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Príhovor predsedu predstavenstva

............................................................................................................

Ing. Štefan Petergáč

predseda predstavenstva

Vážené dámy, vážení páni,

na jeseň roka 2010 uplynú už dve desaťročia od momentu, keď sme si v partii ašpirantov z elektrofakulty povedali, že nie sme
o nič menej schopní ako majitelia iných – vtedy už existujúcich IT firiem, a začali sme písať príbeh s názvom DATALAN. Keď sme
urobili prvý obchod – predali 1 kus počítačovej myši Slovenským telekomunikáciám – nikto z nás vtedy netušil, že raz budeme
riešiť naozaj veľké dodávky IT infraštruktúry, vyvíjať pre zákazníkov kľúčový softvér a ponúkať jedinečné technologické riešenia.
Príbeh DATALAN-u vždy sprevádzala snaha odlíšiť sa. Mysleli sme na ňu, keď sme sa pred dvadsiatimi rokmi rozhodli
priviezť z Ameriky prvé PC značky Gateway. Mysleli sme na ňu, keď sme si dali vnútorný záväzok byť v každej oblasti, v ktorej
pôsobíme, medzi najlepšími. Aj vtedy, keď sme ako jedna z prvých IT firiem ešte v 90. rokoch minulého storočia zavádzali ISO.
Alebo neskôr, keď sme sa snažili robiť osvetu a podporiť informatizáciu konferenciou i2s a vlastnou víziou Digitálneho Slovenska.
Príbeh DATALAN-u je plný radostí a starostí, ale nič iné sa od dvadsaťročnej firmy ani nedá čakať. Spolutvorcami tohto
príbehu sa za dve dekády stali stovky skvelých kolegov, desiatky náročných, ale zvyčajne aj lojálnych zákazníkov a spoľahlivých
partnerov. Patrí im moja úprimná vďaka, keďže všetci svojím spôsobom prispeli k vybudovaniu firmy, ktorá je nielen silná
a stabilná, ale aj mimoriadne pružná. To je obzvlášť dôležité v dnešnom svete, v ktorom sa ťažšie predvída, ale na zmeny sa musí
reagovať rýchlo.
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20 rokov DATALAN

V roku 2009 doľahla na Slovensko ťarcha globálnej krízy. Nevyhla sa ani IT sektoru, no vďaka vhodne zvolenej stratégii
a mimoriadnemu úsiliu sa nám podarilo zvýšiť tržby spoločnosti na 61,6 mil. EUR. Tento výsledok nás dostal do klubu 200 najväčších slovenských nefinančných podnikov a stali sme sa šiestym najväčším dodávateľom IT produktov a služieb na Slovensku.
V roku 2009 sa DATALAN zaradil aj medzi najrýchlejšie rastúce IT firmy s nárastom pridanej hodnoty na 16,056 mil. EUR.
Nevyhnutným faktorom úspechu firmy bolo aj úsilie o maximálnu stabilizáciu nákladov, ktorého súčasťou bolo aj presťahovanie centrály do nových priestorov na Galvaniho 17/A a pobočky v Banskej Bystrici do moderného Europa Business Centra.
Významným momentom roka 2009 bola pre DATALAN realizácia jedného z najväčších slovenských IT projektov vôbec,
projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách. Napriek extrémnej náročnosti stihol DATALAN
jednu z najväčších modernizácií výpočtovej techniky v histórii Slovenska s výrazným predstihom a mimoriadne spoľahlivo.
Rád by som vyzdvihol aj úspešné zavŕšenie akvizície spoločnosti Euroaltis, vďaka čomu vznikol na Slovensku silný tím so špecializáciou na potreby miest a obcí, ale aj ďalších inštitúcií verejnej správy. Dôkazom sú aj excelentné ocenenia na prestížnej súťaži
Cena ITAPA 2009 pre úspešné nasadenia riešenia DATALAN Digitálne mesto v takých významných mestách, ako sú Košice a Martin.
Plávajúc rozbúrenými vodami súčasného biznisu cítime, že súkromný sektor pomaly prekonáva následky krízy, neustupuje však od požiadaviek, ktoré sa v zlých časoch zvýraznili. Sú to dôraz na návratnosť investícií, rýchlosť a efektivitu. Tak ako vždy,
aj tentoraz na situáciu reagujeme prispôsobením ponuky našich produktov a inovatívnymi riešeniami.
Kľúčovou ponukou portfólia DATALAN-u sú biznis riešenia Správa dokumentov a informácií, Riadenie procesov a Komunikácia a spolupráca. Spoločnosti s veľkým objemom dokumentácie určite ocenia napr. skupinu produktov BRISK zameraných
na efektívnu správu firemných dokumentov, ktorá v nasadení s technológiou eSign zabezpečuje veľmi rýchlu návratnosť investície. Pre rok 2010 sme pripravili aj IT produkty a riešenia so spoločným názvom DATALAN Green Office, ktoré vytvárajú prvotriedne
zázemie pre efektívne fungovanie firmy, kvalitnejšie služby zákazníkom a zároveň prispievajú k ochrane životného prostredia.
Obrazne povedané, v DATALAN-e nad zlými časmi premýšľame v čínštine. Lebo slovo kríza sa v tomto jazyku skladá
z dvoch znakov – prvý znamená nebezpečenstvo a druhý príležitosť. Vieme, že efekt takéhoto uvažovania je najväčší vtedy,
keď si tento spôsob uvažovania osvoja všetci ľudia vo firme. Neustále dbáme na ich stabilitu a ďalší rozvoj, lebo oni sú tými
najdôležitejšími autormi príbehu DATALAN-u. Plne si uvedomujem, že práve od nich závisí, ako bude tento príbeh pokračovať.

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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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 2009 pracovala v tomto zložení:
Ing. Jozef Mokrý – predseda dozornej rady
Ing. Norbert Lacko – člen dozornej rady
Ing. Peter Kotuliak – člen dozornej rady
Ing. Jozef Mokrý

predseda 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 prevádzkovanie Integrovaného manažérskeho systému (IMS), ktorý je v súlade s právnymi a inými požiadavkami,
normami ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007, ktoré podliehajú pravidelným auditom.

Dozorná rada sa podrobne oboznámila s výročnou správou za rok 2009, účtovnou uzávierkou za rok 2009 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 2009. Účtovná uzávierka je v plnom znení k dispozícií v sídle spoločnosti a na webovej stránke www.datalan.sk v sekcii O spoločnosti/Výročná správa spoločnosti.
Dozorná rada preskúmala vedenie účtovných záznamov a hospodárenie spoločnosti, riadnu účtovnú závierku a konštatuje,
že tieto úkony sa vykonávali v zmysle platných predpisov. Výročná správa 2009 spoločnosti DATALAN, a. s., prešla kontrolou
zodpovedného audítora, ktorý vyjadril súhlas s jej obsahom. Plnú verziu výročnej správy odsúhlasilo výkonné vedenie a dozorná
rada spoločnosti.

Ing. Jozef Mokrý
predseda dozornej rady
DATALAN, a. s.
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Pozícia
na trhu v roku 2009
............................................................................................................

20 rokov DATALAN

DATALAN medzi najvýznamnejšími
slovenskými firmami

Týždenník Trend vo svojich špeciáloch s označením „TOP“ každoročne zostavuje prehľady slovenského trhu najvýznamnejších
finančných i nefinančných podnikov. Aj tento rok sa spoločnosť DATALAN v rebríčkoch umiestnila na popredných miestach
a potvrdila, že patrí medzi lídrov na slovenskom IT trhu.

V roku 2009 sa DATALAN opäť dostal do spoločnosti IT firiem s miliardovými tržbami – vďaka výsledku 61,606 mil. EUR je šiesty
najväčší dodávateľ IT produktov a služieb na Slovensku. Taktiež sa zaradil medzi najrýchlejšie rastúce IT firmy s nárastom pridanej hodnoty o 8,3 mil. EUR (na 16,056 mil. EUR). V rebríčku dodávateľov IT produktov a služieb podľa pridanej hodnoty sa tak
umiestnil na 8. mieste.

DATALAN patrí medzi popredných dodávateľov softvéru (9. miesto), ale aj IT služieb – v roku 2009 dodal služby za 18,422 mil. EUR,
čo stačilo na 9. miesto spomedzi poskytovateľov IT služieb v SR. Už tradične je silným dodávateľom pre verejnú správu (2. miesto)
a priečky v prvej desiatke obsadil medzi dodávateľmi v súkromnom finančnom sektore, infraštruktúrnom segmente a v oblasti
priemyselných podnikov.

Vďaka dosiahnutým tržbám obsadil DATALAN v rebríčku Trend TOP 200 135. miesto a po prvýkrát sa tak zaradil medzi
200 najväčších nefinančných podnikov Slovenska.
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Poslanie
a vízia
............................................................................................................

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

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 k svojim pracovníkom.
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Základné informácie o spoločnosti

O
spoločnosti
............................................................................................................
Centrála a pobočky spoločnosti
Námestvo

Čadca
Kysucké
Nové Mesto
esto
s

CZ

Terchová

Žilina

Bytča

Dolný
Kubín

Bytčica
Kraľovany
Rajecké Teplice

Púchov

Vrútky
Ľubochňa

Rajec

Považská
Bystrica

Martin

Ružomberok

Fačkov
Čičmany

Nitrianske
Pravno

Trenčín

Skalica

Nitrianske
Rudno

Holíč
Beckov

Stará Turá
Myjava

Nové Mesto

Jablonica

Bojná
Radošina

Žiar/Hronom

Jacovce
Bošany

Detva

Horné Štitáre

Drahovce
Veľké Ripňany

Kriváň

Ludanice

Leopoldov

Trnava

Malacky

AT

Hlohovec

Pernek

Žarnovica
Banská
Štiavnica

Výčapy - Opatovce

Dolne Zelenice

Krupina

Pukanec

Stupava Pezinok

Sereď

Bratislava

Šoporňa

Senec

Levice

Veľký
Krtíš

Šaľa

Šahy

Šurany
Šamorín

Nové
Zámky

Veľký Meder

Kvalitné IT riešenia

Želiezovce

Kolárovo

Gabčíkovo

Hurbanovo

Medveďov

Štúrovo
Komárno

Špičkové inovácie
Profesionálny prístup
Vieme, že informačné technológie sú prínosom v každej oblasti ľudského života. Veríme, že každý zákazník je individuálny,
a pozorne zvažujeme jeho potreby. Preto už 20 rokov poskytujeme široký sortiment služieb a inteligentných produktov, ktoré
našich zákazníkov posúvajú o KROK VPRED. Vďaka našim riešeniam a skúsenostiam majú spoločnosti k dispozícii najmodernejšie IT služby, fungujú efektívnejšie a ekologickejšie.

Spoločnosť DATALAN pôsobí na slovenskom trhu od roku 1990 a v súčasnosti je popredným poskytovateľom informačných
technológií na slovenskom trhu a v okolitých krajinách. Dôkazom toho je ocenenie IT firma roka a najvýznamnejšie partnerské
ocenenia spoločností Hewlett-Packard, IBM a Microsoft. Vďaka skúsenému tímu odborníkov spoločnosť úspešne zrealizovala
rozsiahle projekty v oblasti správy dokumentov a informácií, riadenia procesov a spolupráce, optimalizácie IT infraštruktúry,
outsourcingu IT a dodávok hardvéru. Kúpou spoločnosti Euroaltis sa DATALAN stal jedným z najväčších dodávateľov riešení
pre verejnú správu. Prioritou spoločnosti DATALAN je zodpovedné podnikanie a kvalita poskytovaných riešení a služieb,
čo potvrdzujú aj európske certifikáty manažérstva kvality ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007.
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Šuľa
Závada

Nitra

Galanta

Dunajská
Streda

Abelová

Zlaté Moravce

Modranka

Modra

Zvolen

Topoľčany

Piešťany
V. Kostoľany

Rohožník

Banská
Bystrica

Partizánske

Borčany

Trebatice

Podb

Handlová

Vrbové

Chtelnica

Donovaly

Kremnica

Nováky

Brunovce

Trstín

Turčianske
Teplice
rmane
manec
ne
Harmanec

Brezová
Podolie

Smolenice

Bánovce/Bebravou

Považany

Čachtice

Senica

Prievidza

Bojnice

H
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Z
histórie spoločnosti
............................................................................................................
PL
Spišská Stará Ves

Zborov

Trstená
Svidník

Tvrdošín

Medzilaborce

Bardejov

Stará
Ľubovňa
Kyjov

Základné informácie o spoločnosti

Ždiar

Stropkov
Janovce

Giraltovce
Turany/
Ondavou

Sabinov

Liptovský
Mikuláš

Prešov

Svit
Važec

Svetlice

Breznica

Lipany

Kežmarok

Koškovce

Poprad

Levoča

Kapušany

Stakčín

Snina
Spišská Nová Ves
Krompachy

Humenné

Vernár
Margecany
Vranov/Topľou

Polomka

Gelnica

brezová

Kysak

Dobšiná
Sobrance

Brezno

Košice

Sečovce

Trhovište

Michalovce

Tisovec
Revúca
Moldava/Bodvou

Štítnik

Trebišov

Rožňava

Klenovec

UA

Vojany
Hnúšťa

Plešivec

Kechnec

Veľké Kapušany
Michaľany

Gemerská
Panica

Kráľovský
Chlmec

Poltár
Rimavská
Sobota

Čierna/
Tisou

Tornaľa

Halíč

HU

Lučnec

Fiľakovo

Momenty, na ktoré sa nezabúda
1990 – vznik DATALAN, spol. s r. o.
1994 – 1. väčší rollout projekt – dodávka niekoľkých stoviek kusov vlastných PC Qline v rámci celej SR
1997 – 1. projekt s objemom viac ako 100 miliónov korún
(dodávka Administratívneho informačného systému)
2001 – transformácia na DATALAN, a. s.
2002 – prvý ročník konferencie „i2s – informatizácia slovenskej spoločnosti“
2003 – zisk prestížneho ocenenia IT firma roka
2005 – vznik divízie Softvérové riešenia
2007 – fúzia spoločností Ability Development SK, a. s.; obrat 36,1 mil. EUR
2009 – akvizícia spoločnosti Euroaltis, a. s., DATALAN sa stal jedným z najväčších dodávateľov riešení pre samosprávu
2009 – zisk prestížnych ocenení na podujatí ITAPA pre riešenie DATALAN Digitálne mesto
2009 – realizácia projektov Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách a stredných školách – jednej
z najväčších dodávok výpočtovej techniky v histórii Slovenska
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Ciele
a stratégia
............................................................................................................
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.
7. Zabezpečovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

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.

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 DATALAN-u
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)
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Základné údaje o spoločnosti

Základné informácie o spoločnosti

Obchodné meno: DATALAN, a. s.
Právna forma: akciová spoločnosť
Sídlo: Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava (do 12/2009 Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava)
Deň vzniku: 1. máj 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 1.5. 2010: 422 464 EUR (k 31.12. 2009: 388 464 EUR)
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí

Hlavný predmet činnosti
konzultačná činnosť v oblasti softvérových riešení, informačnýc 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
poradenská činnosť a technicko-realizačné zabezpečenie v oblasti projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie
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Organizačná
štruktúra spoločnosti 2009
............................................................................................................

Štefan Petergáč
predseda
predstavenstva

Miroslav
Melicherčík
člen predstavenstva
a generálny riaditeľ

Jozef Kopka
člen predstavenstva
zodpovedný
za infraštruktúrne
projekty

Michal Klačan
člen predstavenstva
zodpovedný
za softvérové projekty

Dušan Gavura
člen predstavenstva
a finančný riaditeľ

ZMOCNENEC IMS
Miroslav Doležal

DIVÍZIA FINANCIE
Dušan Gavura
finančný riaditeľ
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DIVÍZIA
MARKETING
Eva Medvecká
riaditeľka Divízie
marketing

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 SILNOA SLABOPRÚDOVÝCH
INŠTALÁCIÍ
Marek Vorobeľ

DIVÍZIA
POBOČIEK
Jozef Kopka

DIVÍZIA
NOVÝCH SW
PRODUKTOV
Ľuboš Petrík

Myslíme o krok vpred

Marek Paščák
člen predstavenstva zodpovedný
za obchod a marketing

člen predstavenstva zodpovedný
za softvérové a infraštruktúrne
projekty

Dušan Gavura

Základné informácie o spoločnosti

Michal Klačan

Štefan Petergáč
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
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člen predstavenstva
zodpovedný za financie

ZMOCNENEC IMS
Miroslav Doležal

DIVÍZIA FINANCIE
Dušan Gavura
člen predstavenstva
zodpovedný za financie

DIVÍZIA
MARKETING
Eva Medvecká
riaditeľka Divízie
marketing

OBCHOD
Marek Paščák
člen predstavenstva
zodpovedný
za obchod a marketing

INFO–
KOMUNIKAČNÉ
RIEŠENIA
Michal Klačan
člen predstavenstva
zodpovedný
za softvérové a
infraštruktúrne projekty

SOFTWARE
Michal Klačan
člen predstavenstva
zodpovedný
za softvérové a
infraštruktúrne projekty

DIVÍZIA
OBCHOD
Marek Paščák

DIVÍZIA
INFO–
KOMUNIKAČNÉ
RIEŠENIA
Peter Hečko

DIVÍZIA
PROCESNÁ
AUTOMATIZÁCIA
Bohuslav Mesároš

DIVÍZIA
PROJEKTOV EÚ
Miloš Ronec

DIVÍZIA
OUTSOURCING IT
Rastislav
Koutenský

DIVÍZIA
ZNALOSTNÝ
MANAŽMENT
Norbert Lacko

DIVÍZIA SILNOA SLABOPRÚDOVÝCH
INŠTALÁCIÍ
Marek Vorobeľ

DIVÍZIA
NOVÝCH SW
PRODUKTOV
Ľuboš Petrík

DIVÍZIA
POBOČIEK DPOB
Marek Paščák
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Štefan Petergáč

Michal Klačan

Marek Paščák

Dušan Gavura

predseda predstavenstva

člen predstavenstva

člen predstavenstva

člen predstavenstva

a generálny riaditeľ

zodpovedný za softvérové

zodpovedný za obchod

zodpovedný za financie

a infraštruktúrne projekty

a marketing

Je absolventom Elektrotech-

Absolvoval Fakultu elektro-

Absolvoval Fakultu elektro-

Absolvoval Elektrotechnickú

nickej fakulty STU v Bratislave.

techniky a informatiky STU

techniky a informatiky STU

fakultu STU v Bratislave,

V roku 1988 absolvoval

v Bratislave. Postupne pôso-

v Bratislave, Katedru auto-

Katedru mikroelektroniky

doktorandské štúdium

bil v spoločnostiach Asset,

matizácie a regulácie, odbor

a doplňujúce pedagogické

na Katedre automatizácie

HTC Holding a Tempest,

automatizácia. V spoločnosti

štúdium. Pracoval ako

a regulácie Fakulty elektro-

kde zastával funkciu vedú-

DATALAN pôsobí od roku

konateľ a výkonný riaditeľ

techniky a informatiky STU

ceho oddelenia. Od roku

1999 na rôznych postoch

distribučnej spoločnosti

v Bratislave a ujal sa peda-

1997 pracoval pre Ability,

v oblastiach obchodného

Expert & Partner Bratislava,

gogickej pozície odborného

spol. s r. o., ako technický

zamerania. Od roku 2006

spol. s r. o. V DATALAN-e

asistenta. V roku 1990 bol

riaditeľ. V DATALAN-e pôsobil

zastával pozíciu vedúceho

pracuje od roku 1999, keď

jedným zo spoluzakladateľov

na pozícii riaditeľa Divízie BPS

obchodného oddelenia

najskôr zastával post výkon-

DATALAN-u. V spoločnosti

od roku 2003 a vo februári

Divízie infokomunikačné

ného riaditeľa. Od roku 2001

postupne pracoval ako ob-

roku 2005 sa ujal postu

riešenie. V súčasnosti riadi

je riaditeľom Divízie financie,

chodný riaditeľ, neskôr ako

riaditeľa Divízie softvérové

Divíziu obchod a zastáva

v decembri 2002 sa ujal postu

generálny riaditeľ a v súčas-

riešenia. V súčasnosti je

funkciu člena predstavenstva

člena predstavenstva.

nosti pôsobí ako predseda

členom predstavenstva

zodpovedného za obchod

predstavenstva. Je akcioná-

zodpovedným za softvérové

a marketing.

rom spoločnosti.

a infraštruktúrne projekty.
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Jozef Mokrý

Norbert Lacko

Peter Kotuliak

predseda dozornej rady

člen dozornej rady

člen dozornej rady

Je absolventom Elektrotech-

V roku 1993 absolvoval

V roku 1991 úspešne skončil

nickej fakulty STU v Bratislave

Fakultu elektrotechniky

štúdium na Elektrotechnickej

so špecializáciou na elektro-

a informatiky na STU. Počas

fakulte SVŠT, odbor elektro-

nické počítače. Od roku 1991

štúdia pracoval v spoločnosti

nické počítače. Od roku 1992

až do súčasnosti pracuje

IPEC na pozícii správcu siete,

až do roku 2005 pôsobil

v spoločnosti DATALAN, kde

po ukončení štúdia v spoloč-

v spoločnosti Tempest, s. r. o.,

postupne zastával pozície

nosti Externa IT ako systémo-

postupne prešiel všetkými

obchodného, marketingo-

vý špecialista. Od roku 1997

funkciami súvisiacimi

vého, výkonného a generál-

pôsobil v Ability, spol. s r. o.,

s oblasťou informatiky až po

neho riaditeľa. V súčasnosti

ako senior developer a pro-

konateľa spoločnosti a v roku

pôsobí na pozícii predsedu

jektový manažér a od roku

2005 sa stal predsedom

dozornej rady. Je akcionárom

2000 pôsobil v Ability

predstavenstva spoločnosti

DATALAN-u.

Development SK, a. s., ako

Tempest, a. s. V rokoch 2001

technický riaditeľ. Po fúzii

až 2003 pôsobil ako člen

pôsobil v DATALAN-e ako ria-

Predstavenstva DATALAN-u

diteľ Divízie softvérový vý voj.

a od roku 2005 je členom

V súčasnosti je riaditeľom

jeho dozornej rady.

Divízie znalostný manažment

Peter Kotuliak je akcionárom

a členom dozornej rady.

spoločnosti DATALAN, a. s.

Základné informácie o spoločnosti

............................................................................................................

Je akcionárom spoločnosti.
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Portfólio
riešení a služieb
............................................................................................................
Trendy a témy
Lepšie služby občanom: DATALAN Digitálne mesto
Moderné mestá a obce s dostupnými a kvalitnými službami pre
občanov sú vízia DATALAN-u, ktorú dlhoročne podporuje. Spoločnosť má v súčasnosti najsilnejší tím na Slovensku so špecializáciou
na potreby miest a obcí s uceleným portfóliom riešení DATALAN
Digitálne mesto a KORWIN. Inteligentné riešenia výrazne zlepšujú
služby pre občanov a sú zamerané na 3 piliere – Digitálny úrad,
Digitálne zastupiteľstvo a Digitálne služby.
Šetríme vďaka zeleným riešeniam: DATALAN Green Office
Dynamická doba vyžaduje zdanlivo protichodné cesty – zlepšovať
služby, podporovať rast a zároveň optimalizovať výdavky. Uvedomujeme si zodpovednosť voči spoločnosti a prostrediu. Preto
sme vytvorili sériu „zelených“ riešení, ktoré výrazne znížia výdavky
a prispievajú k ochrane životného prostredia, napr. úsporou energií či tlače. DATALAN Green Office riešenia vytvárajú prvotriedne
zázemie pre efektívne fungovanie firmy a kvalitnejšie služby
k zákazníkom.
Podpora inovácií: Research and Development
DATALAN v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou
podporuje aplikovaný výskum a vývoj technológií v oblasti správy
informácií a riadenia procesov. Projekt je zameraný na inovatívne
možnosti prenosu a automatizáciu spracovania neštruktúrovaných
dát s cieľom vytvoriť transparentné a univerzálne komunikačné
rozhranie pre rôznorodé ECM a BPM platformy.

Biznis oblasti
Správa dokumentov a informácií/Information Management
Riešenia umožňujú prehľadne spravovať a zdieľať firemnú
dokumentáciu a firemné dáta v akomkoľvek formáte. Firmám
zjednodušia spracovanie a prístup k informáciám a znížia riziko
zneužitia informácií s použitím digitálnych biometrických
podpisov. Informácie v správnom formáte a v správnom čase
umožňujú lepšie predvídať trendy na trhu a sú kľúčovou podmienkou úspešného biznisu.
Príklady: správa zákazníckej dokumentácie, správa registratúry,
správa dennej pošty, zákaznícke reporty, obchodné reporty,
finančné reporty, pohľadávkové reporty.
Riadenie procesov/Business Proces Management
Oblasť sa venuje optimalizácii a zjednoteniu biznis procesov
naprieč celou organizáciou. Výsledkom sú kvalitnejšie a rýchlejšie
služby smerom k zákazníkom a jednotné procesy a zosúladené
aktivity viacerých organizačných útvarov.
Príklady: jedna platforma systémov pre zákaznícke služby.
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Komunikácia a spolupráca/Collaboration a Knowledge
Management
Inovatívne riešenia umožňujú rýchly prístup k informáciám
a podporujú spoluprácu. Spájajú pracovné skupiny a podporujú
zdieľanie informácií a znalostí v reálnom čase na princípe sociálnych vzťahov. Spoločnostiam pomáhajú zvyšovať produktivitu,
odstrániť duplicitu prác a prepojiť tímy či pobočky.
Príklady: spolupráca projektových tímov, znalostné platformy pre
odborné a záujmové komunity, intranetové a internetové portály,
informačné zóny pre zákazníkov, dodávateľov a hlasové centrá.
Dátové centrá a virtualizácia
Dátové centrá umožňujú bezpečnú a efektívnu správu serverov
a dátových úložísk. Modernizácia dátového centra prinesie výrazné
prevádzkové úspory a maximálne zvýši dostupnosť služieb poskytovaných IT oddeleniami pre celú organizáciu. Virtualizované dátové centrum je spoľahlivé, bezpečné a výkonné prostredie, ktoré sa
dokáže optimálne prispôsobiť rýchlo sa meniacim biznis potrebám
a zhodnotiť investované prostriedky. Výsledkom je neporovnateľne
lepšia výkonnosť, zníženie nárokov na drahý priestor, maximalizovaná
dostupnosť služieb a energetická efektívnosť. Vhodne navrhnuté
riešenie pre dátové centrum a virtualizáciu je navrhnuté na mieru
potrebám firmy a umožňuje bezpečnú prevádzku celej IT infraštruktúry a bližšie zameranie na požiadavky biznisu.
Príklady: cloud computing, externé a vlastné dátové centrá pre
servery a dátové úložiská, virtualizácia dátových centier, serverov,
aplikácií, desktopov.
Produkčné systémy
Oblasť je zameraná na riadenie operatívnej činnosti firmy – a to
najmä na riadenie financií, obchodu, logistiky a výroby. Firmy
ocenia najmä široké spektrum funkcionalít, možností rozšírenia
podľa potreby a prepojenia s inými produkčnými systémami.
To všetko vytvorené na mieru a za primerané náklady.
Príklady: zákaznícke reporty, obchodné reporty, finančné reporty.

IT služby
Optimalizácia IT infraštruktúry
Riešenia zabezpečujú modernizáciu IT infraštruktúry prostredníctvom najmodernejších technológií a štandardov s cieľom šetriť
náklady a spotrebu. Výsledkom je prehľadnejšia, výkonnejšia
a bezpečnejšia infraštruktúra, ktorá je schopná okamžite reagovať
na aktuálne požiadavky firmy.
Príklady: konsolidácia a virtualizácia pracovných staníc, serverov,
aplikácií a infraštruktúry.
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Príklady: jednotná platforma pre služby zákazníkom a zákaznícku
podporu.
Outsourcing IT
Oblasť poskytuje služby technickej podpory s vysokou dostupnosťou a kompletnú starostlivosť o správu IT infraštruktúry. Firmy
oceňujú efektívne, úsporné a jednoduché riešenie, ktoré im zabezpečí prevádzku IT prostredia špičkovými odborníkmi bez potreby
investovať do nákladných školení pre vlastných zamestnancov.

Vlastné produkty a riešenia
BRISK
DATALAN vytvoril vlastnú rodinu produktov BRISK zameraných
na efektívnu správu firemných dokumentov s mimoriadne silným
funkčným vybavením. Pri tvorbe bol dôraz kladený na flexibilitu
a ochranu investícií, preto je návratnosť nasadenia BRISK-u s technológiou eSign u 99 % firiem už do 1 roka.
www.briskonline.sk

Základné informácie o spoločnosti

IT konzultácie
Služby zahŕňajú odborné poradenstvo s bohatými znalosťami biznis
problematiky a IT expertízy od návrhu, realizácie až po servis. Typickým
príkladom sú biznis analýzy a odborné konzultácie v oblasti správy
obsahu či riadenia procesov, integračné služby na úrovni dát, aplikácií,
systémov či infraštruktúry. Výsledkom je jednoduchšie prepojenie
technológií s požiadavkami biznisu s výbornou návratnosťou investícií.

DATALAN Digitálne mesto a KORWIN
Digitálne mesto a KORWIN tvoria skupinu inteligentných riešení
Digitálny úrad, Digitálne zastupiteľstvo, Digitálne služby
a eDemokracia, ktoré majú významný prínos pre lepšie fungovanie
samosprávy. Mestám a obciam zefektívňujú fungovanie a zlepšujú
služby občanom.
Riešenie získalo sériu významných ocenení:

Príklady: riadenie IT projektov, zabezpečenie prevádzky informačných
systémov, outsourcing expertov pre špecializované oblasti a pod.
Vývoj na zákazku
Špecifické oblasti biznisu vyžadujú individuálny prístup. DATALAN
má silné zázemie odborníkov, ktorí vytvárajú unikátne projekty
šité na mieru podľa individuálnych požiadaviek klienta.
Príklady: medzinárodná platforma pre evidenciu a výpisy z registra
trestov, Digitálna vláda.
Autorizovaný servis
DATALAN prevádzkuje aj jedno z najväčších autorizovaných servisných stredísk na Slovensku pre servis IT produktov značiek Dell, HP,
IBM, Lenovo, Philips a Toshiba. Spoločnosť poskytuje servisné služby
s celoslovenským pokrytím v servisných strediskách v Bratislave,
v Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach 24 hodín denne a 7 dní v týždni.
Rozsah poskytovaného servisu:
DELL – ako Customer Appointed Service Providers
HP – ako Authorized Service Partner
IBM – ako Warranty Service Provider
Lenovo – ako Warranty Service Provider
Philips – ako Central Service Provider
Toshiba – ako Authorized Service Provider
Dodávka infraštruktúry
DATALAN má dlhoročné skúsenosti s dodávkou a inštaláciou
výpočtovej techniky a servisom s vysokou dostupnosťou na celom
Slovensku. Spoločnosť zabezpečovala jedny z najrozsiahlejších
distribúcií techniky v histórii Slovenska v rámci projektov Infovek
či Modernizácia výučby. DATALAN poskytuje komplexné služby
aj v oblasti silnoprúdových a slaboprúdových inštalácií od návrhu,
projekcie cez realizáciu až po servis.

Cena ITAPA 2009, víťazstvo v kategórii Najlepšia prípadová štúdia
– cena eFocus za projekt DATALAN Digitálne mesto v Košiciach.
Cena ITAPA 2009, Čestné uznanie v kategórii „Zlepšovanie procesov“ za riešenia Digitálne zastupiteľstvo a Manažment aktivít
v Martine.
Súťaž Zlatý Erb, strieborné ocenenie v kategórii Najlepšia elektronická služba samospráv za riešenie Mestské zastupiteľstvo
v Martine.
MEMPHIS
MEMPHIS tvorí skupina modulov určených pre riadenie firemnej
a výrobnej agendy. Stredne veľké spoločnosti oceňujú okamžitý
prehľad o firemných aktivitách a flexibilitu pre aktuálne potreby
spoločnosti. Pre menšie spoločnosti je určený MEMPHIS BASIC
s balíkom modulov a technickej podpory za bezkonkurenčnú cenu.
www.memphisonline.sk
CMN – Cenová mapa nehnuteľností
CMN poskytuje informácie o vývoji cien všetkých nehnuteľností
na území Slovenska pre finančné inštitúcie a sieťové odvetvie pri
oceňovaní nehnuteľností či strategických investíciách. On-line
službu prevádzkuje DATALAN a NARKS.
www.cmn.sk
Riadiace a kontrolné systémy
Riešenia sú určené špeciálne na monitoring a kontrolu kvality
produktov priamo vo výrobných linkách. Prednosťou moderných
riešení je dlhodobá spoľahlivosť, nízke náklady na údržbu
a ochrana investícií vďaka modularite a škálovateľnosti.
Príklady: kamerová kontrola kvality, automatizované funkčné testovanie, zber dát, vizualizácia, archivácia, reporting.
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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.
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
BSH Drives and Pumps
Duslo, a.s.
INA SKALICA, spol. s r. o.
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
PCA Slovakia, s.r.o.
RAJO, a.s.
SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o.
SHELL Slovakia, s.r.o.
SHP Harmanec, a.s.
SLOVALCO, a.s.
Slovenské elektrárne, a.s.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
SONY SLOVAKIA, spol. s r. o.
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
ŠKODA JS, a.s.
Špeciálne činnosti, s.r.o.
Tvronica papira SHP CELEX, a.d.
VÁHOSTAV – SK, a.s.
Východoslovenská energetika, a.s.
ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o.
Železničné opravovne a strojárne Zvolen a.s.

Viac referencií nájdete na www.datalan.sk v sekcii Referencie.
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Finančné inštitúcie
AMSLICO AIG Life poisťovňa, a.s.
CALYON S.A., pobočka zahr. banky
Consumer Finance Holding, a.s.
HSBC Bank plc, pob. zahr. banky
IMPULS-LEASING Slovakia, s.r.o.
ISTROBANKA, a.s.
J&T BANKA, a. s., pobočka zahr. banky
Lease Plan Slovakia B.V., organizačná zložka
MARSH EUROPE – organizačná zložka Slovensko
Národná banka Slovenska
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s.
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Tatra banka, 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 stavebná sporiteľňa, a.s.
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Obchod a služby

Bratislavský samosprávny kraj
Daňové riaditeľstvo SR
Generálna prokuratúra SR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
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

APT ELEKTRO, s.r.o.
Austrian Airlines Technik – Bratislava, s.r.o.
BRVZ, spol. s r. o.
CITROËN SLOVAKIA, s.r.o.
EASTFIELD, a.s.
Electrolux Slovakia, s.r.o.
FURMET GROUP, s. r. o.
GEOCONSULT, spol. s r. o.
INDRA Slovakia, a.s.
IRIS IDENT, s.r.o.
JYSK, s.r.o.
KASTOR, s.r.o.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo spravodlivosti
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Národné lesnícke centrum Zvolen
Slovenský rozhlas
Sociálna poisťovňa
Úrad vlády SR

LINDNER Slovakia s.r.o.
NARKS – INFOSERVIS a.s.
NAY a.s.
OLYMPIC CASINO SLOVAKIA, s.r.o.
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
PPA INŽINIERING, s.r.o.
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Slovenská pošta, a.s.
Slovenské reality, spol. s r. o.
VUKI, a.s.
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Základné informácie o spoločnosti

Verejná správa

Vzdelávanie
Európsky vzdelávací inštitút, n.o.
Technická univerzita vo Zvolene
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzita Palackého v Olomouci
Ústav informácií a prognóz školstva
Žilinská univerzita v Žiline
GOPAS SR, a.s.
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Top
projekty
............................................................................................................
Biznis
riešenia
Home Credit Slovakia, a. s.
Správa zákazníckej dokumentácie,
podpora vymáhania pohľadávok
Orange, a.s.
Správa zákazníckej dokumentácie,
Správa registratúry
Slovak Telecom, a.s.
Správa zákazníckej dokumentácie,
Správa registratúry, Správa dennej pošty,
integrácia systémov
Slovalco, a.s.
Správa zmlúv, podpora procesov
obstarávania, logistiky
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Správa registratúry
Sociálna poisťovňa
Správa registratúry
Východoslovenská energetika, a.s.
Správa registratúry
Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.
Likvidácia faktúr, schvaľovanie objednávok
T-Mobile Slovensko, a.s.
Extranet, aplikácia na vymáhanie
pohľadávok, platforma na dobíjanie
prepaid kreditov, intranet
Univerzita Palackého v Olomouci
BRISK, Spisová služba – napojenie na
systém dátových schránok
ÚGKK SR
Správa registratúry, Elektronická podateľňa,
integrácia systémov
VOLKSBANK Slovensko, a.s.
VB Pay modul e-banking
VÚB/Consumer Finance Holding, a.s.
Samoobslužná zóna pre zákazníkov
a partnerov, správa zákazníckej
dokumentácie, riadenie zákaznícky
orientovaných procesov (schvaľovanie
kreditných kariet, úverov, predaj na splátky)
VÚB Leasing, a.s.
Komplexné riešenie pre poskytovanie
súhrnných biznis informácií o portfóliu
spoločnosti, Business Intelligence

IT služby
a konzultácie

Špecifické
segmentové riešenia

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 pôdohospodárstva SR
Rozširovanie a modernizácia serverovne
a migrácia technológií
Ministerstvo školstva SR
Dodávka multimediálnych súprav v rámci
internetizácie základných a stredných škôl

Bosch Siemens Hausgeräte Čína
Kontrolný systém súčiastok elektromotorov
Generálna prokuratúra SR
Medzinárodné prepojenie registrov
trestov vybraných krajín EÚ s Registrom
trestov SR
IMPULS-LEASING Slovakia
Komplexný systém celopodnikovej správy
obsahu
Iris Ident, s.r.o.
Informačný systém pre pracoviská
kontroly originality motorových vozidiel

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávka PC a tlačiarní, záručný a pozáručný servis
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s.
IT Moving (sťahovanie IT infraštruktúry)
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Návrh a realizácia infraštruktúry
pobočky v KE
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
IT Moving (sťahovanie IT infraštruktúry)
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
Technická univerzita vo Zvolene
Optimalizácia IT infraštruktúry
(virtualizácia datacentra)
Ústav informácií a prognóz školstva
Modernizácia vzdelávacieho procesu
v základných a stredných školách
VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Outsourcing správy IT prostredia
a starostlivosti o koncových užívateľov
VÚB Leasing, a.s.
IT Moving – sťahovanie infraštruktúry
Železničná spoločnosť Cargo
Slovakia, a.s.
Outsourcing správy IT prostredia
a starostlivosti o koncových užívateľov

Mesto Košice
DATALAN Digitálne mesto
(Digitálne zastupiteľstvo, eFormuláre)
Mesto Martin
DATALAN Digitálne mesto (Digitálne
zastupiteľstvo, Manažment aktivít)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Portál Kultúrne podujatia (komplexný
prezentačný, rezervačný a predajný
vstupenkový systém)
Polyfunkčný dom GAUDÍ
Silnoprúdové a slaboprúdové rozvody,
meranie a regulácia
SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o.
Kontrola výrobkov vo výrobnej linke
THERMOPLASTIK, s.r.o.
Kontrola plastových výliskov
VOLKSBANK Slovensko
Webová prezentácia a upgrade redakčného
systému
VUKI a.s.
Implementácia ERP systému
Vybrané mestské časti Košice
Komplexný informačný systém pre mestá
a obce – KORWIN
Zbor väzenskej a justičnej stráže
Informačný systém pre evidenciu väzňov

Viac informácií o realizovaných projektoch nájdete na www.datalan.sk v sekcii Referencie > Úspešné projekty.
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Strategickí
partneri
............................................................................................................
Významné
ocenenia
............................................................................................................

Základné informácie o spoločnosti

IBM
DATALAN je IBM Software partner roka 2009. Partnerské ocenenia IBM za vynikajúce obchodné výsledky získava DATALAN pravidelne od roku 2004.
Hewlett-Packard
DATALAN je absolútnym víťazom oceňovania partnerov HP v roku 2009. Od spoločnosti Hewlett-Packard Slovakia získal ocenenia „The Best
Partner 2009 for all products & services” a „The Best Partner 2009 for Commercial Personal Systems Group Products“. Disponuje aj štatútom
HP GOLD Preferred Partner pre rok 2010. Je držiteľom najvyšších partnerských ocenení HP pravidelne od roku 2002.
Microsoft
Microsoft Industry Awards 2010 – ocenenie Najrozsiahlejšia implementácia Microsoft Office v akademickom sektore.
ITAPA 2009, Zlatý erb 2008
DATALAN Digitálne mesto bolo ocenené v súťaži Cena ITAPA 2009. V kategórii „Najlepšia prípadová štúdia – cena eFocus“ zvíťazil projekt
DATALAN Digitálne mesto v Košiciach, v rámci ktorého bolo implementované Digitálne zastupiteľstvo a inteligentné elektronické formuláre.
V kategórii „Zlepšovanie procesov“ získalo Čestné uznanie riešenie DATALAN Digitálne mesto – Digitálne zastupiteľstvo a Manažment aktivít
v meste Martin. V súťaži Zlatý erb 2008 získalo ocenenie mesto Martin za službu – Digitálne zastupiteľstvo.

Hlavní
partneri
............................................................................................................

............................................................................................................

Rozsah
poskytovania autorizovaného servisu
............................................................................................................

Viac ocenení a strategických partnerstiev nájdete na www.datalan.sk/ocenenia.
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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 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007.
Zavedený a certifikovaný Integrovaný manažérsky systém
v spoločnosti zabezpečuje neustály proces zlepšovania
všetkých jej činností s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu
spokojnosť zákazníkov, ochranu životného prostredia a starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov.
Spoločnosť DATALAN, a. s., je v odbore Komplexné riešenia
– návrh a vývoj softvéru, predaj, inštalácia, poradenstvo
a servis v oblasti informačných a komunikačných systémov
držiteľom certifikátu kvality TÜV NORD CERT (reg. číslo
04 100 990940) pre systém manažérstva podľa európskej
normy ISO 9001:2008, certifikátu (reg. číslo 04 104 990940)
pre systém manažérstva podľa EN ISO 14001:2004 a certifikátu (reg. číslo 04 116 990940) pre systém manažérstva
podľa BS OHSAS 18001:2007.
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Politika
spoločnosti
............................................................................................................

Základné informácie o spoločnosti

POLITIKA SPOLOČNOSTI
Akcionári, manažment a všetci zamestnanci spoločnosti DATALAN, a. s., trvalo akceptujú svoj
záväzok plynúci zo zavedeného integrovaného manažérskeho systému podľa požiadaviek noriem
ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18 001. Cesta, po ktorej naša spoločnosť postupuje, pre nás znamená,
že spokojnosť zákazníka, ochrana životného prostredia a starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia
pri práci nie je stav, ale trvalý, nikdy sa nekončiaci proces zlepšovania všetkých činností.
Naša budúcnosť stojí na troch pevných pilieroch – softvérové riešenia, softvérový vývoj a infokomunikačné riešenia. Cieľom je poskytnúť zákazníkom komplexnosť služieb a riešení, ktoré sa
pružne prispôsobujú perspektívnym trendom na trhu, individuálnym potrebám a požiadavkám každého zákazníka v záujme dosiahnutia jeho spokojnosti, s ohľadom na ochranu životného prostredia
a zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Manažment spoločnosti má rozhodujúcu zodpovednosť za zavedený integrovaný systém manažérstva, za akceptovanie tohto systému všetkými zamestnancami a za jeho neustále zlepšovanie.
Rozvíjame spoluprácu s našimi dodávateľmi a spolupracujúcimi partnermi v záujme zlepšenia vzťahov, kvality, starostlivosti o životné prostredie a modernizácie vzájomne si poskytovaných produktov
podľa aktuálneho svetového trendu.
Vedomosti a kvalita práce našich zamestnancov sú zárukou kvality našich produktov. Len kvalifikovaní zamestnanci môžu produkovať kvalitu, ktorá je základom prosperity spoločnosti. Uplatňujeme
princípy tímovej práce s kooperatívnym podielom všetkých zamestnancov na vedení, ale aj s príslušnou zodpovednosťou pre každého.
Prispievame k ochrane životného prostredia neustálou snahou o optimalizáciu produkcie a nakladania s odpadmi, ako aj zabezpečenia prevencie znečisťovania životného prostredia.
Zabezpečujeme ochranu údajov v súlade so štandardmi manažérstva informačnej bezpečnosti.
Sledujeme a v rámci spoločnosti implementujeme právne a ostatné regulačné požiadavky súvisiace
s ochranou životného prostredia a BOZP.
Vážime si a uznávame kvalitu iných i konkurencie. Ich kvalitu chápeme ako trvalú výzvu pre našich
zamestnancov i ako stimul pre naše podnikateľské aktivity. Chceme čestne obstáť v súťaži o priazeň
zákazníka v jeho záujme.

Naša značkaa je symbolom spoľahlivosti a kvality.
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Ľudské
zdroje
............................................................................................................
Ľudské zdroje sú naším najdrahším prameňom. Uvádzajú

Spokojnosť v zamestnaní často úzko súvisí s dobrými

do pohybu ostatné zdroje a podmieňujú ich využívanie.

medziľudskými vzťahmi, s pocitom uznania, s možnosťami

Sme si vedomí, že sú prvou a jedinou podmienkou úspeš-

sebarealizácie, ale aj s odmeňovaním. Miera a spôsob

nosti našej firmy, pretože rozhodujú o našej konkurencie-

odmeny môžu byť rôzne, môže to byť mzda, pracovná

schopnosti i prosperite.

pozícia, kvalita pracovného prostredia, miera vplyvu na

Naše ľudské zdroje sú uvážlivo sformovaný, organizovaný

riadenie či zabezpečenie rôznych nadštandardných výhod.

i motivovaný pracovný kolektív, ktorého priemerný vek je

Pravidelne porovnávame rozličné faktory ovplyvňujúce

tesne pod hranicou 34 rokov. Aj keď je jeho vekové rozpä-

spokojnosť našich zamestnancov a na základe tohto porov-

tie široké, od 20 do 58 rokov, každého, bez ohľadu na vek,

návania nastavujeme rôzne benefity.

spája túžba ukázať svoj pracovný i osobný potenciál a byť
úspešný.
Byť úspešný, to nie je iba tak. Byť úspešný si vyžaduje dostatok znalostí, schopnosť pracovať v tíme, veľa

Do širokej škály nami poskytovaných benefitov
patria najmä:

energie i radosti z práce a v neposlednom rade mať dostatok možností aj motiváciu.
Vychádzame v ústrety našim zamestnancom a ich

flexibilný pracovný čas
odborné vzdelávanie

vzdelávanie a rozvoj zaraďujeme k našim základným strate-

príspevok na stravovanie nad rámec zákona

gickým záujmom i potrebám. Ak majú zamestnanci naplniť

osobný finančný účet na kultúru, šport

naše očakávania, podporiť svoju firmu či uspieť, potrebujú

a regeneráciu

istú úroveň vzdelávania i osobného rozvoja, preto sme

doplnkové dôchodkové sporenie

v roku 2009 ich zvyšovanie odbornosti a kompetencií

zamestnanecké pôžičky

prostredníctvom rôznych externých aj interných foriem

podpora mladej rodiny

vzdelávania podporili finančnými prostriedkami vo výške

zdravotné prehliadky

50 949,10 EUR.

firemné akcie a firemné darčeky

Dobrá vec sa podarí iba vtedy, ak sa na ňu dôsledne
pripravíme. Mať jasnú predstavu o potrebách, prioritách
i názoroch našich zamestnancov je cieľom našich pravi-

Štruktúra zamestnancov v roku 2009 podľa vzdelania

delných prieskumov spokojnosti, ale aj permanentného
dialógu. Aj vďaka týmto nástrojom vieme identifikovať
problémové oblasti a plánovať ich zlepšenia.

57 %
43 %

Pracovné prostredie, pracovné podmienky, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci či sociálna oblasť sú témy,
ktoré nás prednostne zaujímajú, preto sme v roku 2009
zaviedli systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci OHSAS 18001.
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Na Slovensko sme formou partnerstva priniesli celo-

záväzok vytvárať a dodržiavať etické štandardy, prispievať

svetovo úspešné muzikály Producenti a Traja Mušketieri

k zlepšovaniu životného prostredia, zvyšovať kvalitu života

a vystúpenie legendárneho kanadského básnika, prozaika

zamestnancov, ako aj prostredia, v ktorom pôsobíme.

a pesničkára Leonarda Cohena.

Zaujíma nás, aký vplyv má naše podnikanie na prostredie,

Podporujeme činnosť basketbalového tímu BK Slovan

v ktorom žijeme, a aké sú potreby jednotlivých komunít.

Bratislava a Slovenského paralympijského výboru. Prispeli

Vieme, že bez aktivít, ktoré postupne menia veci k lepšiemu,

sme tak k účasti slovenských zástupcov na Paralympijských

nemôže byť žiadna spoločnosť dlhodobo úspešná.

hrách v Pekingu a Vancouveri.

Podpora znevýhodnených občanov a organizácií

Aktivity pre zamestnancov

Dobre vieme, že v každom drieme skrytý potenciál, ku kto-

Zdravie je bezo sporu najcennejšou hodnotou každého

rému treba nájsť ten správny kľúč. Preto v tejto oblasti

z nás. Spoločnosť DATALAN si hodnotu zdravia veľmi dobre

systematicky podnikáme množstvo aktivít zameraných

uvedomuje, a preto podporuje zdravie svojich zamestnan-

na podporu tých, ktorí to práve potrebujú.

cov rôznymi aktivitami – napríklad niekoľkokrát za rok pre

Zorganizovali sme dobročinnú zbierku formou vianoč-

nich organizuje akciu „DATALANský deň zdravia“. Za mimo-

ného bazára pre deti zo Špeciálnej základnej školy pre

riadne dôležitú hodnotu považujeme aj osobnostný rozvoj

žiakov s autizmom Hálkova 54, Bratislava.

zamestnancov, pre ktorých pravidelne organizujeme kurzy

V priestoroch firmy sme zrealizovali výstavu prác žiakov

a certifikačné školenia s najvyššou pridanou hodnotou.

Základné informácie o spoločnosti

Spoločenskú zodpovednosť chápeme ako kontinuálny
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Spoločenská
zodpovednosť
............................................................................................................

Základnej školy s materskou školou pre deti a žiakov
so sluchovým postihnutím internátnou, Drotárska cesta

Ochrana životného prostredia

48, Bratislava, s témou Zelený svet, spojenú s bazárom.

Uvedomujeme si, že ochrana životného prostredia je jednou

Okrem toho sme školu vybavili notebookmi s webovými

z najväčších výziev súčasnej doby, a preto chceme aktívne

kamerami, ktoré im umožňujú komunikovať s rodičmi

prispievať k zdravšiemu životnému prostrediu. Už od roku

prostredníctvom posunkovej reči.

2004 je DATALAN certifikovaný pre systém environmentál-

Pod záštitou združenia Liga za duševné zdravie SR sme

neho manažérstva podľa normy EN ISO 14001. Podporujeme

usporiadali vianočný bazár výrobkov ľudí s duševnými

ochranu životného prostredia školením zamestnancov

ochoreniami.

a aktivitami v základných školách.

Podpora umenia a športu

Neustále hľadáme cesty, ako by firmy mohli fungovať

Šport podporuje fair-play správanie a cieľavedomosť.

efektívnejšie, a teda aj šetrnejšie voči životnému prostrediu.

Umenie má zase pozitívny vplyv na ľudskú spoločnosť

V našom produktovom portfóliu ponúkame riešenia

v celej svojej histórii. Preto sa už dlhodobo venujeme

a služby, ktoré znižujú spotrebu energie IT systémov

podpore týchto dvoch mimoriadne významných oblastí.

a podpornej infraštruktúry, umožňujú tlačiť menej papiera

Prispeli sme na vznik filmu Nedodržaný sľub, ktorý získal

a efektívne nastaviť procesy vo firme tak, aby využitie jej

na Los Angeles Jewish Film Festival v USA hlavnú cenu

zdrojov bolo maximálne.

v kategórii hraný film a množstvo ďalších ocenení.
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Komunikácia
............................................................................................................
Cieľom komunikačnej stratégie je posilnenie pozície značky DATALAN a navodenie dialógu s existujúcimi a potenciálnymi
klientmi, obchodnými partnermi, odbornou a laickou verejnosťou.

Značka DATALAN medzi lídrami
Spokojnosť našich klientov je našou najväčšou odmenou a inšpiráciou zároveň, preto ju každoročne monitorujeme a vyhodnocujeme. Teší nás, že v prieskume v roku 2009 patril DATALAN medzi lídrov na slovenskom IT trhu v očiach zákazníkov a odbornej
verejnosti. Značku DATALAN spájajú zákazníci predovšetkým s profesionálnymi službami, vynikajúcimi profesionálmi a dlhodobými skúsenosťami v oblasti.

DATALAN v odborných témach
DATALAN sa na trhu profiluje predovšetkým v oblasti správy dokumentov a informácií, riadenia procesov a optimalizácie
IT infraštruktúry. Spoločnosť sa v roku 2009 partnersky zúčastnila viacerých odborných konferencií a pre odbornú verejnosť
pripravila sériu odborných podujatí pod názvom Zaostrite na inovácie. Semináre boli zamerané na trendy, najnovšie technológie a úspešné riešenia u domácich a zahraničných firiem. Experti z DATALAN-u pravidelne prispievajú do odborných médií,
v roku 2009 publikovali v českých aj slovenských magazínoch 13 odborných článkov na tému biznis riešení a informatizácie
Slovenska. Zaujímavé články nájde odborná verejnosť aj v časopise DATALAN News, na webstránke datalan.sk a v špecializovaných newsletteroch.

Ocenenia
DATALAN dokáže prinášať inovatívne riešenia na svetovej úrovni aj vďaka strategickým partnerom a zamestnancom, na ktorých
sa môže vždy spoľahnúť. Úspešnú spoluprácu s DATALAN-om oceňujú aj svetové spoločnosti. DATALAN sa v roku 2009 stal
najlepším partnerom Hewlett-Packard a získal najvyššie ocenenia pre všetky produkty a riešenia. Spoločnosť získala významné
ocenenie od IBM v kategórii IBM Software Partner Roka a špeciálne ocenenie Microsoft Industry Awards. Verejnosť sme informovali aj o významných úspechoch riešenia DATALAN Digitálne mesto, ktoré získalo sériu ocenení v súťaži Cena ITAPA 2009.

DATALAN v samospráve
V roku 2009 DATALAN posilnil pozíciou v samospráve akvizíciou spoločnosti Euroaltis a stal sa jedným z najväčších dodávateľov
riešení pre mestá a obce pod názvom DATALAN Digitálne mesto a KORWIN. V spolupráci so združením Partnerstvá pre prosperitu
vydávame pravidelný newsletter Moderná samospráva zameraný na digitalizáciu slovenských miest. Riešeniam Digitálneho
mesta aj informatizácii celej slovenskej spoločnosti sa venuje stránka na v sociálnej sieti Facebook, DATALAN Digitálne mesto.

Zodpovedná komunikácia
DATALAN považuje za kľúčové transparentne informovať o projektoch informatizácie verejnej správy najmä v období, keď
sa realizujú najrozsiahlejšie projekty informatizácie spoločnosti. Preto sa rozhodol pripojiť k Decembrovému memorandu
IT Asociácie Slovenska a prijať tak všeobecné zásady komunikácie pri realizácii verejných projektov.
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Finančná časť

Hospodárske
ukazovatele
............................................................................................................
Vývoj tržieb v mil. EUR

61,6

42,1
36,1
27,2
29,4

Tržby za vlastné výrobky
a služby v mil. EUR

2005

2006

2007

2008

2009

2005

2006

2007

2008

2009

18,4
17,9
14,2

6,3
6,0
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16,1

Finančná časť

Pridaná hodnota v mil. EUR

9,9
7,8

4,2
4,0

Počet zamestnancov

2005

2006

2007

2008

2009

2005

2006

2007

2008

2009

223
209
196

138
135

Štruktúra predaja podľa
segmentov za rok 2009

69 %

14 %
7%
3%
Štátna
a verejná
správa

Súkromný
finančný
sektor

Infraštruktúrne Priemyselná
podniky
výroba

Iné
sektory
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Komentár
k finančným výsledkom
............................................................................................................
V úvode by som rád konštatoval mimoriadne dôležitú skutočnosť – rok 2009, poznačený dosahom globálnej krízy,
sa nám podarilo úspešne zvládnuť.

V roku 2009 sme sa zamerali na dôslednú kontrolu nákladov a zabezpečenie dostatočných finančných zdrojov pre úspešné
zvládnutie obchodných projektov, ako aj realizáciu investičného nákupu obchodného podielu spoločnosti Euroaltis, a.s.

Z pohľadu dosiahnutých výsledkov považujem rok 2009 za najúspešnejší už takmer v 20-ročnej histórii našej spoločnosti.
Dokazuje to významný nárast obratu o 46,4 %, pridanej hodnoty o 62,2 %, ako i celkového hospodárskeho výsledku o 182 %.

Ďalšou dôležitou udalosťou bolo presťahovanie pobočky v Banskej Bystrici do nových, moderných priestorov a koncom roka
sme zmenili sídlo centrály v Bratislave.

V roku 2010 bude pre nás prioritou pokračovať v pozitívnom trende vyhľadávania obchodných príležitostí, úspešné zavŕšenie
fúzie spoločnosti Euroaltis a optimálne využívanie nastavených procesov i kvalitného potenciálu pracovníkov spoločnosti.

Súhrnné finančné výkazy, vybrané finančné ukazovatele:
Súvaha (v €)
Aktíva

2008

2007

2006

17 819 086

22 610 593

14 338 479

9 631 016

0

0

0

0

2 106 217

1 495 822

1 480 350

1 244 606

14 604

21 611

39 202

0

Dlhodobý hmotný majetok

666 177

626 092

593 043

396 501

Dlhodobý finančný majetok

1 425 436

848 119

848 105

848 105

15 305 857

20 941 151

12 430 293

7 789 384

1 224 002

1 479 810

1 445 429

571 632

175 915

1 614

3 253

1 162

Krátkodobé pohľadávky

8 088 648

17 867 896

10 556 330

6 113 888

Finančné účty

5 817 292

1 591 831

425 281

1 102 702

39 362

33 524

36 381

27 053

5 777 930

1 558 307

388 900

1 075 649

407 012

173 620

427 836

597 026

43 158

112 516

340 835

238 797

363 854

61 104

87 001

358 229

Pohľadávky za upísané vlastné imanie
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky

* Peniaze
* Účty v bankách
Časové rozlíšenia
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období

34

2009

Výročná správa 2009

Myslíme o krok vpred

............................................................................................................
Pasíva

2009

2008

2007

2006

17 819 086

22 610 593

14 338 479

9 631 016

Vlastné imanie

6 794 310

3 813 113

3 499 967

2 140 243

Základné imanie

388 464

388 369

388 369

298 745

Kapitálové fondy

9 958

9 958

9 958

9 958

77 674

77 674

77 674

59 749

Výsledok hospodárenia minulých rokov

1 915 546

1 776 037

1 948 749

1 020 580

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

4 402 668

1 561 075

1 075 217

751 211

10 804 536

18 771 337

10 701 819

7 358 794

Rezervy

933 866

451 644

226 482

189 936

Dlhodobé záväzky

228 546

178 443

190 633

123 548

Krátkodobé záväzky

9 158 891

18 098 485

9 836 951

7 045 310

483 233

42 765

447 753

0

220 240

26 143

136 693

131 979

Výdavky budúcich období

165 780

4 709

18 722

3 021

Výnosy budúcich období

54 460

21 434

117 971

128 958

Fondy zo zisku (zák. rezervný fond)

Záväzky

Bankové úvery
Časové rozlíšenia

Finančná časť

Súvaha (v €)

Najväčší podiel v štruktúre aktív má obežný majetok, tvorí 85,9 %. V porovnaní s rokom 2009 klesol obežný majetok o 26,9 %,
v absolútnom vyjadrení o 5 635 294 EUR. Najväčší podiel na poklese obežného majetku má zníženie sumy neuhradených
pohľadávok.

Neobežný majetok spoločnosti tvorí dlhodobý nehmotný, dlhodobý hmotný a dlhodobý finančný majetok. Dlhodobý finančný
majetok v štruktúre neobežného majetku tvorí najväčšiu položku. Oproti roku 2008 sa zvýšil o 68,5 % v dôsledku odkúpenia
100 % obchodného podielu v spoločnosti Euroaltis, a.s. Jeho výška bola ovplyvnená aj odpredajom 100 % obchodného
podielu v spoločnosti Surf Point Trade, s.r.o., a vstupom spoločnosti Quasar, s.r.o., do likvidácie, v dôsledku čoho bola vytvorená
opravná položka. V porovnaní s rokom 2008 zaznamenal nárast dlhodobý hmotný majetok o 6,4 %, čo v absolútnom vyjadrení
predstavuje sumu 40 085 EUR, a pokles dlhodobý nehmotný majetok o 32,4 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu
7 007 EUR.

Najväčší podiel na obežnom majetku si dlhodobo držia krátkodobé pohľadávky. V porovnaní s rokom 2008 klesli až o 54,7 %
v dôsledku zlepšenia platobnej disciplíny odberateľov. Znížil sa aj podiel zásob o 17,3 %. Opätovný nárast oproti roku 2008
zaznamenali pohotové finančné prostriedky, a to až o 265,5 %. V dôsledku zmeny metodiky účtovania zádržného z pohľadávok
ako pohľadávok dlhodobých výrazne vzrástli dlhodobé pohľadávky.
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Najväčší podiel v štruktúre pasív zaberajú záväzky voči dodávateľom, aj keď oproti roku 2008 sa znížili až o 42,4 %. Značný
nárast sa prejavil vo zvýšení vlastného imania a to až o 78,2 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 2 981 197 EUR.
Najväčší podiel na zvýšení vlastného imania má pokles záväzkov o 7 966 801 EUR a zvýšenie hospodárskeho výsledku bežného účtovného obdobia o 2 841 593 EUR.

V štruktúre záväzkov najväčší podiel predstavujú krátkodobé záväzky až 84,8 %. Oproti roku 2008 klesli až o 49,4 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 8 939 594 EUR. Celkovo záväzky klesli o 42,4 %.

Vlastné imanie spoločnosti k 31. 12. 2009 predstavovalo hodnotu v objeme 6 794 tis. EUR, čo predstavuje absolútny medziročný nárast o 2 841 EUR.

Náklady (v €)

2009

2008

2007

2006

Náklady vynaložené na obst. predaného tovaru

35 008 483

20 744 969

20 345 549

18 641 008

585 240

905 114

897 364

823 110

Služby

9 501 492

10 436 310

7 442 873

3 555 766

Osobné náklady (vrátane soc. zabez.)

9 300 845

7 643 951

5 999 403

2 935 869

Dane a poplatky

12 370

13 499

15 037

10 821

Odpisy DNaDHM

366 668

422 442

367 855

215 263

13 897

9 498

22 074

5 311

Tvorba rezerv na hosp. činnosť

0

0

0

189 936

Tvorba opravných položiek do nákl. na hosp. č.

0

0

0

2 357

574 184

98 136

157 306

75 350

0

0

0

0

55 363 179

40 273 919

35 247 461

26 454 791

6 022

0

0

0

87 244

79 448

84 279

57 558

134 196

87 833

172 675

286 298

30 050

15 471

22 174

65 292

0

0

0

0

80 661

0

0

0

338 173

182 752

279 128

409 148

0

0

0

0

55 701 352

40 456 671

35 526 589

26 863 939

Spotreba materiálu, energie a ost. nes. dod.

Zostatková cena predaného DM

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. činn.
Finančné náklady spolu
Mimoriadne náklady
Náklady spolu
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Výnosy (v €)

2009

2008

2007

2006

Tržby za predaj tovaru

43 184 363

24 191 015

21 939 189

21 261 834

Tržby z predaja vl. výrobkov a služieb

18 421 295

17 897 980

14 184 724

5 970 424

-454 940

-105 047

339 873

0

23 074

57 633

64 396

46 007

Použitie a zrušenie rezerv do výnosov na h. č.

0

0

0

156 675

Zúčtovanie a zrušenie opr. položiek

0

0

0

2 589

109 280

271 110

141 638

31 534

0

0

0

0

61 283 072

42 312 691

36 669 820

27 469 063

4 316

0

0

0

Výnosy z CP a vkladov v ovládanej osobe

0

13 292

5 278

63 434

Výnosy z dlhodob. fin. majetku

0

0

0

4 680

Výnosy z krátkodobého finančného majetku

0

0

0

0

4 651

8 372

6 240

7 635

23 200

103 278

233 619

283 908

16

574

0

0

Použitie a zrušenie rezerv do výnosov

0

0

0

0

Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek

0

0

0

0

32 183

125 516

245 137

359 657

0

0

0

0

61 315 255

42 438 207

36 914 957

27 828 720

Aktivácia
Tržby z predaja DM

Ostatné výnosy hospodárskej činnosti
Prevod prevádzkových výnosov
Prevádzkové výnosy spolu
Tržby z predaja cenných papierov

Výnosové úroky
Kurzové zisky
Ostatné výnosy z finančnej činnosti

Finančné výnosy spolu
Mimoriadne výnosy
Výnosy spolu

Výsledok hospodárenia (v €)

2009

2008

2007

Pridaná hodnota

16 055 503

9 897 555

7 778 018

4 212 344

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

5 919 893

2 038 772

1 422 359

1 014 272

EBITDA

6 277 384

2 413 079

1 747 892

1 188 839

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

-305 990

-57 236

-33 991

-49 491

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti

5 613 903

1 981 536

1 388 368

964 781

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

4 402 668

1 561 075

1 075 225

751 199

Finančná časť

............................................................................................................

2006

V roku 2009 sme dosiahli celkové tržby za predaj tovaru a služieb 61 605 658 EUR, čo predstavuje medziročný nárast 46,4 %.
Podiel tržieb za služby klesol na úroveň 30,0 %. Dôležité však je, že celkový objem tržieb za služby medziročne narástol.
Pridaná hodnota medziročne vzrástla o 62,2 % a dosiahla hodnotu 16,0 mil. EUR. Spoločnosť dosiahla nárast celkového hospodárskeho výsledku aj EBT o viac než 180 %, nárast EBITDA predstavoval 155 % .

Celkové náklady spoločnosti na výskum a vývoj boli v roku 2009 vo výške 10 400 EUR. Spoločnosť predpokladá, že časť vykázaného hospodárskeho výsledku za rok 2009 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.
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Vybrané finančné ukazovatele

2009

2008

2007

2006

Pohotová likvidita

0,64

0,09

0,04

0,16

Bežná likvidita

1,52

1,08

1,12

1,02

Celková likvidita

1,67

1,16

1,26

1,11

Stupeň finančnej samostatnosti

1,59

4,92

3,06

3,44

Zadlženosť

0,61

0,83

0,75

0,76

77,42

123,27

84,24

105,86

8,01

12,68

10,19

11,54

ROE

0,65

0,41

0,31

0,35

ROA

0,25

0,07

0,07

0,08

Ukazovatele likvidity

Analýza zadlženosti

Ukazovatele aktivity
Doba obratu pohľadávok (v dňoch)
Doba obratu zásob (v dňoch)
Rentabilita

Všetky dôležité finančné ukazovatele zaznamenali výrazný pozitívny posun. Dosiahnuté hodnoty finančných ukazovateľov
vypovedajú o veľmi dobrej finančnej situácii spoločnosti.

Aktuálny stav obchodných podielov spoločnosti DATALAN, a. s., k 31. 12. 2009:

Obchodný názov spoločnosti

% výška podielu

% výška podielu

na základnom imaní

na základnom imaní

31/12/2008

31/12/2009

DATALAN – Connectivity and Cabling, s.r.o.

100,0 %

100,0 %

Quasar, spol. s r.o.

100,0 %

100,0 %

61,9 %

0,0 %

0,0 %

100,0 %

Surf Point Trade, s.r.o.
Euroaltis, a.s.

Spoločnosť v roku 2009 nadobudla 100 % podielu akcií zaknihovaných na meno vo firme Euaroaltis, a.s., a odpredala obchodný
podiel v spoločnosti Surf Point Trade, s.r.o.

Za účtovné obdobie roku 2009 v zmysle platnej legislatívy nemala spoločnosť DATALAN, a. s., povinnosť zostaviť konsolidovanú
účtovnú závierku a táto závierka ani nebola zostavená. Táto povinnosť vznikne spoločnosti pre účtovné obdobie roku 2010.

Na základe zlúčenia so spoločnosťou Euroaltis, a.s., k 1. 1. 2010 nadobudla spoločnosť DATALAN, a. s., vlastné akcie vo výške
základného imania zanikajúcej spoločnosti Euroaltis, a.s., v celkovej hodnote 34 000 EUR.

Ing. Dušan Gavura
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Súvaha k 31. 12. 2009
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 vlastnej výroby
Tovar

2009

2008

17 819 086

22 610 593

2 106 217

1 495 822

14 604

21 611

14 604

21 611

666 177

626 092

0

112

661 429

611 761

4 748

14 219

1 425 436

848 119

1 425 436

848 119

15 305 857

20 941 151

1 224 002

1 479 810

131 942

586 882

1 092 060

892 928

Dlhodobé pohľadávky súčet

175 915

1 614

Pohľadávky z obchodného styku

175 915

0

Odložená daňová pohľadávka

0

1 614

Krátkodobé pohľadávky súčet

8 088 648

17 867 896

Pohľadávky z obchodného styku

8 046 477

17 596 934

Daňové pohľadávky a dotácie
Iné pohľadávky
Finančné účty súčet
Peniaze
Účty v bankách
Časové rozlíšenie súčet
Náklady budúcich období dlhodobé
Náklady budúcich období krátkodobé
Príjmy budúcich období dlhodobé
Príjmy budúcich období krátkodobé

0

154 226

42 171

116 736

5 817 292

1 591 831

39 362

33 524

5 777 930

1 558 307

407 012

173 620

934

0

42 224

112 516

1 097

0

362 757

61 104

Finančná časť

Aktíva (v €)
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Súvaha k 31. 12. 2009
Pasíva (v €)
Spolu vlastné imanie a záväzky

2009

2008

17 819 086

22 610 593

6 794 310

3 813 113

Základné imanie súčet

388 464

388 369

Základné imanie

Vlastné imanie

388 464

388 369

Kapitálové fondy súčet

9 958

9 958

Ostatné kapitálové fondy

9 958

9 958

Fondy zo zisku súčet

77 674

77 674

Zákonný rezervný fond

77 674

77 674

1 915 546

1 776 037

Nerozdelený zisk minulých rokov

1 915 546

1 776 037

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

4 402 668

1 561 075

10 804 536

18 771 337

933 866

451 644

Rezervy zákonné krátkodobé

933 866

451 644

Dlhodobé záväzky súčet

228 546

178 443

16 015

494

Ostatné dlhodobé záväzky

212 259

177 949

Odložený daňový záväzok

272

0

Krátkodobé záväzky súčet

9 158 891

18 098 485

Záväzky z obchodného styku

4 975 926

15 438 990

315 097

332 490

1 022 738

791 258

Výsledok hospodárenia minulých rokov

Záväzky
Rezervy súčet

Záväzky zo sociálneho fondu

Nevyfakturované dodávky
Záväzky voči zamestnancom
Záväzky zo sociálneho poistenia

179 554

185 463

2 456 590

1 168 130

Ostatné záväzky

208 986

182 154

Bankové úvery

483 233

42 765

Bankové úvery dlhodobé

483 233

0

0

42 765

Časové rozlíšenie súčet

220 240

26 143

Výdavky budúcich období krátkodobé

165 780

4 709

Výnosy budúcich období krátkodobé

54 460

21 434

Daňové záväzky a dotácie

Bežné bankové úvery

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. 12. 2009 sú k dispozícii v sídle spoločnosti a na www.datalan.sk v sekcii
O spoločnosti > Výročná správa spoločnosti.
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2009

2008

Tržby z predaja tovaru

43 184 363

24 191 015

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru

35 008 483

20 744 969

8 175 880

3 446 046

Obchodná marža
Výroba

17 966 355

17 792 933

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb

18 421 295

17 897 980

-454 940

-105 047

10 086 732

11 341 424

585 240

905 114

9 501 492

10 436 310

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
Výrobná spotreba
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
Služby
Pridaná hodnota

16 055 503

9 897 555

Osobné náklady súčet

9 300 845

7 643 951

Mzdové náklady

7 626 117

6 203 457

Náklady na sociálne poistenie

1 524 374

1 318 780

Sociálne náklady

150 354

121 714

Dane a poplatky

12 370

13 499

366 668

422 442

Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu

23 074

57 633

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu

13 897

9 498

109 280

271 110

Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku
a dlhodobému hmotnému majetku

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Ostatné náklady na hospodársku činnosť

574 184

98 136

5 919 893

2 038 772

Tržby z predaja cenných papierov a podielov

4 316

0

Predané cenné papiere a podiely

Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti

6 022

0

Výnosy z dlhodobého finančného majetku

0

13 292

Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke
a v spoločnosti s podstatným vplyvom

0

13 292

80 661

0

4 651

8 372

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
Výnosové úroky
Nákladové úroky

87 244

79 448

Kurzové zisky

23 200

103 278

Kurzové straty

134 196

87 833

Ostatné výnosy z finančnej činnosti
Ostatné náklady na finančnú činnosť

16

574

30 050

15 471

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

-305 990

-57 236

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením

5 613 903

1 981 536

Daň z príjmov z bežnej činnosti

1 211 235

420 461

- splatná

1 209 348

418 811

1 887

1 650

4 402 668

1 561 075

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením

5 613 903

1 981 536

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

4 402 668

1 561 075

- odložená
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti

Finančná časť

Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2009 (v €)

Výročná správa 2009

Výkaz
ziskov a strát
............................................................................................................
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Správa
nezávislého audítora
............................................................................................................
Pre predstavenstvo a akcionárov a. s.

DATALAN, a. s.
Bratislava

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti DATALAN, a. s., Bratislava, ktorá
obsahuje súvahu k 31. decembru 2009, výkaz ziskov a strát a poznámky za rok končiaci sa k tomuto
dátumu, ako aj prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalších vysvetľujúcich
poznámok.
Zodpovednosť vedenia spoločnosti za účtovnú závierku
Predstavenstvo spoločnosti je zodpovedné za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej
závierky v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení jeho dodatkov. Táto
zodpovednosť zahŕňa návrh, implementáciu a zachovávanie interných kontrol relevantných pre
prípravu a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti
v dôsledku podvodu alebo chyby, ďalej výber a uplatňovanie vhodných účtovných zásad a účtovných
metód, ako aj uskutočnenie účtovných odhadov primeraných za daných okolností.
Zodpovednosť audítora
Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit
sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme
dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie,
že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.
Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch
vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora vrátane posúdenia
rizika významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu, alebo chyby.
Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie
a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky v účtovnej jednotke, aby mohol navrhnúť audítorské
postupy vhodné za daných okolností, nie však s cieľom vyjadrenia názoru na účinnosť interných
kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných
zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených manažmentom, ako aj
zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.
Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočné a vhodné východisko
pre náš názor.
Názor
Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú
situáciu spoločnosti DATALAN, a. s., k 31. decembru 2009, na výsledky jej hospodárenia a peňažné
toky za rok končiaci sa k danému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.
V Bratislave 31. 3. 2010

42

Myslíme o krok vpred

Kontakty
............................................................................................................
Centrála a sídlo spoločnosti

Pobočky

DATALAN, a. s.

Banská Bystrica

Žilina

Galvaniho 17/A

DATALAN, a. s.,

DATALAN, a. s.,

821 04 Bratislava

pobočka Banská Bystrica

pobočka Žilina

Tel.: +421 2 50 25 77 77

Na Troskách 26

Bytčická 16

Fax: +421 2 50 25 77 00

974 01 Banská Bystrica

010 01 Žilina

info@datalan.sk

Tel.: +421 48 321 08 88,

Tel.: +421 41 500 62 30

www.datalan.sk

+421 48 321 08 78

Fax: +421 41 500 62 31

Fax: +421 48 321 08 00
Stredisko Outsourcingu IT

datalanza@datalan.sk

datalanbb@datalan.sk

a autorizovaného servisu
Košice

Poprad

DATALAN, a. s.

DATALAN, a. s.,

DATALAN, a. s.,

Púchovská 8

pobočka Košice

pobočka Poprad

831 06 Bratislava

Popradská 68

Námestie sv. Egídia 40/57

Tel.: +421 2 49 20 71 55

040 01 Košice

058 01 Poprad

Fax: +421 2 49 20 71 66

Tel.: +421 55 640 51 90

Tel.: +421 905 603 364

servis@datalan.sk

Fax: +421 55 640 51 89

datalanpp@datalan.sk

datalanke@datalan.sk

Kopírovať a šíriť údaje uverejnené vo Výročnej správe spoločnosti DATALAN 2009 je povolené iba so súhlasom spoločnosti DATALAN, a.s.

