým každého zamestnanca
spoločnosti, musieť vyvinúť maximálne úsilie, aby sa nám ciele
stanovené na tento rok podarilo udržať. Očakávame, že k tomu
každý prispeje svojím dielom. Či už tým, že bude výraznejšie
ako dosiaľ dbať na zmysluplné a efektívne investície, ale tiež
na znižovanie nákladov predovšetkým v oblastiach, ktoré
priamo neovplyvňujú výnimočný, ale tiež citlivý ľudský
a know-how potenciál firmy. Zároveň chcem zdôrazniť, že
DATALAN, ako jedna z mála slovenských firiem, disponuje
kvalitným a zároveň širokým portfóliom IT riešení a služieb
pre všetky segmenty hospodárstva. Súkromným firmám, ale
aj verejnej správe vieme ponúknuť množstvo inovatívnych
riešení, ktoré im prinášajú benefity v podobe úspory nákladov,
efektívnejšieho fungovania alebo výrazného skvalitnenia
služieb poskytovaných klientom. Je na každom z nás, aby
sme dokázali presvedčiť zákazníkov o ich výhodnosti.

Základné informácie o spoločnosti

Dôsledkom súbehu krízy a začiatku čerpania eurofondov na
Slovensku je výrazné posilnenie verejného sektora oproti
komerčnej sfére v oblasti ICT priemyslu. Táto situácia generuje
pre firmy nové výzvy, možnosti a v neposlednom rade aj
nie úplne tradičných zákazníkov. V každom prípade, našou
snahou bude udržať vyváženosť medzi týmito oblasťami na
akceptovateľnej úrovni.
Významnou udalosťou roka 2009 bude sťahovanie spoločnosti
do nových priestorov v novopostavenom biznis centre na
Galvaniho ulici. V krátkom čase to bude ďalšia zmena adresy,
no tentoraz plánujeme DATALAN „ukotviť“ na dlhšiu dobu.
Sťahovanie je plánované na sklonku roka. Veríme, že v nových
priestoroch sa zamestnanci, ale aj naši zákazníci budú cítiť
maximálne príjemne.
Ďakujem, že ste si našli chvíľu svojho vzácneho času
na prečítanie našej ročnej správy, a prajem Vám veľa
úspechov.

Ing. Štefan Petergáč
predseda predstavenstva
DATALAN, a. s.
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VÍZIA
DATALAN ako líder na slovenskom trhu
informačných technológií s ambíciami
úspešne pôsobiť na stredoeurópskom
trhu. DATALAN ako preferovaný partner
v poskytovaní komplexných IT služieb
s flexibilným a inovatívnym prístupom
ku klientom a svojim pracovníkom.
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Správy z DATALANu

Správa manažmentu

Významnou udalosťou roka 2008
bolo sťahovanie sídla spoločnosti
do nových, moderných priestorov
biznis centra na Galvaniho ulici.
Som rád, že tento proces prebehol
bez akýchkoľvek problémov a bez
prerušenia pracovného procesu.
Dodávam, že podobné sťahovanie centrály očakávame
aj v roku 2009 a modernejšie priestory získa aj pobočka
spoločnosti DATALAN v Banskej Bystrici. V roku 2008 sa začal
aj proces optimalizácie organizačnej štruktúry spoločnosti
smerom k efektívnejšiemu fungovaniu, ktorý tento rok
vyvrcholil zúžením horizontálnej štruktúry na oblasti Obchod,
Info-komunikačné riešenia a Software a na divízie Marketing
a Financie.
S radosťou môžem konštatovať, že spoločnosť DATALAN
si podľa prieskumu týždenníka Trend udržala v roku 2008
pozíciu medzi TOP IT firmami s miliardovými tržbami. V roku
2008 sme zaznamenali tržby 42,089 mil. eur (1,268 mld. Sk),
čo v porovnaní s rokom 2007 predstavuje 16,5 % nárast.
Spoločnosť sa tak umiestnila na 9. mieste medzi IT firmami
podľa veľkosti tržieb. Čistý zisk narástol na 1,561 mil. eur
(47,029 mil. Sk), čím sa spoločnosť zaradila na 12. pozíciu
medzi najziskovejšími IT firmami. V roku 2008 sme ďalej
zaznamenali tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
za 17,9 mil. eur (539,2 mil. Sk), a teda ich 26,2 % nárast, čo
stačilo na 10. priečku. Ich podiel na celkových tržbách narástol
na 42,5 %. O 27,3 %, na 9,9 mil. eur (298,2 mil. Sk) sa zvýšila
aj pridaná hodnota. DATALAN patrí medzi popredných
a stabilných dodávateľov softvéru (6. miesto) a hardvéru (6.
miesto). Úspechom je výrazný nárast v predaji softvéru, vďaka
čomu sa naša pozícia v rebríčku softvérových dodávateľov
zlepšila o 15 priečok.

Riadenie ľudských zdrojov v roku 2008 bolo
podobne ako v predchádzajúcom roku orientované
najmä na vzdelávanie a rozvoj zamestnancov.
S realizáciou vzdelávacích aktivít podľa projektu
Európskeho sociálneho fondu sme začali
1. 9. 2007 a ukončili sme ho 31. 12. 2008. Zámerom
bolo zvýšiť jazykové a odborné vedomosti
zamestnancov. Počas doby trvania projektu sme
zrealizovali 90 vzdelávacích aktivít, do ktorých
sme zapojili 133 zamestnancov, ktorí strávili v školiacich
miestnostiach spolu 2 141 hodín. Vzdelávanie v roku
2008 sme podporili aj ďalšími finančnými prostriedkami
z vlastných zdrojov vo výške 1 243 034 Sk (41 261 eur).
K 31. 12. 2008 sme evidovali 209 zamestnancov, z toho
32 žien.
Spoločnosť DATALAN uhrádza všetky svoje záväzky v lehote
splatnosti, najmä úhrady miezd zamestnancov, daní a odvodov
pre inštitúcie sociálneho, zdravotného a dôchodkového
zabezpečenia, a nevedie žiaden súdny spor. Takisto spĺňa
všetky dohodnuté záväzky voči dodávateľom. V súlade so
systémom riadenia kvality spoločnosť vyberá a hodnotí
dodávateľov, aby bola schopná dlhodobo spĺňať požiadavky
klientov na kvalitu služieb. Náklady na činnosť v oblasti
výskumu a vývoja DATALAN neeviduje. Spoločnosť v zákonom
stanovenej lehote schválila účtovnú závierku k 31. 12. 2008.
Spoločnosť predpokladá, že časť vykázaného hospodárskeho
výsledku za rok 2008 bude vyplatená vo forme dividend
a zvyšok zostane neprerozdelený s tým, že bude použitý
na činnosť spoločnosti, pričom nárok akcionárov na jeho
neskoršie prerozdelenie zostáva zachovaný.
Ďakujem všetkým pracovníkom DATALANu za dosiahnuté
výsledky v roku 2008 a želám úspešný rok 2009.

Ing. Miroslav Melicherčík
generálny riaditeľ a člen predstavenstva
DATALAN, a. s.

Základné informácie o spoločnosti
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POSLANIE
Pomáhame tým, ktorí majú vôľu a chuť
akceptovať reálne prínosy informačných
technológií, v tom, aby predstihli svojich
konkurentov.
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Správa dozornej rady

Dozorná rada spoločnosti DATALAN, a. s., vykonávala svoju činnosť
v súlade so stanovami spoločnosti
a s platnou legislatívou. Ako zodpovedný orgán dozerala na výkon
pôsobnosti predstavenstva, kontrolovala spôsob hospodárenia a realizácie strategických zámerov. Na svojich zasadnutiach sa
priebežne oboznamovala so zásadnými obchodmi, finančnou
situáciou a ďalšími podstatnými záležitosťami spoločnosti.
V roku 2008 pracovala v tomto zložení:
Ing. Jozef Mokrý – predseda dozornej rady
Ing. Norbert Lacko – člen dozornej rady
Ing. Peter Kotuliak – člen dozornej rady
Dozorná rada konštatovala, že spoločnosť v maximálnej
miere optimalizuje všetky procesy a dáva dôraz na korektné
vzťahy voči svojim dodávateľom, partnerom, klientom,
akcionárom i zamestnancom. Jedným zo spôsobov napĺňania

stanovených cieľov je i dôsledné dodržiavanie noriem
systému manažérstva kvality ISO 9001:2000 a systému
environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004, ktoré
podliehajú pravidelným auditom.
Dozorná rada sa podrobne oboznámila s výročnou správou
za rok 2008, účtovnou uzávierkou za rok 2008 a správou
audítora. Zodpovedný audítor v správe skonštatoval, že
účtovná uzávierka poskytuje pravdivý pohľad na finančnú
situáciu a výsledky hospodárenia spoločnosti DATALAN, a. s.,
k 31. decembru 2008. Účtovná uzávierka je súčasťou výročnej
správy spoločnosti za rok 2008. Dozorná rada preskúmala
vedenie účtovných záznamov a hospodárenie spoločnosti,
riadnu účtovnú závierku a konštatuje, že tieto úkony sa
vykonávali v zmysle platných predpisov. Ročná správa 2008
spoločnosti DATALAN, a. s., prešla kontrolou zodpovedného
audítora, ktorý vyjadril súhlas s jej obsahom. Plnú verziu
ročnej správy odsúhlasilo výkonné vedenie a dozorná rada
spoločnosti.

Ing. Jozef Mokrý
predseda dozornej rady
DATALAN, a. s.

Základné informácie o spoločnosti
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Námestvo

Čadca

POBOČKY SPOLOČNOSTI

Spišská Stará Ves
Trstená

Kysucké
Nové Mesto

Ždiar

Dolný
Kubín

Bytčica
Kraľovany
Rajecké Teplice

Púchov

Kyjov
Kežmarok

Vrútky

Liptovský
Mikuláš

Ľubochňa

Rajec

Považská
Bystrica

Martin

Fačkov

Stará
Ľubovňa

Terchová

Žilina

Bytča

CZ

Tvrdošín

Važec

Ružomberok

Svit

Poprad

Spišská Nová Ves

Čičmany

Holíč

Nitrianske
Rudno

Beckov

Stará Turá
Myjava
Senica

Jablonica

Smolenice

Bojná
Radošina

Piešťany

Trstín
V. Kostoľany

Drahovce

Sereď
Šoporňa

Podbrezová

Dobšiná

Brezno

Banská
Bystrica

Tisovec

Revúca

Hnúšťa

Detva

Horné Štitáre

Gemerská
Panica

Žarnovica

Poltár

Banská
Štiavnica

Výčapy - Opatovce

Zlaté Moravce

Abelová
Krupina

Šuľa

Rimavská
Sobota

Halíč
Lučnec

Závada

Nitra
Levice

Galanta

Veľký
Krtíš

Šaľa
Šahy

Šurany
Šamorín
Želiezovce

Nové
Zámky

Dunajská
Streda

HU

Kolárovo

Gabčíkovo

Veľký Meder

Hurbanovo

Medveďov

Komárno

Štúrovo

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

HLAVNÝ PREDMET ČINNOSTI

• Obchodné meno: DATALAN, a. s.
• Právna forma: akciová spoločnosť
• Sídlo: Galvaniho 15 /C, 821 04 Bratislava
(do 6/2008 Plynárenská 7 /B, 821 09 Bratislava)
• Deň vzniku: 1. mája 2001
(od r. 1990 do 30. 4. 2001 DATALAN, s. r. o.)
• IČO: 35 810 734
• IČ DPH: SK2020259175
• Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č.: 2704/B.
• Základné imanie od 1. 4. 2007: 11,7 mil. Sk
(do 31. 3. 2007: 9 mil. Sk)
• Spoločnosť nemá organizačnú zložku
v zahraničí

• konzultačná činnosť v oblasti softvérových riešení,
informačných a komunikačných systémov a riadiacich
systémov
• návrh, predaj a implementácia v oblasti softvérových
riešení, informačných a komunikačných systémov
• systémová integrácia
• zákazkový vývoj softvéru
• systémová podpora
• outsourcing a servis v oblasti informačných
a komunikačných systémov

Základné hospodárske ukazovatele
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Plešivec

Kriváň

Ludanice

Fiľakovo

AT

Rožňava

Klenovec

Zvolen

Topoľčany

Dolne Zelenice

Senec

Donovaly

Štítnik

Pukanec

Stupava Pezinok

Bratislava

Kremnica

Žiar/Hronom

Bošany

Veľké Ripňany

Hlohovec

Modranka

Modra

Handlová

Jacovce

Leopoldov

Trnava

Malacky

Nováky

Partizánske

Borčany

Vrbové
Trebatice

Turčianske
Teplice

Polomka

Harmanec

Brunovce

Chtelnica

Rohožník

Bánovce/Bebravou

Považany

Čachtice

Brezová

Prievidza

Vernár

Bojnice

Nové Mesto

Podolie

Pernek

Nitrianske
Pravno

Trenčín

Skalica

Levoča

Správy z DATALANu

Tornaľa

Krompach

Zborov

Svidník

Bardejov

Stropkov

Janovce

Lipany

Medzilaborce

Giraltovce
Sabinov

Svetlice

Breznica
Turany/
Ondavou

Prešov

3,00 % Ing. Jozef Kopka

Koškovce

Kapušany

3,00 % Ing. Miroslav Melicherčík

Stakčín

2,00 % Ing. Norbert Lacko

Snina

hy

4,00 % Ing. Roman Roštár

Humenné

Margecany
Gelnica

Vranov/Topľou

29,33 % Ing. Peter Kotuliak

Kysak
Sobrance
Sečovce

Košice
Moldava/Bodvou

Trhovište

Michalovce

29,33 % Ing. Štefan Petergáč

Trebišov
Vojany
Kechnec

Veľké Kapušany

UA

Michaľany
Kráľovský
Chlmec
Čierna/
Tisou

29,33 % Ing. Jozef Mokrý

Z HISTÓRIE SPOLOČNOSTI
•
•
•
•
•
•

•

•

•

1990 vznik DATALAN, spol. s r. o.
1999 získanie certifikátu SMK podľa ISO 9002:1992
2001 transformácia na DATALAN, a. s. (1. máj)
2002 integrácia a konsolidácia firmy, recertifikácia SMK
podľa ISO 9001:2000
2003 zisk prestížneho ocenenia IT firma roka 2003
2004 certifikácia systému environmentálneho manažérstva
podľa normy EN ISO 14001:1996 a ocenenie The Best HP
Partner
2005 vznik Divízie softvérové riešenia, ocenenie The Best
HP Partner for all Products and Services, IBM Software
partner 2005 a Najlepší predajca Autodesku pre oblasť
Infraštruktúry za rok 2005
2007 – fúzia spoločností Ability Development SK, a. s.,
a DATALAN, a. s., od 1. 4. 2007 spoločnosti vystupujú pod
jedným obchodným menom DATALAN, a. s.; ocenenie
IBM PARTNER ROKA 2007 – SOFTWARE a The HP Excellent
Partner 2007 for all products and services
2008 – sťahovanie sídla do priestorov na Galvaniho 15/C;
ocenenie IBM PARTNER ROKA 2007 – SOFTWARE a The
HP Excellent Partner 2007 for all products and services;
ocenenie webovej stránky DATALANu: 3. miesto v kategórii
www stránky v súťaži PODNIKOVÉ MÉDIUM ROKA

Základné informácie o spoločnosti

AKCIONÁRI K 31. 12. 2008
Akcionármi spoločnosti DATALAN, a. s., sú fyzické osoby so štátnym
občianstvom Slovenskej republiky.
•
•
•
•
•
•
•

29,33 % – Ing. Štefan Petergáč, Bratislava, Slovenská republika
29,33 % – Ing. Jozef Mokrý, Bratislava, Slovenská republika
29,33 % – Ing. Peter Kotuliak, Bratislava, Slovenská republika
4,00 % – Ing. Roman Roštár, Bratislava, Slovenská republika
3,00 % – Ing. Miroslav Melicherčík, Bratislava, Slovenská republika
3,00 % – Ing. Jozef Kopka, Bratislava, Slovenská republika
2,00 % – Ing. Norbert Lacko, Bratislava, Slovenská republika

Finančná časť
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Stratégia spoločnosti

Vízia

Poslanie

DATALAN ako líder na slovenskom trhu informačných
technológií s ambíciami úspešne pôsobiť na stredoeurópskom
trhu. DATALAN ako preferovaný partner v poskytovaní
komplexných IT služieb s flexibilným a inovatívnym prístupom
ku klientom a svojim pracovníkom.

Pomáhame tým, ktorí majú vôľu a chuť akceptovať reálne
prínosy informačných technológií, v tom, aby predstihli
svojich konkurentov.

Stratégia
1. V oblasti manažmentu a organizácie riadenia
• zvyšovanie kvality manažmentu a úprava odmeňovacieho systému so zameraním na výsledky
• efektívne štandardizované procesy a fixná organizačná štruktúra dopĺňaná neformálnymi vzťahmi
2. V oblasti marketingu a obchodu
• intenzívne budovanie značky, prezentácia riešení, úspešných projektov a ľudí DATALANu
• využiť potenciál cross-sellingu a rozvinúť predaj štandardných riešení a služieb i v zahraničí
3. V technologickej oblasti
• zväčšovať orientáciu najmä na služby s vysokou mierou pridanej hodnoty pre riešenie biznis problémov
• pravidelne vzdelávať pracovníkov na nové technológie, postupy a metodiky
• sledovanie trendov a vyhodnocovanie ich použiteľnosti
4. V oblasti financií
• zlepšiť cash-flow (zrýchlenie fakturácie, efektívnejšie vymáhanie pohľadávok, minimalizácia skladových zásob...)
• skvalitniť reporting pre manažment a akcionárov
5. V oblasti ľudských zdrojov
• zvyšovať odbornosť a kompetenciu zamestnancov prostredníctvom vzdelávania a školení
• práca s ľuďmi pre ľudí (hodnotiace pohovory, dotazník spokojnosti pracovníkov, spoločenské akcie, kick-off stretnutia)

Základné hospodárske ukazovatele
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Správy z DATALANu

Ciele spoločnosti

Hlavné ciele spoločnosti
1. Upevňovať popredné postavenie spoločnosti DATALAN, a. s., na domácom trhu.
2. Zvyšovať spokojnosť zákazníkov a kvalitu produktov.
3. Zvyšovať efektívnosť riadenia spoločnosti DATALAN, a. s.
4. Zabezpečovať stálu kontrolu zvyšovania efektívnosti IMS.
5. Zabezpečovať profesionalitu, úroveň odborného rastu, spôsobilosť zamestnancov a zároveň ich spokojnosť.
6. Zabezpečovať ochranu životného prostredia.

Dlhodobé environmentálne ciele
1. Udržiavať a zdokonaľovať systém separovaného zberu a likvidácie odpadov.
2. Znižovať negatívny vplyv spoločnosti na životné prostredie.
3. Vybudovať systém pravidelného informovania verejnosti o aktivitách spoločnosti v oblasti životného prostredia.
4. Udržiavať a zdokonaľovať systém environmentálneho manažérstva.

Základné informácie o spoločnosti
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Organizačná štruktúra v roku 2008

Štefan Petergáč
predseda predstavenstva

DIVÍZIA
MARKETING
Eva Medvecká

Miroslav Melicherčík

Jozef Kopka

Michal Klačan

Dušan Gavura

člen predstavenstva
a generálny riaditeľ

člen predstavenstva zodpovedný
za infraštruktúrne projekty

člen predstavenstva zodpovedný
za softvérové projekty

člen predstavenstva
a finančný riaditeľ

DIVÍZIA
PROJEKTOV EÚ
Miloš Ronec

zmocnenec pre IMS

DIVÍZIA INFO-KOMUNIKAČNÉ
RIEŠENIA
Martin Gubov

DIVÍZIA
OUTSOURCING IT
Rastislav Koutenský

DIVÍZIA
OBCHOD
Marek Paščák

DIVÍZIA
SW OBCHOD
Viliam Bošiak

DIVÍZIA
REALIZÁCIE SW
Michal Klačan

DIVÍZIA
ROZVOJA
SW PRODUKTOV
Ľuboš Petrík

Oddelenie ICTR

Outsourcing

Pobočka Bratislava

SW Obchod

Procesná
automatizácia

Oddelenie ERP

Oddelenie CIO

Servis HP IPG
a Philips

Pobočka B. Bystrica

Presales SW

Znalostný
manažment

Oddelenie riadiace

Servis HP PSG a IBM

Pobočka Žilina

Zákazkový vývoj

Oddelenie CMN

Networking

Pobočka Košice

SW kvalita
a metodika

Logistika

Pobočka Poprad

Produkcia

Základné hospodárske ukazovatele
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Miroslav Doležal

Správy z DATALANu

DIVÍZIA
FINANCIE
Dušan Gavura

Organizačná štruktúra na rok 2009

Predstavenstvo
Štefan Petergáč
predseda predstavenstva

Miroslav Melicherčík

Jozef Kopka

Michal Klačan

Dušan Gavura

člen predstavenstva
a generálny riaditeľ

člen predstavenstva zodpovedný
za infraštruktúrne projekty

člen predstavenstva zodpovedný
za softvérové projekty

člen predstavenstva
a finančný riaditeľ

ZMOCNENEC IMS
Miroslav Doležal

DIVÍZIA FINANCIE
Dušan Gavura
riaditeľ Divízie financie

DIVÍZIA MARKETING
Eva Medvecká
riaditeľka Divízie marketing

Základné informácie o spoločnosti

OBCHOD
Marek Paščák
riaditeľ Divízie obchod

INFO–KOMUNIKAČNÉ
RIEŠENIA
Jozef Kopka
člen predstavenstva zodpovedný
za infraštruktúrne projekty

SOFTWARE
Michal Klačan
člen predstavenstva zodpovedný
za softvérové projekty

DIVÍZIA
OBCHOD
Marek Paščák

DIVÍZIA INFO–KOMUNIKAČNÉ
RIEŠENIA
Martin Gubov

DIVÍZIA procesná
automatizácia
Bohuslav Mesároš

DIVÍZIA
PROJEKTOV EÚ
Miloš Ronec

DIVÍZIA
OUTSOURCING IT
Rastislav Koutenský

DIVÍZIA
ZNALOSTNÝ MANAŽMENT
Norbert Lacko

DIVÍZIA SILNO- A SLABOPRÚDOVÝCH INŠTALÁCIÍ
Marek Vorobeľ

DIVÍZIA
POBOČIEK
Jozef Kopka

DIVÍZIA
NOVÝCH SW PRODUKTOV
Ľuboš Petrík

Finančná časť
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Orgány spoločnosti

Jozef Kopka
člen predstavenstva zodpovedný
za infraštruktúrne projekty

Štefan Petergáč
predseda predstavenstva
Je absolventom Elektrotechnickej fakulty STU v Bratislave.
V roku 1988 absolvoval

Absolvoval Fakultu elektrotechniky a informatiky STU v BratislaMiroslav Melicherčík
člen predstavenstva
a generálny riaditeľ

doktorandské štúdium na Katedre automatizácie a regulácie

Absolvoval Elektrotechnickú

Fakulty elektrotechniky a infor-

fakultu STU v Bratislave,

matiky STU v Bratislave a ujal sa

odbor elektronické počítače

pedagogickej pozície odbor-

so zameraním na tvorbu

ného asistenta. V roku 1990 bol

programových systémov.

jedným zo spoluzakladateľov

Od roku 1994 pracuje

DATALANu. V spoločnosti po-

v spoločnosti DATALAN, kde

stupne pracoval ako obchodný

postupne pôsobil na pozíci-

riaditeľ, neskôr ako generálny

ách obchodníka, vedúceho

riaditeľ a v súčasnosti pôsobí

obchodného oddelenia

ako predseda predstavenstva.

a obchodného riaditeľa.

Je akcionárom spoločnosti.

Od roku 2001 zastáva pozíciu generálneho riaditeľa
DATALANu a je akcionárom

ve, Katedru automatizácie a regulácie, odbor automatizácia so
zameraním na riadenie nelineárnych systémov. V spoločnosti
DATALAN pôsobí od roku 1996
na rôznych postoch v oblastiach
obchodného a technologického zamerania. Od roku 2000
zastával pozíciu obchodného
riaditeľa spoločnosti a od 1. 4.
2007 riaditeľa Divízie info-komunikačné riešenia. V súčasnosti je
členom predstavenstva DATALANu zodpovedným za infraštruktúrne projekty. Je akcionárom
spoločnosti.

Michal Klačan
člen predstavenstva zodpovedný
za softvérové projekty
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Absolvoval Elektrotechnickú fakultu STU v Bratislave,

Absolvoval Fakultu elektro-

Katedru mikroelektroniky

techniky a informatiky STU

a doplňujúce pedagogické

v Bratislave. Postupne pôsobil

štúdium. Pracoval ako

v spoločnostiach Asset, HTC

konateľ a výkonný riaditeľ

Holding a Tempest, kde zastával

distribučnej spoločnosti

funkciu vedúceho oddelenia.

Expert & Partner Bratislava,

Od roku 1997 pracoval pre

spol. s r. o. V DATALANe

Ability, spol. s r. o., ako technický

pracuje od roku 1999, kde

riaditeľ. V DATALANe pôsobil

najskôr zastával post vý-

na pozícii riaditeľa Divízie BPS

konného riaditeľa. Od roku

od roku 2003 a vo februári roku

2001 je riaditeľom Divízie

2005 sa ujal postu riaditeľa Di-

financie. V decembri 2002

vízie softvérové riešenia. V súčas-

sa ujal postu člena predsta-

nosti je členom predstavenstva

venstva a v decembri 2004

zodpovedným za softvérové

sa stal členom výkonného

projekty.

vedenia DATALANu.

spoločnosti.
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Dušan Gavura
člen predstavenstva
a finančný riaditeľ

Správy z DATALANu

Norbert Lacko
člen dozornej rady

Jozef Mokrý
predseda dozornej rady
Je absolventom Elektrotechnickej fakulty STU v Bratislave so
špecializáciou na elektronické
počítače. Od roku 1991 až
do súčasnosti pracuje v spoločnosti DATALAN, kde postupne
zastával pozície obchodného,
marketingového, výkonného a generálneho riaditeľa.
V súčasnosti pôsobí na pozícii
predsedu dozornej rady. Je
akcionárom DATALANu.

V roku 1993 absolvoval Fakultu
elektrotechniky a informatiky
na STU. Počas štúdia pracoval
v spoločnosti IPEC na pozícii
správcu siete, po ukončení
štúdia v spoločnosti Externa
IT ako systémový špecialista.
Od roku 1997 pôsobil v Ability,
spol. s r.o., ako senior developer a projektový manažér
a od roku 2000 pôsobil v Ability
Development SK, a. s., ako technický riaditeľ. Po fúzii pôsobil
v DATALANe ako riaditeľ Divízie
softvérový vývoj. V súčasnosti
je riaditeľom Divízie znalostný
manažment a člen dozornej
rady. Je akcionárom spoločnosti.

Marek Paščák
riaditeľ Divízie obchod
Peter Kotuliak
člen dozornej rady

Absolvoval Fakultu elektro-

V roku 1991 úspešne skončil

v Bratislave, Katedru auto-

štúdium na Elektrotechnickej
fakulte SVŠT, odbor elektronické
počítače. Od roku 1992 až
do roku 2005 v spoločnosti
Tempest, s. r. o., postupne
prešiel všetkými funkciami súvisiacimi s oblasťou
informatiky až po konateľa
spoločnosti a v roku 2005 sa
stal predsedom predstavenstva

techniky a informatiky STU
matizácie a regulácie, odbor
automatizácia. V spoločnosti
DATALAN pôsobí od roku 1999
na rôznych postoch v oblastiach obchodného zamerania.
Od roku 2006 zastával pozíciu
vedúceho obchodného oddelenia Divízie info-komunikačných riešení a v súčasnosti riadi
Divíziu obchod.

Eva Medvecká
riaditeľka Divízie marketing
Vyštudovala Fakultu managementu UK so špecializáciou
na marketing a absolvovala program Erasmus so
zameraním na marketingovú
komunikáciu. Na marketingovej pozícii pôsobila vo firmách
Gratex International a Ability
Development SK. Od roku
2006 zabezpečovala marketing

spoločnosti Tempest, a. s.. V ro-

softvérovej divízie spoločnosti

koch 2001 až 2003 pôsobil ako

DATALAN. Od 1. 7. 2008 pôsobí

člen Predstavenstva DATALANu

v DATALANe na pozícii riaditeľ-

a od roku 2005 je členom jeho

ky Divízie marketing.

dozornej rady. Peter Kotuliak
je akcionárom spoločnosti
DATALAN, a. s..

Základné informácie o spoločnosti
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Portfólio riešení a služieb
BIZNIS RIEŠENIA
Biznis riešenia sú zamerané na riešenie kritických oblastí vo
firme, a to na operatívnej a najmä na strategickej úrovni. Klienti
spoločnosti DATALAN využívajú služby a odborné poradenstvo
tímu IT profesionálov s najvyšším odborným vzdelaním
a medzinárodnou certifikáciou, a to nielen na Slovensku, ale
i v okolitých krajinách.

technológií (napr. virtualizačné nástroje) zefektívňuje správu
zdrojov a vedie k vyššej produktivite, čím sa redukujú vlastné
náklady, zvyšuje sa dostupnosť a kvalita IT služieb a garantuje
ich úroveň. Zoptimalizovaná IT infraštruktúra je prehľadnejšia,
výkonnejšia, bezpečnejšia a schopná rýchlo reagovať
na aktuálne výzvy podnikania a požiadavky používateľov.
IT služby a konzultácie

Správa dokumentov a informácií – DATALAN ECM solutions

Integrácia systémov

DATALAN ECM solutions tvorí skupina strategických riešení
zameraných na správu firemnej dokumentácie a jej obsahu. Ide
o vysoko flexibilné riešenia Správa zákazníckej dokumentácie,
Správa dennej pošty, Správa registratúry a ďalšie, ktoré je
možné jednoducho rozširovať a navzájom kombinovať.
Vďaka inovatívnym prístupom k riešeniu danej problematiky
a progresívnym technológiám dokáže DATALAN ECM suite
pracovať s informáciou v akomkoľvek formáte a zabezpečiť tak
vysokú dostupnosť informácií aj v neštandardných situáciách.
Veľkou prednosťou riešení pre správu dokumentov a informácií
je schopnosť prispôsobiť sa špecifickým požiadavkám firiem
rôznej veľkosti a z rôznych segmentov.

Dôležitou súčasťou ponuky DATALANu sú aj integračné
služby na úrovni dát, aplikácií či komplexných systémov,
ktoré zabezpečujú prepojenie rôznych produkčných
a podporných systémov do jednotného prostredia. Kľúčové
prednosti služby Integrácia systémov sú znížené náklady
na manažment služieb, efektívnejší vývoj a monitoring služieb,
zabezpečenie homogénneho prostredia a najmä flexibilné
zavádzanie nových služieb. Vďaka inovatívnym technológiám
dokážu integračné riešenia prepájať aj neštandardné systémy
a aplikácie a prispôsobiť sa špecifickým požiadavkám firiem
z rôznych segmentov.
Infraštruktúrne riešenia

Riadenie procesov a spolupráca – DATALAN BPM solutions
DATALAN BPM solutions je skupina strategických riešení
zameraných na správu informácií, riadenie procesov,
integráciu a spoluprácu pracovných skupín, ako aj na jednotnú
komunikáciu smerom k zákazníkom a biznis partnerom.
Ide najmä o riešenia Spracovanie objednávok, Aktivácia
zákazníckych služieb, Obstarávanie a Likvidácia faktúr. Vďaka
inovatívnym prístupom a moderným technológiám dokážu
riešenia DATALAN BPM suite riadiť aj neštandardné procesy
tak, aby zabezpečili najvhodnejší postup. Samozrejmosťou
je bezproblémové prispôsobenie špecifickým požiadavkám
firiem rôznej veľkosti a z rôznych segmentov.
Optimalizácia IT infraštruktúry – DATALAN IT Optimization
Riešenie DATALAN IT Optimization zabezpečuje výraznú
modernizáciu IT infraštruktúry s cieľom šetrenia nákladov
v súčasnosti aj v budúcnosti. Aplikovaním najmodernejších
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Vďaka realizácii veľkých infraštruktúrnych projektov má
spoločnosť DATALAN bohaté skúsenosti s komplexnou
realizáciou infraštruktúrnych sietí a ICT prostredí, preto dokáže
v tejto oblasti poskytnúť:
• návrh, dodávku a inštaláciu hardvérových a softvérových
riešení a produktov renomovaných výrobcov,
• realizáciu, zabezpečenie a správu počítačových sietí
nezávislých od prenosových protokolov,
• komplexné služby v oblasti silnoprúdových a slaboprúdových
inštalácií od návrhu, projekcie, cez realizáciu až po servis;
meranie a reguláciu, zabezpečovacie systémy, elektronické
požiarne a kamerové systémy, elektronický vrátnik,
štruktúrovaná kabeláž,
• celkové presťahovanie infraštruktúry (IT Moving) vrátane
projektového manažmentu, stavebného dozoru investora,
riadenia príprav, migrácie a dodávky infraštruktúry
s minimálnym obmedzením chodu firmy.

Správy z DATALANu

Outsourcing IT a autorizovaný servis
IT outsourcing je efektívnym, úsporným a jednoduchým
spôsobom správy informačných technológií, ktorý
spoločnosť DATALAN poskytuje na profesionálnej úrovni.
V oblasti outsourcingu ponúka služby v rôznych úrovniach,
od selektívneho outsourcingu ako napr. outsourcing
ľudských zdrojov, technickej podpory a správy, outsourcing
špeciálnych služieb a riadenia projektov až po služby
kompletnej starostlivosti a prevádzky IT prostredia. Spoločnosť
prevádzkuje aj jedno z najväčších autorizovaných servisných
stredísk na Slovensku, v rámci ktorého poskytuje služby
záručného a pozáručného autorizovaného zmluvného servisu
IT produktov značiek HP, IBM, Lenovo a Philips. DATALAN
poskytuje servisné služby s celoslovenským pokrytím v rámci
servisného strediska v Bratislave a prostredníctvom svojich
pobočiek v Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach v širokom rozsahu
dostupnosti, až do 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
Online služby – Cenová mapa nehnuteľností Slovenska
Služba Cenová mapa nehnuteľností Slovenska (CMN)
poskytuje spoľahlivé informácie o cenách všetkých druhov
nehnuteľností v rámci celej SR. CMN je internetová služba,
prístupná prostredníctvom internetu a webového prehliadača
na adrese www.cmn.sk. Vďaka viac ako tisícke prispievajúcich
subjektov a dátam zbieraným od roku 2000 poskytuje robustnú
dátovú základňu na tvorbu podrobných štatistík vývoja cien
nehnuteľností na slovenskom trhu. Dáta z CMN sú k dispozícii
anonymne, 24 hodín denne a okamžite po zadaní požiadavky,
vo forme podrobných informácií o nehnuteľnosti a jej polohe
na mape SR až na úroveň ulice. Možnosti CMN využívajú
najvýznamnejšie finančné inštitúcie v SR a ďalšie spoločnosti
na zefektívnenie svojej činnosti. CMN prevádzkuje DATALAN
a Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska.
Riešenia pre priemysel
Firemná a výrobná agenda – MEMPHIS
MEMPHIS je základom kompletného firemného informačného
systému zostaveného z modulov, ktoré je možné jednoducho
rozšíriť a navzájom kombinovať. Najvýznamnejšie sú moduly
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Výroba, Manažérske reporty, ERP pre ekonomickú agendu,
Obchod, Logistika a Dokument manažment (vrátane správy
registratúry). Kľúčové prednosti riešenia sú možnosť kombinácie
s inými ERP systémami, prehľadné reporty o stave firmy a známe
používateľské prostredie MS Office. MEMPHIS ENTERPRISE je
určený najmä pre stredne veľké spoločnosti z oblasti výroby
a distribúcie najmä na riadenie výroby a logistiky. MEMPHIS
BASIC je zameraný najmä na správu financií, dokumentov,
logistiky a obchodu pre menšie obchodné a distribučné
spoločnosti.
Riadiace a kontrolné systémy
Riešenia ponúkané spoločnosťou DATALAN sú zamerané
na oblasti meranie a kontrola parametrov výrobkov,
monitorovanie parametrov výroby, monitorovanie
stavu mechanických sústav, testovacie pracoviská, zber
a vyhodnocovanie dát z výroby. Služby v tejto oblasti
pozostávajú z návrhu riešení, ich vývoja, integrácie do výrobných
procesov a systémovej integrácie s existujúcimi informačnými
systémami. Výhodami ponúkaných riešení sú komplexnosť,
okamžité vyhodnotenie parametrov produkcie a precízna
kontrola kvality. Vďaka použitiu najmodernejších technológií je
pri nasadených riešeniach zabezpečená dlhodobá spoľahlivosť,
nízke náklady na údržbu a ochrana investícií.
Riešenia pre verejnú správu
Digitálne mesto
Digitálne mesto je vízia spoločnosti DATALAN, ktorá definuje
fungovania mesta ako moderného, digitálne fungujúceho
sídla. Konkrétna architektúra Digitálneho mesta vychádza
z každodenných potrieb samosprávy a riešení DATALANu,
ktoré boli úspešne nasadené v komerčnej aj verejnej správe.
DATALAN Digitálne mesto tvoria tieto riešenia: digitálny úrad
(KORWIN), digitálne zastupiteľstvo a poskytovanie on-line
verejných služieb. Vďaka nim môžu mestá a obce zabezpečiť
efektívne fungovanie MsÚ a jeho elektronické prepojenie
s podriadenými organizáciami, poskytovanie on-line verejných
služieb pre občanov a firmy, účinnejšiu participáciu občanov
na správe miestnych vecí a efektívnu zastupiteľskú demokraciu
na miestnej úrovni.
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Referencie
Telekomunikácie
Orange Slovensko, a.s.
Slovak Telekom, a.s.
SWAN, a.s.
T-Mobile Slovensko, a.s.
Priemysel a sieťové odvetvia
ArcelorMittal Construction
Slovakia, s.r.o.
Assyx, spol. s.r.o.
AVEX PRODUCTION, s.r.o.
BCI, a.s.
BELAR, a.s.
BSH Drives and Pumps
Duslo, a.s.
H B H, a.s.
Holcim (Slovensko), a.s.
Hriňovské strojárne, a.s.
IDO Hutný projekt, a.s.
INA Kysuce, a.s.
INA SKALICA, spol. s r.o.
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť,
a.s.
MATEP, spol. s r.o.
PCA Slovakia, s.r.o.
Považský cukor, a.s.
RAJO, a.s.
SCA Hygiene Products Slovakia,
s.r.o.
SHELL Slovakia, s.r.o.
SHP Harmanec, a.s.
SHP Slavošovce, a.s.
SLAVIA TOOLS, a.s.
SLOVALCO, a.s.
Slovenský plynárenský priemysel,
a.s.
SLOVGLASS, a.s.
SONY SLOVAKIA, spol. s r.o.
Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.
Swedwood Slovakia, s.r.o., o.z.
Spartan
ŠKODA JS, a.s.
Špeciálne činnosti, s.r.o.
Tatravagónka, a.s.
THERMOPLASTIK, s.r.o
Tvornica papira SHP CELEX, a.d.
VÁHOSTAV – SK, a.s.
VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o.
Východoslovenská energetika, a.s.
ZEAINVENT, a.s.
ZIPP BRATISLAVA, spol. s r.o.

Finančné inštitúcie
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
AMSLICO AIG Life poisťovňa, a.s.
Beneficial Finance, a.s., organizačná
zložka Slovakia
CALYON S.A., pobočka zahr. banky
Consumer Finance Holding, a.s.
Dexia banka Slovensko, a.s.
Factoring Slovenskej sporiteľne, a.s.
HSBC Bank plc, pob. zahr. banky
ING Bank N.V., pobočka zahr. banky
ING Management Services, s.r.o.,
organizačná zložka
ISTROBANKA, a.s.
J&T BANKA, a.s., pobočka zahr.
banky
J&T FINANCE GROUP, a.s.
J&T REAL ESTATE, a.s.
Lease Plan Slovakia B.V.,
organizačná zložka
MARSH EUROPE – organizačná
zložka Slovensko
OTP Faktoring Slovensko, a. s.
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s.
Poštová banka, a.s.
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Slovenská záručná a rozvojová
banka, a.s.
Tatra banka, a.s.
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
VB Leasing SK, spol. s r.o.
VOLKSBANK Slovensko, a.s.
VOLKSWAGEN Finančné služby
Slovensko, s.r.o.
Všeobecná úverová banka, a.s.
VÚB Leasing, a.s.
Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
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Verejný sektor
Bratislavský samosprávny kraj
Colné riaditeľstvo SR
European Patent Office
Európsky vzdelávací inštitút, n.o.
Generálna prokuratúra SR
Generálne riaditeľstvo Zboru
väzenskej a justičnej stráže
Kancelária NR SR
Letové prevádzkové služby SR, š.p.
Mesto Košice
Mesto Martin
Ministerstvo dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo vnútra SR
Úrad informatiky a telekomunikácií
Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Národná banka Slovenska
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Národné lesnícke centrum Zvolen
Okresný súd Rimavská Sobota
Slovenský rozhlas
Sociálna poisťovňa
Technická univerzita vo Zvolene
Univerzita Mateja Bela
Úrad geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Bratislava
Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou SR
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Úrad vlády SR
Ústredie práce, sociálnych vecí
a rodiny SR
Vodohospodárska výstavba, š.p.
Vysokoškolský lesnícky podnik
Žilinská univerzita v Žiline

Správy z DATALANu

Obchod a služby
APT ELEKTRO, s.r.o.
Austrian Airlines Technik –
Bratislava, s.r.o.
Auto Palace Slovakia, s.r.o.
AUTOPOLIS, s.r.o.
BRVZ, spol. s r.o.
CEMOS, projektová kancelária, s.r.o.
CITROËN SLOVAKIA, s.r.o.
CRESCO GROUP, a.s.
DELTA D, a.s.
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
EASTFIELD, a.s.
Electrolux Slovakia, s.r.o.
EURO CITY PARK, a.s.
GEOCONSULT, spol. s r.o.
GEON, s.r.o.
GOPAS SR, a.s.
INDRA Slovakia, a.s.
Informačné centrum
podnikateľov, s.r.o.
IRIS IDENT, s.r.o.
JYSK, s.r.o.
KASTOR, s.r.o.
OLYMPIC CASINO SLOVAKIA, s.r.o.
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.
PPA INŽINIERING, s.r.o.
PricewaterhouseCoopers
Slovensko, s.r.o.
Slovenská pošta, a.s.
Slovenské reality, spol. s r.o.
SOPRA, a.s.
VHS – SK – Projekt, s.r.o.
VNET, a.s.
VUKI, a.s.

Najvýznamnejšie projekty
Biznis riešenia
Dexia banka Slovensko, a.s. –
DATALAN BPM solutions, systém
schvaľovania a spracovania úverov
pre SMB
Home Credit Slovakia, a. s. –
DATALAN ECM solutions, správa
zákazníckej dokumentácie, podpora
vymáhania pohľadávok
Orange, a.s. – DATALAN ECM
solutions, správa zákazníckej
dokumentácie, správa registratúry
Slovak Telecom, a.s. – DATALAN
ECM solutions, správa zákazníckej
dokumentácie, správa registratúry,
správa dennej pošty, integrácia
systémov
Slovalco, a.s. – DATALAN ECM
a BPM solutions, správa zmlúv,
podpora procesov obstarávania,
logistiky
Slovenský plynárenský priemysel,
a.s. – DATALAN ECM solutions,
Správa registratúry
Sociálna poisťovňa – DATALAN
ECM solutions, Správa registratúry
Východoslovenská energetika, a.s.
– DATALAN ECM solutions, Správa
registratúry
ÚGKK SR – DATALAN ECM solutions,
Správa registratúry, Elektronická
podateľňa, integrácia systémov

Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s. – DATALAN
ECM solutions, likvidácia faktúr,
schvaľovanie objednávok
T-Mobile Slovensko, a.s. – extranet,
aplikácia na vymáhanie pohľadávok,
platforma na dobíjanie prepaid
kreditov, intranet
VOLKSBANK Slovensko, a.s. –
DATALAN BPM Solutions, VB Pay
modul e-banking
VÚB/Consumer Finance Holding,
a.s. – DATALAN ECM a BPM
solutions, samoobslužná zóna pre
zákazníkov a partnerov, správa
zákazníckej dokumentácie, riadenie
zákaznícky orientovaných procesov
(schvaľovanie kreditných kariet,
úverov, predaj na splátky)

IT služby a konzultácie
ArcelorMittal Construction
Slovakia, s.r.o. – modernizácia IT
infraštruktúry
Factoring Slovenskej sporiteľne,
a. s. – IT Moving (sťahovanie IT
infraštruktúry)
Kancelária Národnej rady SR
– modernizácia IT infraštruktúry
Ministerstvo kultúry SR –
distribúcia tlačiarní a serverov

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
– IT Moving a realizácia novej
serverovne
Ministerstvo školstva SR –
dodávka multimediálnych súprav
v rámci internetizácie základných
a stredných škôl
Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky – dodávka PC a tlačiarní,
záručný a pozáručný servis
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne,
a. s. – IT Moving (sťahovanie IT
infraštruktúry)

Špecifické segmentové
riešenia
CRESCO GROUP a.s. – silnoprúdové
a slaboprúdové (ŠK, EPS, PR,
videovrátnik) rozvody
Iris Ident, s.r.o. – informačný systém
pre pracoviská kontroly originality
motorových vozidiel
Mesto Košice – digitálne
zastupiteľstvo, Digitálne mesto
Mesto Martin – digitálne
zastupiteľstvo, Digitálne mesto

PricewaterhouseCoopers
Slovensko, s.r.o. – návrh a realizácia
infraštruktúry pobočky v KE

SCA Hygiene Products Slovakia,
s.r.o. – kontrola výrobkov vo
výrobnej linke

PricewaterhouseCoopers
Slovensko,s.r.o. – IT Moving
(sťahovanie IT infraštruktúry)

THERMOPLASTIK, s.r.o – kontrola
plastových výliskov

Sociálna poisťovňa –
rámcová zmluva na dodávku
hw infraštruktúry vrátane
komunikačných zariadení, sw
licencií a špecializovaných služieb
SONY SLOVAKIA, s.r.o. – parciálne
sťahovanie infraštruktúry
serverovne
VOLKSBANK Slovensko, a.s.
– outsourcing IT služieb

VÚB Leasing, a.s. – komplexné
riešenie pre poskytovanie
súhrnných business informácií
o porfóliu spoločnosti, Business
Intelligence
VUKI a.s. – implementácia ERP
systému
Zbor väzenskej a justičnej stráže
– informačný systém pre evidenciu
väzňov

Strategickí partneri DATALANu

Základné informácie o spoločnosti
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Integrovaný manažérsky systém
Vedenie spoločnosti sa zaviazalo zaviesť a prevádzkovať
efektívny Integrovaný manažérsky systém (IMS), ktorý je v súlade
s právnymi a inými požiadavkami, normami ISO 9001:2000
a ISO 14001:2004. Pri dosahovaní svojich strategických zámerov
spoločnosť DATALAN, a. s., berie ohľad na ochranu a starostlivosť
o životné prostredie so zámerom predísť negatívnemu
pôsobeniu na životné prostredie alebo ho obmedziť .
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Spoločnosť DATALAN, a. s., je držiteľom certifikátu kvality TÜV
NORD CERT (reg. číslo 04 100 990940) pre systém manažérstva
kvality (SMK) podľa európskej normy ISO 9001:2000 a certifikátu
(reg. číslo 44 104 990 940) pre systém environmentálneho
manažérstva (SEM) podľa európskej normy ISO 14001:2004
v odbore Komplexné riešenia – návrh a vývoj softvéru, predaj,
inštalácia, poradenstvo a servis v oblasti informačných
a komunikačných systémov.

Správy z DATALANu

Etický kódex a politika spoločnosti

Základné informácie o spoločnosti
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Ľudské zdroje
Zamestnanci. Niektorí sú s nami už dlho a pre niektorých
z nich je to iba prvé zamestnanie. Aj keď každý z nich mal inú
cestu, ktorou sa k nám dostal, jedno majú spoločné – sú to
kvalifikovaní ľudia a ich vedomosti, odbornosť a lojálnosť sú
našimi najväčšími hodnotami. Vážime si svojich súčasných,
ale aj budúcich zamestnancov a záleží nám na tom, či nás
vnímajú ako dobrého zamestnávateľa. Chceme stále rásť
nielen navonok, ale i v ich očiach.
Kladieme veľký dôraz na spokojnosť zamestnancov, pretože iba
spokojný zamestnanec sa cíti silnejší, odolnejší i motivovanejší
na svojej pracovnej pozícii. Ako každý rok, aj v roku 2008 sme
dali našim zamestnancom možnosť vyjadriť sa v prieskumoch
spokojnosti. Mohli sa vyjadriť k aktivitám, ktoré podnikáme,
aby mali možnosť identifikovať problémové oblasti a aby
mali možnosť navrhnúť zlepšenia. Vzdelávanie a rozvoj patria
k našim základným cieľom, strategickým záujmom i potrebám.
Ak majú zamestnanci naplniť naše očakávania, podporiť svoju
firmu či uspieť, potrebujú istú úroveň vzdelania.
V roku 2007 získala naša spoločnosť finančný príspevok
z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu
JPD NUTS II Bratislava Cieľ 3 na spolufinancovanie projektu
Rozvoj schopností zamestnancov DATALAN. Celková finančná
hodnota projektu bola vo výške 13 359 087 Sk (443 440 eur),
z toho prostriedky z ESF predstavovali sumu 10 019 315 Sk
(332 580 eur) a vlastné zdroje DATALAN sumu 3 339 772 Sk
(110 860 eur).
S realizáciou vzdelávacích aktivít podľa projektu ESF sme začali
1. 9. 2007 so zámerom udržať a obnoviť jazykové a odborné
vedomosti i osobnostné zručnosti zamestnancov bez rozdielu

Vývoj počtu zamestnancov

ich zaradenia v rámci hierarchie organizačnej štruktúry. Projekt
ESF sme ukončili 31. 12. 2008. Počas doby jeho trvania sme
zrealizovali 90 vzdelávacích aktivít, do ktorých sme zapojili
133 zamestnancov, ktorí strávili v školiacich miestnostiach
spolu 2 141 hodín.
Investície do vzdelávania sú pre nás dôležitým faktorom nášho
budúceho ekonomického rastu, a preto sme vzdelávanie
v roku 2008 podporili aj ďalšími finančnými prostriedkami
z vlastných zdrojov vo výške 1 243 034 Sk (41 261 eur).
Spokojnosť v zamestnaní často silne súvisí s výškou a druhom
odmien. Miera a spôsob odmeny môžu byť rôzne, môže to
byť mzda, pracovná pozícia, kvalita pracovného prostredia,
miera vplyvu na riadenie či zabezpečenie zamestnaneckých
výhod. Vážime si prácu svojich zamestnancov, a preto im
okrem finančného odmeňovania poskytujeme aj rôzne
benefity ako:
• flexibilný pracovný čas,
• odborné i jazykové vzdelávanie,
• osobný finančný účet na kultúru, šport a regeneráciu,
• doplnkové dôchodkové sporenie,
• zamestnanecké pôžičky,
• podporu mladej rodine,
• firemné akcie,
• rôzne darčeky,
• iné...
Rešpektovanie zamestnanca, otvorenosť a vzájomná komunikácia
patria k základným hodnotám našej firemnej kultúry a dávajú
nám predpoklad na dlhodobé dosahovanie úspechov a ustavičný
rast. A my rastieme spolu s našimi zamestnancami.

Štruktúra zamestnancov podľa vzdelania
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Spoločenská zodpovednosť

Spoločenskú zodpovednosť DATALAN chápe ako kontinuálny
záväzok vytvárať a dodržiavať etické štandardy, prispievať
k zlepšovaniu životného prostredia, zvyšovať kvalitu života
zamestnancov, ako aj prostredia, v ktorom pôsobí. Na základe
stratégie spoločnosti DATALAN už tradične venoval v roku
2008 svoju pozornosť najmä podpore znevýhodnených
občanov, vzdelaniu, umeniu a odbornej činnosti.
Spoločnosť DATALAN celoročne podporovala Slovenský
paralympijský výbor a prispela tak k účasti slovenských
zástupcov na Paralympijských hrách v Pekingu. Takisto
dodávkou LCD monitorov podporila činnosť Fakultnej
nemocnice s poliklinikou v Bratislave.
V roku 2008 sa spoločnosť DATALAN výrazne angažovala aj
v oblasti umenia – ako generálny partner muzikálu Producenti
a finančne prispela aj vznik filmu Nedodržaný sľub, ktorý
získal na Los Angeles Jewish Film Festival v USA hlavnú cenu
v kategórii hraný film.

DATALAN už dlhodobo podporuje aj oblasť vzdelávania
a odborných aktivít. V roku 2008 bola spoločnosť partnerom
odborných konferencií Systémová integrácia 2008, SKITU,
iDEME a súťaže o najlepšie www stránky miest a obcí Zlatý
erb. Finančným príspevkom sme podporili aj vydanie odbornej
publikácie Projektové riadenie.
V oblasti športu podporila spoločnosť DATALAN najmä činnosť
basketbalového tímu BK Slovan Bratislava.
Za významný prínos k rozvoju slovenskej spoločnosti
všeobecne považuje DATALAN podporu informatizácie
Slovenska, a to vytváraním a verejným šírením ideí týkajúcich
sa možného vývoja informatizácie a vytváraním praktických
riešení, ktoré výrazne skvalitňujú činnosť verejnej správy. Pre
DATALAN sú aktivity spoločenskej zodpovednosti prirodzeným
rozšírením jeho podnikateľskej filozofie a hodnôt značky,
stará sa teda nielen o svoje ekonomické prostredie, ale aj
o prostredie okolo seba a svojich zamestnancov.

Základné informácie o spoločnosti

Finančná časť

27

Ročná správa 2008 | Základné informácie o spoločnosti

Externá a interná komunikácia

Cieľom komunikačnej stratégie spoločnosti DATALAN je
odovzdávanie a prijímanie informácií, navodenie dialógu
s existujúcimi i potenciálnymi klientmi, partnermi, firemným
prostredím či odbornou verejnosťou.
Najobsiahlejším, pravidelne aktualizovaným médiom
DATALANu je internetová stránka www.datalan.sk, ktorá
v roku 2008 získala v súťaži Podnikové médium roka ocenenie
ako 3. najlepšia www stránka. Návštevníci tu nájdu kompletné
produktové portfólio spoločnosti, aktuálne kampane,
novinky a kontakty. Ďalším komunikačným nástrojom vo
vzťahu so zákazníkom je časopis DATALAN News, ktorý
vychádza s polročnou periodicitou a predstavuje súhrn
najvýznamnejších udalostí spoločnosti za dané obdobie.
Zákazníci spoločnosti tu nájdu najmä zaujímavé články
o udalostiach, technológiách, úspešných projektoch
a produktoch spoločnosti DATALAN. Aj v roku 2008 kládol
DATALAN ťažisko komunikácie so súčasnými aj potenciálnymi
klientmi na odborné semináre, ale aj spoločenské akcie.
V roku 2008 sa spoločnosť DATALAN vzhľadom na množstvo
podobných podujatí rozhodla nepokračovať v konferenciách
i2s – Informatizácia slovenskej spoločnosti a SW4U – Software
for you. Naopak, zorganizovala odborný seminár Nestraťte
sa v mori informácií a procesov, tradičné športové rodinné
podujatie DATALAN Cup a bola aj generálnym
partnerom svetového muzikálu Producenti.

V roku 2008 pokračoval DATALAN v komunikácii
prostredníctvom pravidelného elektronického newslettera
o modernom meste Moderná samospráva, ktorý vydáva
občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu. DATALAN je
partnerom newslettera a pravidelne doň prispieva článkami
najmä o riešeniach pre digitalizáciu slovenských miest.
Rovnakej téme a navyše aj informatizácii celej slovenskej
spoločnosti sa venoval firemný blog Digitálne Slovensko
prevádzkovaný na www.etrend.sk. DATALAN pravidelne
publikuje tlačové správy k významným udalostiam spoločnosti.
V roku 2008 spoločnosť zverejnila 19 tlačových správ
a informácií. Okrem toho DATALAN v roku 2008 publikoval
v českých aj slovenských magazínoch množstvo odborných
článkov na tému biznis riešení a informatizácie Slovenska.
Hlavná komunikácia so zamestnancami bola aj v roku
2008 zabezpečená prostredníctvom firemného intranetu
a informačnými panelmi v priestoroch firmy. Môžu tam nájsť
okrem rôznych informácií a oznamov aj firemné prieskumy,
súťaže či materiály potrebné na ich prácu. Na firemnom
intranete majú zamestnanci možnosť využiť anonymnú čiernu
skrinku a poskytnúť tak spoločnosti cennú spätnú väzbu.
DATALAN každoročne rozposiela a vyhodnocuje Dotazník
spokojnosti zamestnanca.
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DATALAN v médiách

Revue priemyslu 10/2008

AT&P journal 9/2008

Hospodárske noviny

EUROREPORT plus 4/2008
eFocus 4/2008

etrend.sk

itnews.sk
Základné informácie o spoločnosti

zive.sk
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Zaostrite na úspory
Inovatívne riešenia pre inovatívne spoločnosti
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Komentár k finančným výsledkom
V úvode by som rád konštatoval mimoriadne dôležitú
skutočnosť – v roku 2008 sa nám podarilo dosiahnuť
stanovené ciele a naplniť výzvy, ktoré sme si definovali
po ukončení predchádzajúceho kalendárneho roka.
Udržali sme pozitívny trend vývoja dôležitých ekonomických
ukazovateľov. Celkové tržby, ako aj pridaná hodnota vzrástli
o takmer dvojnásobok. Podiel tržieb za služby sme zvýšili
na 42,5 % a zisk spoločnosti medziročne vzrástol o 45 %.

V roku 2008 sme úspešne zrealizovali presťahovanie centrály
spoločnosti do nových priestorov a po dôslednej príprave sme
hladko zvládli aj prechod na spoločnú európsku menu.
V roku 2009 sa chceme zamerať na zvýšenie efektivity
firemných procesov a vyhľadávanie nových obchodných
príležitostí s cieľom úspešného zvládnutia špecifického
obdobia vývoja trhu poznačeného globálnou finančnou
a hospodárskou krízou.

Súhrnné finančné výkazy, vybrané finančné ukazovatele
Súvaha (v tis. Sk)
A K T Í V A (v tis. Sk)
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
* Peniaze
* Účty v bankách
Časové rozlíšenia
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
P A S Í V A (v tis. Sk)
Vlastné imanie
Základné imanie
Kapitálové fondy
Fondy zo zisku (zák. rezervný fond)
Výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Záväzky
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery
Časové rozlíšenia
Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období

Základné hospodárske ukazovatele
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2008
681 167
0
45 063
651
18 862
25 550
630 873
44 580
49
538 288
47 956
1 010
46 946
5 231
3 390
1 841
681 167
114 874
11 700
300
2 340
53 505
47 029
565 505
13 606
5 376
545 235
1 288
788
142
646

2007
431 961
0
44 597
1 181
17 866
25 550
374 475
43 545
98
318 020
12 812
1 096
11 716
12 889
10 268
2 621
431 961
105 440
11 700
300
2 340
58 708
32 392
322 403
6 823
5 743
296 348
13 489
4 118
564
3 554
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2006
290 144
0
37 495
0
11 945
25 550
234 663
17 221
35
184 187
33 220
815
32 405
17 986
7 194
10 792
290 144
64 477
9 000
300
1 800
30 746
22 631
221 691
5 722
3 722
212 247
0
3 976
91
3 885

2005
404 633
0
36 528
0
11 089
25 439
355 843
34 665
0
291 670
29 508
783
28 725
12 262
6 361
5 901
404 633
76 742
9 000
300
1 800
40 480
25 162
323 209
4 720
6 646
279 843
32 000
4 682
0
4 682

Najväčší podiel v štruktúre aktív má obežný majetok, tvorí až
92,62 %. V porovnaní s rokom 2007 vzrástol obežný majetok
o 68,47 %, v absolútnom vyjadrení o 256 398 tisíc Sk.
Neobežný majetok spoločnosti tvorí dlhodobý nehmotný,
dlhodobý hmotný a dlhodobý finančný majetok. Dlhodobý
finančný majetok v štruktúre neobežného majetku tvorí
najväčšiu položku, aj keď oproti roku 2007 sa jeho hodnota
nezmenila. V porovnaní s rokom 2007 zaznamenal nárast
dlhodobý hmotný majetok o 5,57 %, čo v absolútnom vyjadrení
predstavuje sumu 996 tis. Sk, a pokles dlhodobý nehmotný
majetok o 44,88 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje
sumu 530 tis. Sk.
Najväčší podiel na obežnom majetku si dlhodobo držia
krátkodobé pohľadávky. V porovnaní s rokom 2007 opäť
vzrástli, a to o 69,26 %. Spoločnosť v porovnaní s rokom
2007 udržala skladové zásoby na skoro nezmenenom stave,
N Á K L A D Y (v tis. Sk)
Náklady vynaložené na obst. predaného tovaru
Spotreba materiálu, energie a ost. nes. dod.
Služby
Osobné náklady (vrátane soc. zabez.)
Dane a poplatky
Odpisy DNaDHM
Zostatková cena predaného DM
Tvorba rezerv na hosp. činnosť
Tvorba opravných položiek do nákl. na hosp. č.
Ostatné náklady na hosp. činnosť
Prevod prevádzkových nákladov
Prevádzkové náklady spolu
Predané cenné papiere a podiely
Nákladové úroky
Kurzové straty
Ostatné náklady na finančnú činnosť
Tvorba rezerv na finančnú činnosť
Tvorba opravných položiek do nákl. na fin. čin.
Finančné náklady spolu
Mimoriadne náklady
Náklady spolu

Základné informácie o spoločnosti

nárast predstavuje len 2,38 %. Obrovský nárast oproti roku
2007 zaznamenali pohotové finančné prostriedky, a to až
o 274,31 %.
V štruktúre pasív majú neuhradené záväzky 83,02 % podiel.
V porovnaní s rokom 2007 vzrástli o 75,40 %, čo v absolútnom
vyjadrení predstavuje sumu 243 102 tisíc Sk. Nárast sa opäť
prejavil aj v položke vlastného imania, aj keď len mierne,
a to o 8,95 % .
V štruktúre záväzkov najväčší podiel predstavujú krátkodobé
záväzky, až 96,42 %. Oproti roku 2007 vzrástli až o 83,98 %,
čo v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu 248 887 tis.
Sk. Mierne poklesli dlhodobé záväzky – o 6,39 % a bankové
úvery až o 90,45 %.
Vlastné imanie spoločnosti k 31. 12. 2008 predstavovalo
hodnotu v objeme 114,87 mil. Sk, čo predstavuje absolútny
medziročný nárast o 9,4 mil. Sk.

2008
624 963
27 267
314 404
230 282
407
12 726
286
0
0
2 956
0
1 213 291
0
2 393
2 646
466
0
0
5 505
0
1 218 796

2007
612 930
27 034
224 224
180 738
453
11 082
665
0
0
4 739
0
1 061 865
0
2 539
5 202
668
0
0
8 409
0
1 070 274

2006
561 579
24 797
107 121
88 446
326
6 485
160
5 722
71
2 270
0
796 977
0
1 734
8 625
1 967
0
0
12 326
0
809 303

2005
623 703
27 200
114 162
81 763
275
5 352
219
4 720
0
1 868
0
859 262
300
1 629
6 754
2 181
0
0
10 864
0
870 126
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Komentár k finančným výsledkom
V Ý N O S Y (v tis. Sk)
Tržby za predaj tovaru
Tržby z predaja vl. výrobkov a služieb
Aktivácia
Tržby z predaja DM
Použitie a zrušenie rezerv do výnosov na h. č.
Zúčtovanie a zrušenie opr. položiek
Ostatné výnosy hospodárskej činnosti
Prevod prevádzkových výnosov
Prevádzkové výnosy spolu
Tržby z predaja cenných papierov
Výnosy z CP a vkladov v ovládanej osobe
Výnosy z dlhodob. fin. majetku
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
Výnosové úroky
Kurzové zisky
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
Použitie a zrušenie rezerv do výnosov
Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek
Finančné výnosy spolu
Mimoriadne výnosy
Výnosy spolu

2008
728 779
539 195
-3 165
1 736
0
0
8 167
0
1 274 712
0
400
0
0
252
3 111
17
0
0
3 780
0
1 278 492

V roku 2008 sme dosiahli celkové tržby za predaj tovaru
a služieb 1,268 mld. Sk, čo predstavuje medziročný nárast
16,5 %. Zvýšením obratu za vlastné výrobky a služby na
hodnotu 539,2 mil. Sk (medziročný nárast o 26,2 %) sme
dosiahli podiel tržieb za služby k celkovým tržbám na
úroveň 42,5 %.

Výsledok hospodárenia (v tis. Sk)
Pridaná hodnota
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
EBITDA
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
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2007
660 940
427 329
10 239
1 940
0
0
4 267
0
1 104 715
0
159
0
0
188
7 038
0
0
0
7 385
0
1 112 100

2006
640 534
179 865
0
1 386
4 720
78
950
0
827 533
0
1 911
141
0
230
8 553
0
0
0
10 835
0
838 368

2005
695 531
190 865
0
931
4 235
150
1 454
0
893 166
3 000
1 831
0
63
6 308
2
0
0
11 204
0
904 370

Pridaná hodnota medziročne vzrástla o 63,8 mil. Sk (27,2 %)
a dosiahla tak hodnotu 298,2 mil. Sk. Spoločnosť zaznamenala
významný nárast EBITDA o 38,0 %, EBT dosiahla úroveň 59,7
mil. Sk s nárastom 42,7 %.

2008
298 175
61 421
72 697
-1 725
59 696
47 029

2007
234 320
42 850
52 657
-1 024
41 826
32 392

Správy z DATALANu

2006
126 902
30 556
35 815
-1 491
29 065
22 631

2005
121 331
33 904
38 544
340
34 244
25 162

Vybrané finančné ukazovatele
Ukazovatele likvidity
Pohotová likvidita
Bežná likvidita
Celková likvidita
Analýza zadlženosti
Stupeň finančnej samostatnosti
Zadlženosť
Ukazovatele aktivity
Doba obratu pohľadávok (v dňoch)
Doba obratu zásob (v dňoch)
Rentabilita
ROE
ROA
Mnohé finančné ukazovatele, ako aj položky aktív či pasív
boli k 31. 12. 2008 významne ovplyvnené vysokou hodnotou

2008

2007

2006

2005

0,09
1,08
1,16

0,04
1,12
1,26

0,16
1,02
1,11

0,11
1,15
1,27

4,92
0,83

3,06
0,75

3,44
0,76

4,21
0,8

123,27
12,68

84,24
10,19

105,86
11,54

93,72
11,18

0,41
0,07

0,31
0,07

0,35
0,08

0,33
0,06

fakturácie v mesiaci december. Tržby v tomto mesiaci dosiahli
hodnotu 523,8 mil. Sk.

Obchodné podiely spoločnosti DATALAN, a. s.
Spoločnosť DATALAN, a. s., mala k 31. 12. 2008 obchodné podiely v nasledovných spoločnostiach:
Obchodný názov spoločnosti

DATALAN – Connectivity and Cabling, s. r. o.
Quasar, spol. s r. o.
Surf Point Trade, s. r. o.

Vlastné
imanie
2008

Vlastné
imanie
2007

Hospodársky výsledok 2008

Hospodársky výsledok 2007

6 901
715
-91

7 339
726
-66

-32
2
-25

388
13
-240

Za účtovné obdobie roku 2008 v zmysle platnej legislatívy
nemala spoločnosť DATALAN, a. s., povinnosť zostaviť
konsolidovanú účtovnú závierku a táto závierka ani nebola
zostavená.

% výška
podielu
na základnom imaní
100,0 %
100,0 %
61,9 %

Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo dňa 30. 4. 2009
o odpredaji obchodného podielu v spoločnosti Surf Point
Trade, s. r. o., a zároveň vstupe do spoločnosti Euroaltis, a.s.,
kúpou 100 % podielu akcií zaknihovaných na meno.

Spoločnosť v roku 2008 neobstarávala vlastné akcie ani žiadne
dočasné listy a obchodné podiely.

Ing. Dušan Gavura
člen predstavenstva a finančný riaditeľ

Základné informácie o spoločnosti
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Súvaha k 31. 12. 2008 – Aktíva

Súvaha k 31. 12. 2008 – Aktíva. V tabuľke sú zobrazené iba nenulové riadky.

AKTÍVA
Spolu majetok
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
Softvér
Dlhodobý hmotný majetok súčet
Stavby
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok súčet
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
Obežný majetok
Zásoby súčet
Nedokončená výroba a polotovary
Tovar
Dlhodobé pohľadávky súčet
Odložená daňová pohľadávka
Krátkodobé pohľadávky súčet
Pohľadávky z obchodného styku
Daňové pohľadávky
Iné pohľadávky
Finančné účty súčet
Peniaze
Účty v bankách
Časové rozlíšenie
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
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2008 (v tis. Sk)
681 167
45 063
651
651
18 862
4
18 430
428
25 550
25 550

2007 (v tis. Sk)
431 961
44 597
1 181
1 181
17 866
5
17 833
28
25 550
25 550

630 873
44 580
17 680
26 900
49
49
538 288
530 125
4 646
3 517
47 956
1 010
46 946
5 231
3 390
1 841

374 475
43 545
20 845
22 700
98
98
318 020
313 471
1 126
3 423
12 812
1 096
11 716
12 889
10 268
2 621

Správy z DATALANu

Súvaha k 31. 12. 2008 – Pasíva

Súvaha k 31. 12. 2008 – Pasíva. V tabuľke sú zobrazené iba nenulové riadky.

P A S Í V A
Spolu vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie
Základné imanie súčet
Základné imanie
Kapitálové fondy súčet
Ostatné kapitálové fondy
Fondy zo zisku súčet
Zákonný rezervný fond
Výsledok hospodárenia minulých rokov
Nerozdelený zisk minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Záväzky
Rezervy súčet
Krátkodobé rezervy
Dlhodobé záväzky súčet
Záväzky zo sociálneho fondu
Ostatné dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky súčet
Záväzky z obchodného styku
Nevyfakturované dodávky
Záväzky voči zamestnancom
Záväzky zo sociálneho poistenia
Daňové záväzky a dotácie
Ostatné záväzky
Bankové úvery a výpomoci súčet
Bežné bankové úvery
Časové rozlíšenie súčet
Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období

Základné informácie o spoločnosti

2008 (v tis. Sk)
681 167
114 874
11 700
11 700
300
300
2 340
2 340
53 505
53 505
47 029
565 505
13 606
13 606
5 376
15
5 361
545 235
465 115
10 017
23 837
5 587
35 191
5 488
1 288
1 288
788
142
646

2007 (v tis. Sk)
431 961
105 440
11 700
11 700
300
300
2 340
2 340
58 708
58 708
32 392
322 403
6 823
6 823
5 743
485
5 258
296 348
233 154
2 251
22 436
4 226
28 199
6 082
13 489
13 489
4 118
564
3 554
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Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2008
Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2008. V tabuľke sú zobrazené iba nenulové riadky.

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2008
Tržby z predaja tovaru
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
Obchodná marža
Výroba
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
Výrobná spotreba
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných
dodávok
Služby
Pridaná hodnota
Osobné náklady súčet
Mzdové náklady
Náklady na sociálne poistenie
Sociálne náklady
Dane a poplatky
Odpisy a opravné položky k dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného
materiálu
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej
jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Kurzové zisky
Kurzové straty
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
Ostatné náklady na finančnú činnosť
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
Daň z príjmov z bežnej činnosti
• splatná
• odložená
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
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2008 (v tis. Sk)
728 779
624 963
103 816
536 030
539 195
-3 165
341 671
27 267

2007 (v tis. Sk)
660 940
612 930
48 010
437 568
427 329
10 239
251 258
27 034

314 404
298 175
230 282
186 885
39 730
3 667
407
12 726

224 224
234 320
180 738
150 723
27 113
2 902
453
11 082

1 736
286

1 940
665

8 167
2 956
61 421
400
400

4 267
4 739
42 850
159
159

252
2 393
3 111
2 646
17
466
-1 725
12 667
12 617
50
47 029
47 029

188
2 539
7 038
5 202
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668
-1 024
9 434
9 497
-63
32 392
32 392

Poznámky k účtovnej závierke
zostavenej k 31. 12. 2008
A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE
1. Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej
založenia a dátum jej vzniku
	Obchodné meno účtovnej jednotky: DATALAN, a. s.
	Sídlo účtovnej jednotky: Galvaniho 15/C , 821 04 Bratislava
IČO: 35 810 734
	DIČ: 2020259175
Účtovná jednotka DATALAN, a. s. (ďalej len „Spoločnosť“)
bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou
zmluvou zo dňa 31. 3. 2001 a do obchodného registra bola
zapísaná 1. 5. 2001 (Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka 2704/B).
2. Hlavný predmet činnosti podľa obchodného registra:
• obchodná činnosť – nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej
živnosti
• oprava a údržba kancelárskej, reprodukčnej a spotrebnej
elektroniky, počítačových strojov a zariadení na spracovanie
dát
• poradenské a konzultačné služby v elektrotechnike,
výpočtovej technike, automatizačnej technike
a informatike
• poradenská činnosť k technickému vybaveniu počítačov
(hardvér)
• poskytovanie softvéru – predaj hotových programov
na základe zmluvy s autorom a vyhotovovanie programov
na zákazku
• poskytovanie ďalších služieb v oblasti výpočtovej
techniky a informatiky – systémová integrácia, inštalácia
programového vybavenia, zabezpečovanie komunikácie
počítačmi a dohľad nad testovaním a skúšobnou prevádzkou
počítačových sietí (mimo telekomunikačných sietí)
• inštalácie a oživovanie počítačových káblových rozvodov
(mimo telekomunikačných sietí)
• inštalácie počítačov, strojov a zariadení na spracovanie
dát
• sprostredkovateľská činnosť v oblasti tovaru, služieb
a výsledkov tvorivej duševnej činnosti so súhlasom
autora
• školiaca činnosť
• prenájom strojov a prístrojov v rozsahu voľnej živnosti
• tvorba webstránok

Základné informácie o spoločnosti

3. Priemerný počet zamestnancov 209
K 31. 12. 2008 mala spoločnosť 221 zamestnancov
z toho vedúci zamestnanci: 20
	Spoločnosť v priebehu roka 2008 zamestnávala okrem
stálych zamestnancov aj osoby na dohodu o vykonaní
práce a dohodu o brigádnickej práci študentov.
4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. 12. 2008 je zostavená ako
riadna individuálna účtovná závierka za účtovné obdobie
od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008. Bola zostavená
podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona
o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.
5. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce
účtovné obdobie
Valné zhromaždenie schválilo dňa 21. 5. 2008 účtovnú
závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie,
rok 2007.
6.	Spoločnosť je neobmedzene ručiacim spoločníkom v
	Spoločnosť nemá podiely ani nie je spoločníkom vo verejnoobchodnej spoločnosti ani v komanditnej spoločnosti.
7. Povinnosť auditu
	Spoločnosti z § 19 ods. 1 b) zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve vyplýva povinnosť mať účtovnú závierku
overenú audítorom.
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Poznámky k účtovnej závierke
zostavenej k 31. 12. 2008
B. INFORMÁCIE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH
A INÝCH ORGÁNOV

E. ÚČTOVNÉ METÓDY A VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY
a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

1. Orgány Spoločnosti
Predstavenstvo:
predseda predstavenstva: Ing. Štefan Petergáč
členovia predstavenstva: Ing. Dušan Gavura
Ing. Jozef Kopka
Ing. Michal Klačan
Ing. Miroslav Melicherčík
	Dozorná rada:
Ing. Jozef Mokrý
Ing. Norbert Lacko
Ing. Peter Kotuliak
2. Štruktúra akcionárov
Podiel akcionárov na základnom imaní účtovnej jednotky:
Fyzické tuzemské osoby – 11 700 tisíc Sk , t.j. 100 %.

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu
nepretržitého trvania jej činnosti.
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť
aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným
obdobím v rámci platného zákona o účtovníctve č. 431/2002
Z.z. a nadväzujúcimi postupmi účtovania pre podnikateľov:
opatrenie MF SR č. 23535/2008-74, ktorým sa mení a dopĺňa
opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania
a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich
v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších
predpisov (ďalej len Postupy).
b) Zmeny účtovných zásad a metód
• žiadne
c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku
a záväzkov

C. KONSOLIDOVANÝ CELOK
Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.
D. ĎALŠIE INFORMÁCIE SA TÝKAJÚ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

použitých účtovných zásad a účtovných metód (časť E),
údajov vykázaných na strane aktív súvahy (časť F),
údajov vykázaných na strane pasív súvahy (časť G),
výnosov (časť H),
nákladov (časť I),
údajov na podsúvahových účtoch (časť J),
iných aktív a iných pasív (časť K),
príjmov členov štatutárnych orgánov Spoločnosti (časť L),
spriaznených osôb (časť M),
skutočností, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, a dňom jej zostavenia (časť N),
• prehľadu zmien vlastného imania (časť O),
• prehľadu peňažných tokov (časť P).
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1. dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný 		
• obstarávacou cenou
2. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom
• novozistený alebo nadobudnutý darovaním, resp.
bezodplatne – reprodukčnou cenou
• vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi
3. dlhodobý hmotný majetok nakupovaný
• obstarávacou cenou
4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom
• novozistený alebo nadobudnutý darovaním, resp.
bezodplatne
• reprodukčnou cenou
• vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi
5. dlhodobý finančný majetok
• obstarávacou cenou
6. zásoby obstarané kúpou
• obstarávacou cenou
7. peňažné prostriedky a ceniny
• menovitou hodnotou
8. pohľadávky pri ich vzniku
• menovitou hodnotou

Správy z DATALANu

9. pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí
• obstarávacou cenou
10. záväzky pri ich vzniku
• menovitou hodnotou
11. deriváty
• reálnou hodnotou
12. nedokončená výroba
• skutočnými nákladmi
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavali
na slovenskú menu kurzom určeným v kurzovom lístku
NBS, a to v účtovníctve ku dňu uskutočnenia účtovného
prípadu a v účtovnej závierke ku dňu jej zostavenia.
Vzniknuté kurzové rozdiely boli účtované podľa povahy
na ťarchu účtu 563 – Kurzové straty alebo v prospech účtu
663 – Kurzové zisky.
Kurzové rozdiely vzniknuté pri prepočte záväzkov
a pohľadávok pri uzatváraní účtovných kníh ku dňu
zostavenia účtovnej závierky vstupujú do základu dane.

a daňové odpisy sa rovnajú. O použití spôsobu odpisovania
„rovnomerný – zrýchlený – lízingový“ rozhoduje Spoločnosť
pri každom jednotlivom majetku, pri jeho zaradení a počas
doby odpisovania sa nemení.
Pre samostatné hnuteľné veci v majetku Spoločnosti,
ktorými sa zabezpečuje výkon servisných zmlúv, vzhľadom
na ich špecifické využitie je výška sadzby účtovných
odpisov stanovená na obdobie trvania servisných zmlúv
(dvojročné až štvorročné). Používa sa mesačná metóda
odpisovania, odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy
sa nerovnajú.
Hmotný majetok prenajatý formou finančného lízingu
odpisuje Spoločnosť počas doby trvania prenájmu do výšky
100 % vstupnej ceny. Výška odpisu sa určí rovnomerne
pomernou časťou pripadajúcou na každý kalendárny mesiac
doby prenájmu.
	Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia
cena je 30 000 Sk a nižšia, Spoločnosť odpisuje jednorazovo
do nákladov pri uvedení do používania.

d) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

e) Cenné papiere a podiely

	Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou
cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania, za ktorú sa majetok
obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (clo, prepravu,
montáž, poistné a pod.).
	Spoločnosť netvorila dlhodobý majetok vlastnou
činnosťou.

Cenné papiere a podiely sa oceňujú pri nadobudnutí
obstarávacími cenami, t.j. vrátane nákladov súvisiacich
s obstaraním.
	Spoločnosť eviduje podiely na základnom imaní v ovládanej
osobe, v tuzemských obchodných spoločnostiach.
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa podiely
v obchodných spoločnostiach neprehodnocovali.

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového
plánu, ktorý vychádza z toho, že vzal za základ spôsob
odpisovania podľa daňových odpisov. Odpisovať sa začína
prvým dňom mesiaca, v ktorom je majetok uvedený
do používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové
odpisy sa rovnajú.
	Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia
cena je 50 000 Sk a nižšia, sa účtuje na ťarchu účtu 518 –
Ostatné služby.
	Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového
plánu, zostaveného tak, že za základ bola určená metóda
používaná pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisovať
sa začína prvým dňom mesiaca, v ktorom je majetok
uvedený do používania. Odpisové sadzby pre účtovné
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f ) Zásoby
Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou.
Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A. Obstarávacia
cena zásob – tovaru sa v analytickej evidencii rozdeľuje
na cenu obstarania (131) a náklady súvisiace s obstaraním
(132 2.. – clo, prepravu, manipulačné a pod.). Pri vyskladnení
sa tieto náklady zahŕňajú do nákladov predaného tovaru
(504 aú) záväzne stanoveným spôsobom:
		Dal 132 100
	Stanovenie % =
		
PS 132 100 + MD 132 100

x 100
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Poznámky k účtovnej závierke
zostavenej k 31. 12. 2008
Výpočet a rozúčtovanie vedľajších nákladov obstarania:
Výpočet: y = 132 101, resp. 132 201 x %
Účtovanie: 504 003 / 132 101, resp. 132 201
Vyskladnenie zásob oceňuje Spoločnosť v cenách, v ktorých
sa zásoby oceňujú na sklade.
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nedošlo
k prechodnému zníženiu úžitkovej hodnoty zásob, nie je
potrebné tvoriť opravnú položku.
g) Nedokončená výroba
Čiastkové plnenia dodávok tovarov a služieb pri
rozpracovaných obchodných prípadoch (zmluva,
objednávka) sa v priebehu účtovného obdobia vykazujú
ako výnosy a náklady. K závierkovému dňu sú zrealizované,
avšak nevyfakturované dodávky tovarov a služieb aktivované
do výnosov – v prípade ich obstarania dodávateľským
spôsobom vo výške skutočne vynaložených nákladov
a v prípade ich obstarania vo vlastnej réžii vlastnými
nákladmi zvýšenými o pridanú hodnotu.
h) Pohľadávky
Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou.
Opravná položka sa vytvára k sporným a nedobytným
pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti
pohľadávok.
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
Spoločnosť netvorila opravnú položku k pohľadávkam.
Pohľadávky v cudzej mene boli ku dňu účtovnej závierky
prepočítané na tuzemskú menu kurzom určeným v kurzovom
lístku NBS ku dňu jej zostavenia. Kurzové rozdiely vzniknuté
pri prepočte vstupujú do základu dane.
i) Krátkodobý finančný majetok
Krátkodobý finančný majetok tvorí peňažná hotovosť, ceniny
a zostatky na bankových účtoch. Oceňujú sa menovitou
hodnotou.
Zostatok kontokorentného bankového účtu vykazujúceho
ku dňu účtovnej závierky mínusový zostatok, Spoločnosť
preúčtovala na účet 231 – Krátkodobé bankové úvery.
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Krátkodobý finančný majetok v cudzej mene bol ku dňu
účtovnej závierky prepočítaný na tuzemskú menu kurzom
určeným v kurzovom lístku NBS ku dňu jej zostavenia. Kurzové
rozdiely vzniknuté pri prepočte vstupujú do základu dane.
j) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú
vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady
vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
k) Rezervy
Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť
Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí, je
pravdepodobné, že v budúcnosti sa znížia ekonomické
úžitky Spoločnosti. Výška tohto záväzku sa ocení odhadom
v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti
ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pri
zohľadnení rizík a neistôt.
	Spoločnosť vytvára zákonné rezervy na nevyčerpané
dovolenky vrátane odvodov, na audit, overenie účtovnej
závierky (ÚZ) a na zverejnenie ÚZ v Obchodnom
vestníku.
l) Záväzky
Záväzky sa pri ich vzniku 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.
Záväzky v cudzej mene boli ku dňu účtovnej závierky
prepočítané na tuzemskú menu kurzom určeným v kurzovom
lístku NBS ku dňu jej zostavenia. Kurzové rozdiely vzniknuté
pri prepočte vstupujú do základu dane .
m) Splatná daň z príjmu
	Spoločnosť účtuje daň z príjmov do nákladov v období
vzniku daňovej povinnosti. Vo výkaze ziskov a strát je
vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho
výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné
a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav
daňového základu.
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	Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň
z príjmov, uhradených v priebehu roka, a daň vybranú
v priebehu roka zrážkou.
n) Odložená daň z príjmu
	Odložená daň z príjmu sa počíta z nasledovných
položiek:
a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku
a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich
daňovou základňou,
b) možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové
nároky do budúcich období.
	Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky,
do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné
rozdiely vyrovnať k budúcemu základu dane. Pri výpočte
odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej
sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej
dane.
	Spoločnosť účtovala o odloženej dani z príjmu iba
z dočasných rozdielov účtovnej a daňovej zostatkovej
ceny dlhodobého majetku.

prijatia majetku na príslušný účet majetku (so súvzťažným
zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu) v ocenení,
ktoré sa rovná celkovej výške dohodnutých platieb znížených
o nerealizované finančné náklady.
Majetok obstaraný formou finančného prenájmu sa odpisuje
v účtovníctve nájomcu. Spoločnosť má v majetku automobily
a výpočtovú techniku (servery) obstarané na lízing.
Zmluvy uzavrela so spoločnosťami ALD Automotive, s. r. o.,
organizačná zložka, VÚB Leasing, a. s., Mercedes-Benz
Financial Services Slovakia, s. r. o., Toyota Financial Services
Slovakia s. r. o., UniCredit Leasing Slovakia, a. s., VOLKSWAGEN
Finančné služby Slovensko, s. r. o.
	Operatívny lízing
Majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje
do nákladov rovnomerne počas doby trvania lízingovej
zmluvy.
	Spoločnosť používa majetok – autá na základe zmluvy
o operatívnom prenájme so spoločnosťami AWL, s. r. o.,
Business Lease Slovakia, s. r. o., a ARVAL SLOVAKIA, s. r. o.
r) Deriváty
	Spoločnosť nevlastní deriváty.

o) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
s) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú
vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady
vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
p) Lízing (Spoločnosť je nájomca)
Finančný lízing
Finančný lízing je obstaranie dlhodobého majetku
na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy
prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby
nájmu tohto majetku. Súčasťou dohodnutých platieb je aj
kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby prechádza
vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa
na nájomcu. Platba nájomného obsahuje splátku istiny
a finančné náklady, ktoré sú vypočítané metódou efektívnej
úrokovej miery. Finančné náklady sa účtujú na ťarchu úctu
562 – Úroky.
Finančný lízing sa aktivuje v účtovníctve nájomcu v deň
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	Spoločnosť nemá majetok a záväzky zabezpečené
derivátmi.
t) 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.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia
dodávky alebo služby.
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F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY
1. Majetok – dlhodobý nehmotný a hmotný
a) Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008
(v tis. Sk)
Pohyb obstarávacích cien
Softvér
Ostatný dlhodobý nehmot. majetok ( do 40 000)
Stavby
Samostatné hnuteľné veci a súbory HV
Dopravné prostriedky
Inventár
Samostatné hnuteľné veci v nájme
Majetok k servisným zmluvám
Ostatný dlhodobý hmotný majetok

Obstarávacia cena
k 01.01.BO
6 027

Prírastky
260

0

0

Obstarávacia cena
k 31.12. BO
6 287

422
15
18 433
28 388
389
0
2 604
4 244
60 522

0
0
3 511
8 795
329
0
138
440
13 473

0
0
4 480
2 428
87
0
0
653
7 648

0
0
0
0
0
0
0
0
0

422
15
17 464
34 755
631
0
2 742
4 031
66 347

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok spolu: 66 347 tisíc
Sk. Spoločnosť zaznamenala prírastky dlhodobého majetku
v sume 13 473 tisíc Sk, v tom: nakupovaný majetok 13 473

Úbytky

Presuny ( +/- )

tisíc Sk. Spoločnosť zaznamenala úbytky dlhodobého majetku
v sume 7 648 tisíc Sk, v tom: predaný majetok 3 048 tisíc Sk.

b) Prehľad pohybu oprávok dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2008 do 31. decembra
2008 (v tis. Sk)
Pohyb oprávok
Softvér
Ostatný dlhodobý nehmot. majetok ( do 40 000)
Stavby
Samostatné hnuteľné veci a súbory HV
Dopravné prostriedky
Inventár
Samostatné hnuteľné veci v nájme
Majetok k servisným zmluvám
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
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Oprávky a opravné
položky k 1.1. BO
4 846

Prírastky
790

0

422
10
14 726
15 815
365
0
1 075
4 216
41 475

0
1
3 024
8 198
61
0
893
40
13 007

0
0
4 480
2 428
87
0
0
653
7 648

Správy z DATALANu

Úbytky

Presuny ( +/- )

Oprávky a opravné
položky k 31.12. BO
0
5 636

0
0
0
0
0
0
0
0
0

422
11
13 270
21 585
339
0
1 968
3 603
46 834

c) Prehľad pohybu zostatkových cien dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2008 do 31.
decembra 2008 (v tis. Sk)
Pohyb zostatkových cien
Softvér
Ostatný dlhodobý nehmot. majetok ( do 40 000)
Stavby
Samostatné hnuteľné veci a súbory HV
Dopravné prostriedky
Inventár
Samostatné hnuteľné veci v nájme
Majetok k servisným zmluvám
Ostatný dlhodobý hmotný majetok

Zostatková cena
k 01.01.BO
1 181

+ Prírastky
majetku
260

- Prírastky oprávok
790

0

Zostatková cena
k 31.12. BO
651

0
5
3 706
12 574
24
0
1 529
28
19 047

0
0
3 511
8 795
329
0
138
440
13 473

0
1
3 024
8 198
61
0
893
40
13 007

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
4
4 193
13 171
292
0
774
428
19 513

d) Poistenie dlhodobého majetku
	Samostatné hnuteľné veci vrátane elektroniky sú poistené
pre prípad škôd spôsobených krádežou, živelnou pohromou
(a iné prípady) do výšky poistnej sumy 40 437 tis. v Allianz
– Slovenskej poisťovni, a. s.
	Dopravné prostriedky sú havarijne poistené pre prípad škôd
spôsobených krádežou, živelnou pohromou, haváriou a i.
v poisťovni Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
	S touto poisťovňou má Spoločnosť uzatvorené i povinné
zmluvné poistenie motorových vozidiel.
e) Majetok evidovaný v operatívnej evidencii vedenej mimo
podsúvahových účtov
	Drobný dlhodobý nehmotný majetok zaúčtovaný priamo

Presuny ( +/- )

do nákladov predstavoval v roku 2008 sumu 197 tis. Sk.
Celkový stav tohto majetku k 31. 12. 2008 je 1 262 tisíc Sk.
	Drobný dlhodobý hmotný majetok zaúčtovaný priamo
do nákladov predstavoval v roku 2008 sumu 3 770 tis. Sk.
Celkový stav tohto majetku k 31. 12. 2008 je 10 776 tisíc Sk.
f )	Opravné položky k dlhodobému majetku
	Spoločnosť netvorila opravnú položku k nadobudnutému
majetku.
g) Záložné právo a obmedzenie disponovania dlhodobým
nehmotným a hmotným majetkom
	Spoločnosť nemá na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok
zriadené žiadne záložné právo.

2. Dlhodobý finančný majetok
a) Prehľad pohybu dlhodobého finančného majetku od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 (v tis. Sk)
Pohyb obstarávacích cien CP
Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe
Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstat. vplyvom
Ostatné cenné papiere a podiely

Základné informácie o spoločnosti

Obstarávacia cena
k 01.01.BO
25 550

Prírastky

Úbytky

Presuny ( +/- )

0

0

0

Obstarávacia cena
k 31.12. BO
25 550

0
0
25 550

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
25 550
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Poznámky k účtovnej závierke
zostavenej k 31. 12. 2008
b) Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe
• 100 % podiel na ZI – DATALAN Connectivity and Cabling,
spol. s r. o., Bratislava
• 100 % podiel na ZI – QUASAR, spol. s r. o., Bratislava
• 61,9 % podiel na ZI – Surf Point Trade, s. r. o., Banská
Bystrica

c) Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
	Spoločnosť nevlastní iné dlhodobé cenné papiere
a podiely.
d) Poskytnuté dlhodobé pôžičky
	Spoločnosť neposkytla dlhodobé pôžičky.

Podiely na základnom imaní v obchodných spoločnostiach
sa ponechávajú v pôvodnom ocenení. Spoločnosť v roku
2008 cenné papiere nenakúpila.

e) Záložné právo a obmedzené disponovanie dlhodobým
finančným majetkom
Nebolo zriadené záložné právo voči žiadnemu subjektu.

3. Zásoby
a) Prehľad pohybu zásob (v tis. Sk)
Zásoby
Materiál na sklade
Nedokončená výroba
Tovar na sklade
Obstaranie tovaru – vedľajšie náklady / tuz.
Obstaranie tovaru – vedľajšie náklady / zahr.

Zostat. cena
k 01.01.BO
0

+ Prírastky maj.

- Úbytky maj.

4 983

4 983

0

Zostat . cena
k 31.12. BO
0

20 845
22 690
10
0
43 545

-3 165
1 171 398
192
37
1 173 445

0
1 167 191
199
37
1 172 410

0
0
0
0
0

17 680
26 897
3
0
44 580

b) Skladové zásoby
1. Stav zásob
	Spoločnosť eviduje nakúpené skladové zásoby v celkovej
výške 26 900 tisíc Sk, v tom:
• tovar 26 897 tisíc Sk (výpočtová a kancelárska technika
a jej časti),
• vedľajšie náklady k tovaru 3 tisíc Sk (preprava, manipulačné,
balné).
2. Poistenie tovaru
	Skladové zásoby vrátane prepravy tovaru/nákladu tovaru sú
poistené pre prípad škôd spôsobených krádežou, živelnou
pohromou (a iné prípady) do výšky poistnej sumy 56 700
tis. Sk v Allianz – Slovenskej poisťovni, a. s.
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Presuny ( +/- )

3. Opravná položka k zásobám
	Spoločnosť netvorila opravnú položku k zásobám.
4. Záložné právo a obmedzené disponovanie zásobami
Na zásoby nie je zriadené žiadne záložné právo.
c) Nedokončená výroba
Zrealizované a k závierkovému dňu nevyfakturované
čiastkové plnenia dodávok tovarov a služieb pre tuzemských
odberateľov v celkovej sume 17 680 tisíc Sk.

Správy z DATALANu

4. Pohľadávky
a) Stav pohľadávok (v tis. Sk)
Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku

k 01.01. BO
0

Prírastky
0

Úbytky
0

Presuny ( +/- )
0

k 31.12. BO
0

Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
Iné pohľadávky
Odložená daňová pohľadávka

0
0
0
0
98
98
k 01.01.BO
313 471
0
0
0
0
1 126
3 423
318 020

0
0
0
0
40
40
Prírastky
1 515 259
0
0
0
0
6 636
5 137
1 527 032

0
0
0
0
89
89
Úbytky
1 298 605
0
0
0
0
3 116
5 043
1 306 764

0
0
0
0
0
0
Presuny ( +/- )
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
49
49
k 31.12.BO
530 125
0
0
0
0
4 646
3 517
538 288

Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči ovládanej a ovládajúcej osobe
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
Sociálne zabezpečenie
Daňové pohľadávky
Iné pohľadávky

Spoločnosť eviduje k 31. 12. 2008 pohľadávky v celkovej
sume 538 337 tisíc Sk, v tom:
• dlhodobé 49 tisíc Sk
• krátkodobé 538 288 tisíc Sk
b) Dlhodobé pohľadávky 49 tisíc Sk
• odložená daňová pohľadávka – dočasné rozdiely medzi
účtovnou a daňovou zostatkovou cenou dlhodobého
majetku prenásobenou sadzbou dane platnou v budúcom
roku (19 %)
c) Krátkodobé pohľadávky 538 288 tisíc Sk
1. Pohľadávky z obchodného styku 530 125 tisíc Sk
• 525 600 tisíc Sk – neuhradené faktúry vystavené
na tuzemských odberateľov
• 3 134 tisíc Sk – neuhradené faktúry vystavené
na zahraničných odberateľov
• 1 391 tisíc Sk – poskytnuté preddavky
Pohľadávky z obchodného styku – v lehote splatnosti:
511 065 tisíc Sk
Pohľadávky z obchodného styku – po lehote splatnosti:
19 060 tisíc Sk
2. Daňové pohľadávky 4 646 tisíc Sk
• 4 646 tisíc Sk – nárok na dotáciu voči MPSVaR (dotácia

Základné informácie o spoločnosti

poskytnutá Európskym sociálnym fondom na vzdelávanie
zamestnancov)
3. Iné pohľadávky 3 517 tisíc Sk
• 616 tisíc Sk – pohľadávky voči zamestnancom (PHM,
škody, strava)
• 301 tisíc Sk – pohľadávky voči zamestnancom (pôžičky)
• 2 600 tisíc Sk – zmluvná pokuta voči Lamačská s. r. o.
z minulých období
4. Pohľadávky voči spriazneným osobám
K 31. 12. 2008 Spoločnosť eviduje pohľadávky voči
spriazneným osobám vo výške 224 tisíc Sk – neuhradené
tovarové faktúry vystavené na členov orgánov
Spoločnosti.
d) Opravná položka k pohľadávkam
V priebehu účtovného obdobia Spoločnosť odpísala
sporné pohľadávky do nákladov v celkovej výške 80 tisíc
korún.
Ku dňu zostavenia účtovnej závierky spoločnosť
k pohľadávkam opravnú položku netvorila.
e) Záložné právo k pohľadávkam
Na pohľadávky nie je zriadené žiadne záložné právo.
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5. Finančné účty
a) Stav finančných účtov (v tis. Sk)
Finančné účty
Peniaze
Účty v bankách
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok
Krátkodobý finančný majetok
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok

k 01.01.BO
1 096

Prírastky
26 960

Úbytky
27 046

Presuny ( +/- )
0

k 31.12.BO
1 010

11 716
0
0
0
12 812

1 427 529
0
0
0
1 454 489

1 392 299
0
0
0
1 419 345

0
0
0
0
0

46 946
0
0
0
47 956

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladni, ceniny
(stravné lístky, parkovacie a bezkontaktné karty) a bankové
účty vedené v tuzemských bankách. Účtami v bankách
môže Spoločnosť voľne disponovať.

b) Krátkodobý finančný majetok
	Spoločnosť nevlastní krátkodobý finančný majetok.

6. Časové rozlíšenie
a) Stav časového rozlíšenia (v tis. Sk)
Časové rozlíšenie
Náklady budúcich období (381, 382)
Príjmy budúcich období (385)

k 01.01.BO
10 268

Prírastky
3 349

Úbytky
10 227

Presuny ( +/- )
0

k 31.12.BO
3 390

2 621
12 889

1 632
4 981

2 412
12 639

0
0

1 841
5 231

b) Náklady budúcich období 3 390 tisíc Sk
•
•
•
•
•
•

právo k licencii 1 376 tisíc Sk
servisná podpora 475 tisíc Sk
poistné 445 tisíc Sk
poplatky telekomunikačné, aktualizácie a i. 647 tisíc Sk
nespotrebované PHM 89 tisíc Sk
ostatné 358 tisíc Sk (predplatné odbornej literatúry, 		
prenájom a i.)
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c) Príjmy budúcich období 1 841 tisíc Sk
•
•
•
•
•

kompenzačné programy 735 tisíc Sk
poistné udalosti 233 tisíc Sk
zmluvný servis 444 tisíc Sk
rabat k predanému tovaru 339 tisíc Sk
ostatné 90 tisíc Sk (technická podpora, úroky zo 		
zamestnaneckých pôžičiek a i.)

Správy z DATALANu

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY
1. Vlastné imanie
a) Prehľad pohybu vlastného imania (v tis. Sk)
Vlastné imanie
Základné imanie

Bezprostredne
predchádzaj. ú. o.
11 700

Prírastky

0
300
2 340
0
0
58 708
0
32 392
105 440

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond ( 421)
Nedeliteľný fond (422)
Štatutárne a ostatné fondy (423, 427,42x)
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
Výsledok hospodárenia

b) Základné imanie 11 700 tisíc Sk
Kmeňové akcie na meno v listinnej podobe – 11 700
tisíc Sk
• počet 84 v menovitej hodnote 100 000 Sk
• počet 327 v menovitej hodnote 10 000 Sk
• počet 30 v menovitej hodnote 1 000 Sk
c)	Ostatné kapitálové fondy 300 tisíc Sk
Bezodplatne nadobudnuté podiely od dcérskej spoločnosti
z roku 2005.

Úbytky

Bežné účtovné obdobie

0

0

11 700

0
0
0
0
0
32 392
0
47 029
79 421

0
0
0
0
0
37 595
0
32 392
69 987

0
300
2 340
0
0
53 505
0
47 029
114 874

nerozdelený zisk r. 2001 – 2004 (a. s.) – 24 589 tisíc Sk
nerozdelený zisk roku 2006 – zostatok – 36 tisíc Sk
nerozdelený zisk roku 2007 – zlúčenie ADSK – 427 tisíc Sk
nerozdelený zisk roku 2007 – zostatok – 17 392 tisíc Sk
Prírastky 79 421 tisíc Sk
• 32 392 tisíc Sk – valné zhromaždenie dňa 21. 05. 2008
rozhodlo o preúčtovaní čistého zisku na účet nerozdelený
zisk MO a použiť ho na činnosť spoločnosti, pričom
nárok akcionárov na jeho neskoršie rozdelenie zostáva
zachovaný
• 47 029 tisíc Sk – výsledok hospodárenia za rok 2008 – zisk
po zdanení

d) Zákonný rezervný fond 2 340 tisíc Sk
Zákonný rezervný fond bol vytvorený z prídelov zo zisku
do výšky 20 % základného imania.
prídel pri rozdelení zisku – z HV 2001 – 803 tisíc Sk
prídel pri rozdelení zisku – z HV 2002 – 875 tisíc Sk
prídel pri rozdelení zisku – z HV 2003 – 120 tisíc Sk
prídel pri rozdelení zisku – z HV 2004 – 2 tisíc Sk
RF tvorený zo zisku v ADSK – zlúčenie firiem – 499 tisíc Sk
Prídel pri rozdelení zisku – z HV 2007 ADSK – 41 tisíc Sk

Úbytky 37 595 tisíc Sk
• valné zhromaždenie dňa 3. 4. 2008 schválilo prerozdelenie
zisku 2006 , vo forme dividend vyplatené 22 595 207,37 Sk
(úhrada 29. 4. 2008), zisk vo výške 35 413 Sk zostane
nerozdelený
• valné zhromaždenie dňa 30. 6. 2008 schválilo prerozdelenie
zisku 2007, vo forme dividend vyplatené 15 miliónov Sk
(úhrada 28. 7. 2008 ), zvyšok zostane zatiaľ nerozdelený
f ) Výsledok hospodárenia

e) Nerozdelený zisk minulých rokov 53 505 tisíc Sk
nerozdelený zisk do roku 2001 (s. r. o.) – 11 061 tisíc Sk

Výsledok hospodárenia za rok 2008 po zdanení je zisk vo
výške 47 029 tisíc Sk.

Základné informácie o spoločnosti
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zostavenej k 31. 12. 2008
1. Rezervy
a) Prehľad pohybu rezerv (v tis. Sk)
Rezervy

Stav k 01.01. BO

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Stav k 31.12. BO

• nevyčerpané dovolenky – mzdy

5 865

11 722

5 865

0

11 722

• nevyčerpané dovolenky – odvody
• náklady – audit
• náklady – overenie a zverejnenie ÚZ
• odmeny
Iná:

893
65
0
0
0
6 823

1819
62
3
0

893
65
0
0
0
6 823

0
0
0
0

1 819
62
3
0
0
13 606

13 606

0

Predpokl. rok
použitia
2009
2009
2009
2009

Spoločnosť tvorila len zákonné krátkodobé rezervy.
2. Záväzky
a) Prehľad pohybu záväzkov (v tis. Sk)
Dlhodobé záväzky
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
Dlhodobé záväzky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
Dlhodobé prijaté preddavky
Dlhodobé zmenky na úhradu
Vydané dlhopisy
Záväzky zo sociálneho fondu
Ostatné dlhodobé záväzky
Odložený daňový záväzok

1.1. BO
0

Prírastky

Úbytky

31.12. BO
0

0
0
0
0
0
0
485
5 258
0
5 743

992
11 736
0
12 728

1 462
11 633
0
13 095

0
0
0
0
0
0
15
5361
0
5 376

Krátkodobé záväzky
Záväzky z obchodného styku

1.1. BO
233 154

Prírastky
1 132 477

Úbytky
900 516

31.12. BO
465 115

Nevyfakturované dodávky
Záväzky dcérskej ÚJ a materskej ÚJ
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
Záväzky voči zamestnancom
Záväzky zo sociálneho poistenia
Daňové záväzky a dotácie
Ostatné záväzky

2 251
0
0
0
22 436
4 226
28 199
6 082
296 348

9 676
0
0
37 595
319 095
53 542
111 692
1 920
1 665 997

2 251
0
0
37 595
317 694
52 181
104 635
2 514
1 417 386

10 017
0
0
0
23 837
5 587
35 191
5 488
545 235
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Spoločnosť eviduje k 31. 12. 2008 záväzky v celkovej
sume 550 611 tisíc Sk,
v tom:
• dlhodobé 5 376 tisíc Sk
• krátkodobé 545 235 tisíc Sk.
b) Dlhodobé záväzky: 5 376 tisíc Sk
• 15 tisíc Sk – záväzky zo sociálneho fondu
	Sociálny fond je tvorený povinným prídelom vo výške 0,60 %
z hrubých miezd zamestnancov, z ktorých sa zisťuje
priemerný zárobok na pracovnoprávne účely.
Čerpanie sociálneho fondu určuje interná smernica
Spoločnosti (príspevok na stravovanie vo výške, o ktorej
rozhoduje výkonné vedenie spoločnosti; peňažný dar
na podporu rodiny, dar ako uznanie a ocenenie dlhoročnej
práce, osobný účet zamestnanca).
• 5 361 tisíc Sk – záväzky z prenájmu
Lízing (Spoločnosť je nájomca) – záväzok pozostáva
z nesplatenej istiny a kúpnej ceny prenajatého majetku.
Dlhodobý záväzok je splatný v roku 2010 – v sume 3 695
tisíc Sk a v roku 2011 – v sume 1 666 tisíc Sk.
Záväzky z prenájmu splatné v roku 2009 Spoločnosť
eviduje ako krátkodobý záväzok.
c) Krátkodobé záväzky: 545 235 tisíc Sk
1. Záväzky z obchodného styku 465 115 tisíc Sk
• 451 166 tisíc Sk – neuhradené faktúry voči tuzemským
dodávateľom
• 13 817 tisíc Sk – neuhradené faktúry voči zahraničným
dodávateľom
• 132 tisíc Sk – prijaté preddavky od odberateľov
Záväzky z obchodného styku – v lehote splatnosti : 453 139
tisíc Sk
Záväzky z obchodného styku – po lehote splatnosti:
11 976 tisíc Sk

• 279 tisíc Sk – právne služby, služby VIS, predĺžená záruka
• 341 tisíc Sk – hlasové služby a internet/GTS
• 590 tisíc Sk – ostatné nevyfakturované dodávky
3. Záväzky voči zamestnancom 23 837 tisíc Sk
• 23 786 tisíc Sk– mzdy zaúčtované v decembri 2008,
vyplatené v januári 2009
• 51 tisíc Sk – záväzky zo sociálneho fondu za 12/2008
4. Záväzky zo sociálneho poistenia 5 587 tisíc Sk
• 1 389 tisíc Sk – odvody z miezd zaúčtovaných v decembri
2008 do zdravotných poisťovní
• 4 136 tisíc Sk – odvody z miezd zaúčtovaných v decembri
2008 do Sociálnej poisťovne
• 62 tisíc Sk – odvody z miezd zaúčtovaných v decembri
2008 na DDP
Uvedené záväzky boli uhradené v januári 2009.
5. Daňové záväzky 35 191 tisíc Sk
• 26 887 tisíc Sk – daňová povinnosť k dani z pridanej
hodnoty za december 2008
• 5 169 tisíc Sk – daň z miezd zaúčtovaných v decembri
2008 splatná v januári 2009
• 3 109 tisíc Sk – daňový záväzok z daňového priznania
PO za rok 2008 po znížení o preddavky na daň z príjmov,
uhradených v priebehu roka a daň vyberanú zrážkou
• 26 tisíc Sk – daňový záväzok z daňového priznania
k dani z motorových vozidiel za rok 2008 po znížení
o preddavky, uhradené v priebehu roka
6. Ostatné záväzky 5 488 tisíc Sk
• 5 481 tisíc Sk – záväzky z prenájmu (Lízing) splatné
v roku 2009
• 7 tisíc Sk – zrážky z miezd – záväzky z titulu exekúcie
voči zamestnancom
4. Bankové úvery 1 288 tisíc Sk

2. Nevyfakturované dodávky 10 017 tisíc Sk
• 6 617 tisíc Sk – podpora VT
• 2 078 tisíc Sk – služby SW
• 112 tisíc Sk – programátorské a projektové práce vykonané
k 31. 12. 2008

Základné informácie o spoločnosti

Zostatok kontokorentného bankového účtu vykazujúceho
ku dňu účtovnej závierky mínusový zostatok.
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Poznámky k účtovnej závierke
zostavenej k 31. 12. 2008
5. Časové rozlíšenie 788 tisíc Sk
a) Stav časového rozlíšenia (v tis. Sk)
Časové rozlíšenie
Výdavky budúcich období

1.1. BO
564

Prírastky
142

Úbytky
564

31.12. BO
142

Výnosy budúcich období

3 554
4 118

646
788

3 554
4 118

646
788

b) Výdavky budúcich období
• príspevok ÚPSVaR za nezamestnávanie ZŤP 140 tisíc Sk
• autorský poplatok spoločnosti LITA 2 tisíc Sk

c) Výnosy budúcich období
• servisné služby 646 tisíc Sk

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH
a) Tržby za vlastné výkony a tovar podľa hlavných teritórií (v tis. Sk)
Tovar
Slovenská republika
Európska únia
Iné
Spolu

Služby

2008

2007

2008

2007

727 516
1 263
0
728 779

657 308
2 568
1 064
660 940

518 125
8 636
12 434
539 195

418 465
6 960
1 904
427 329

b) Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov (v tis. Sk)
Tovar
VT, kancelárska technika, komponenty
Ostatné
Spolu

2008

2007

649 908
78 871
728 779

639 088
21 852
660 940

Služby
vývoj SW na zákazku

servis VT
inštalácie
siete, rozvody
školenia
marketingové služby
projekty a poradenstvo
technická podpora
analýza, programovanie
nájomné
iné
Spolu
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2008

2007

4 395
113 338

2 877
98 011

14 244
87 312
2 601
3 193
102 876
27 091
71 003
6 563
106 579
539 195

56 363
22 989
5 875
6 591
105 716
34 913
17 305
13 029
63 660
427 329

Správy z DATALANu

c) Nedokončená výroba (v tis. Sk)
Nedokončená výroba
zmena stavu nedokončenej výroby
Spolu

2008

2007

-3 165
-3 165

10 239
10 239

• aktivované náklady 2008 +17 680 tisíc Sk
• ukončené projekty v 2008 -20 845 tisíc Sk
d) Ostatné výnosy (v tis. Sk)
Ostatné výnosy
predaj dlhodobého majetku
náhrady od poisťovní
nárok na dotáciu z ESF
pokuty, penále
ostatné
Spolu

2008

2007

1 736
1 206
6 637
227
97
9 903

1 940
2 371
1 126
0
770
6 207

e) Finančné výnosy (v tis. Sk)
Finančné výnosy
zisk z dcérskych spoločností
úroky z bankových účtov
úroky z poskytnutých pôžičiek
odpis záväzku
kurzové zisky – zrealizované
kurzové zisky – k 31.12.
Spolu

2008

2007

400
210
42
18
1 998
1 113
3 781

159
149
39
0
6 650
387
7 384

Kurzové rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov k 31. 12.
2008 – zisk 1 113 tisíc Sk, z toho kurzové rozdiely z ocenenia
majetku a záväzkov v EUR – zisk 479 tisíc Sk.
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Poznámky k účtovnej závierke
zostavenej k 31. 12. 2008
I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH
a) Náklady na tovar a spotrebované nákupy (v tis. Sk)
Spotrebované nákupy
nákup tovaru
spotreba PHM
režijná spotreba
servisná spotreba
dlhodobý majetok do 30 tisíc
drobné propagačné predmety
Spolu

2008

2007

624 963
8 277
2 854
11 730
3 770
636
652 230

612 930
6 095
2 029
16 823
1 770
317
639 964

b) Náklady na nakupované služby (v tis. Sk)
Spotrebované služby
opravy a servis majetku
pracovné cesty zamestnancov
náklady na reprezentáciu
telekomunikačné náklady, internet
iné režijné služby
poradenstvo a konzultácie k VT
analýzy, projekty
vývoj aplikačného SW
inštalácie VT a SW
siete a rozvody
servis
údržba a správa systémov
školenia zamestnancov
reklama a propagácia
prenájom
právne, poradenské, audit
ostatné
Spolu

2008

2007

4 119
2 989
1 754
4 434
8 049
28 760
39 351
17 010
20 195
31 114
10 603
64 778
9 132
8 986
20 906
3 709
38 515
314 404

3 446
2 048
1 413
3 531
9 087
30 967
16 592
11 053
3 304
16 208
9 990
49 018
2 997
8 637
18 440
4 334
33 159
224 224

	Spoločnosť vynaložila na audítorské služby a daňové poradenstvo nasledovné sumy:
140 tisíc Sk – priebežné kontrolné a poradenské služby audítora
62 tisíc Sk – overenie účtovnej závierky
36 tisíc Sk – daňové poradenstvo
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c) Osobné náklady (v tis. Sk)
Mzdové a sociálne náklady
mzdy
sociálne poistenie
príspevky do DDS
príspevok na stravné
ostatné
Spolu

2008

2007

186 885
39 400
330
2 252
1 415
230 282

150 723
26 903
210
1 848
1 054
180 738

d) Finančné náklady (v tis. Sk)
Finančné náklady
bankové poplatky
úroky z bankových účtov
úroky z lízing. splátok
kurzové straty – § 24 ods.1 post. úč
kurzové straty k 31. 12.
ostatné
Spolu

2008

2007

466
1 639
754
1 965
681
0
5 505

668
2 539
0
3 698
1 504
0
8 409

Kurzové rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov k 31. 12. 2008 – strata 681 tisíc Sk, z toho kurzové rozdiely z ocenenia majetku
a záväzkov v EUR – strata 594 tisíc Sk.
e) Ostatné náklady (v tis. Sk)
Ostatné náklady
odpisy k dlhodobému majetku
zostatková cena predaného DM
poskytnuté dary
pokuty a penále
odpis pohľadávok
členské príspevky
neuplatnená DPH z lízingu
poistné
manká a škody
ostatné
Spolu

Základné informácie o spoločnosti

2008

2007

12 726
286
230
20
80
299
333
1 810
8
176
15 968

11 082
665
450
140
475
194
601
1 925
414
540
16 486
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Poznámky k účtovnej závierke
zostavenej k 31. 12. 2008
f) Daňové náklady (v tis. Sk)
Daňové náklady
daň z motorových vozidiel
koncesionárske poplatky
ostatné dane a poplatky
daň z príjmov splatná
daň z príjmov odložená
Spolu

2008

2007

299
31
77
12 617
50
13 074

250
38
165
9 497
-63
9 887

O. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA (v tis. Sk)

Vlastné imanie

2008

2007

rozdiel

114 874

105 440

9 434

J. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH
ÚČTOCH

L. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH ČLENOV ORGÁNOV
SPOLOČNOSTI

Na podsúvahových účtoch Spoločnosť zaúčtovala príjem
hotovosti na predzásobenie novou menou vo výške
7 998 €, prepočítaných konverzným kurzom 30,1260
(240 947,75 Sk).
Úhrada za prevzatú hotovosť 7 998 € bola zrealizovaná
z bankového účtu Spoločnosti dňa 5. 1. 2009.

Členom orgánov Spoločnosti v sledovanom účtovnom
období nebol vyplatený žiaden príjem z titulu ich funkcie
za ich činnosť pre Spoločnosť.

K. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH
a) Budúce možné záväzky
	Spoločnosť nemá poznatky o iných možných budúcich
záväzkoch.
b) Budúce práva a povinnosti nevykázané v súvahe
	Spoločnosť má budúce povinnosti z lízingových zmlúv
za prenájom 26 kusov osobných a úžitkových motorových
vozidiel a 1 zostavy výpočtovej techniky vo výške
nerealizovaných finančných nákladov v sume 2 937 tisíc Sk.
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M. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ
JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB
	Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia
nasledujúce významné transakcie so spriaznenými
osobami:
• predaj tovaru členom orgánov Spoločnosti v celkovej
sume 591 tisíc Sk.
N. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI
PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ
ZÁVIERKA, DO DŇA JEJ ZOSTAVENIA
V uvedenom období sa v Slovenskej republike stalo podľa
zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej
republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „generálny zákon“) zákonným platidlom euro.

Správy z DATALANu

Konverzný kurz slovenskej koruny k euru je stanovený
na 30,1260.
V nadväznosti na ustanovenie § 16 ods. 3 a § 18 ods. 10
generálneho zákona Ministerstvo financií SR ustanovilo
vyhláškou č. 75/2008 Z.z. pravidlá vykazovania, prepočtu
a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom
na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely (ďalej len
„vyhláška č. 75/2008 Z.z.“). Táto vyhláška ustanovuje podrobné
pravidlá pri evidovaní, vykazovaní alebo zaokrúhľovaní údajov
o peňažných sumách a podrobný postup pri prepočtoch
peňažných údajov v súvislosti s prechodom na menu euro

pre oblasť účtovníctva, dane z príjmov, dane z pridanej
hodnoty, spotrebných daní, miestnych daní, správy daní
a cla.

Valné zhromaždenie Spoločnosti dňa 12. 2. 2009 schválilo
prerozdelenie zisku roku 2007. Vo forme dividend bude
vyplatené 17 392 215,55 Sk t.j. 577 315,79 eura – zisk roku
2007 DATALAN, a. s., a 426 444,36 Sk t.j. 14 155,36 eura – zisk
roku 2007 zaniknutej spoločnosti Ability Development SK,
a. s. (zlúčenie firiem k 1. 4. 2007) .

+ 47 029 – výsledok hospodárenia za rok 2008
- 37 595 – vyplatené dividendy/prerozdelenie zisku minulých období
+ 9 434 – zmena vlastného imania – prírastok

P. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV
Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania (v tis. Sk)
(CASH FLOW STATEMENTS)
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov – zisk (+)
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto
majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)
Úroky účtované do nákladov (+)
Úroky účtované do výnosov (-)
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka (-)
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka (+)
Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých,
ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)

Zaokrúhlené (sledované)
59 696
30 899
12 726
238

Zaokrúhlené (minulé)
41 826
32 419
11 082
864

4 327
-400
2 393
-252
-21

5 240
-159
2 539
-188
-103

521

1 397

-1 450
12 816

-1 275
13 022

pokračovanie >>
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Poznámky k účtovnej závierke
zostavenej k 31. 12. 2008
Vplyv zmien stavu prac. kapitálu, kt. sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými
záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekviv., kt.
na výsledok hospodárenia
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)
Zmena stavu zásob (-/+)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitné v iných častiach prehľadu
peňažných tokov (+/-)
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných
činností (-/+)
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)
Čisté peňažné toky z investičných činností
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti
Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli
poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)
Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov,
ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)
Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku učtovného obdobia (+/-)
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov
vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka (+/-)
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účt. obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

Dátum 30. 3. 2009
zostavil: Emília Dolinská
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39 688

-65 589

-216 748
257 471
-1 036
130 283

-132 875
93 611
-26 324
8 657

252
-2 393
68 446
-12 617

188
-2 539
-35 521
-9 504

115 524
-260
-13 321
1 736
-11 844
-23 883
-12 201

-3 199
0
-10 651
1 940
-8 711
2 414
37 489

0

-24 000

-11 633
-23 883
79 797
12 812
48 456

-10 977
2 414
-9 495
33 220
14 106

-500

-1 294

47 956

12 812

Podpis člena
štatutárneho orgánu
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Správa nezávislého audítora
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Kontakty

Sídlo spoločnosti

Stredisko Outsourcingu a autorizovaného servisu

DATALAN, a. s.
Galvaniho 15/C
821 04 Bratislava
e-mail: info@datalan.sk
Tel.: +421 2 502 577 77
Fax: +421 2 502 577 00

DATALAN, a. s.
Púchovská 8
831 06 Bratislava
e-mail: servis@datalan.sk
Tel.: +421 2 492 071 55
Fax: +421 2 492 071 66

Pobočky
DATALAN, a. s.
pobočka – Banská Bystrica
Na Troskách 26
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 321 08 88
Fax: +421 48 321 08 00
datalanbb@datalan.sk
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DATALAN, a. s.
pobočka – Košice
Popradská 68
040 01 Košice
Tel.: +421 55 640 51 90
+421 55 640 52 46
Fax: +421 55 640 51 89
datalanke@datalan.sk

DATALAN, a. s.
pobočka – Poprad
Námestie sv. Egídia 40/57
058 01 Poprad
Tel.: +421 905 603 364
datalanpp@datalan.sk

Správy z DATALANu

DATALAN, a. s.
pobočka – Žilina
Bytčická 16
010 01 Žilina
Tel.: +421 41 500 62 30
Fax: +421 41 500 62 31
datalanza@datalan.sk
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Fax: +421 /2 /502 577 00
E-mail: info@datalan.sk
www.datalan.sk
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