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Príhovor
Ohliadnutie za uplynulým rokom 2008 je pre spoločnosť SWAN, a.s. vďaka výsledkom, ktoré
počas tohto obdobia dosiahla, potešením, súčasne z pohľadu budúcnosti motiváciou
a povzbudením. Oprávnene môžeme konštatovať, že spoločnosť SWAN, a.s. si nielen udržala,
ale aj upevnila svoju dominantnú pozíciu v prostredí stále silnejúcej konkurencie medzi
alternatívnymi telekomunikačnými operátormi na slovenskom trhu.
SWAN – to sú ľudia, ktorí priorizujú prospech klienta a v orientácii naň stavajú svoju obchodnú
stratégiu. Práve ich profesionálny prístup, odbornosť a súčasne aj ľudské kvality ako
i zodpovednosť, dôslednosť a lojalita sú potenciálom, na ktorom spoločnosť stavia.
Poskytovanie kvalifikovaných služieb zohľadňujúcich špecifické požiadavky zákazníkov vo viac
ako 150 mestách Slovenska, rozširovanie portfólia ponúkaných služieb i technického zázemia,
kontinuálna starostlivosť o klienta – to všetko sú aktivity, ktoré by bez úsilia zamestnancov
spoločnosti SWAN, a.s. neboli uskutočniteľné.
Telekomunikačný trh ako súčasť slovenskej ekonomiky zaznamenáva v posledných rokoch
dlhodobý rast. Nezaostať v tomto dynamickom prostredí si vyžaduje kontinuálne investovanie
do ľudského a materiálneho potenciálu, tiež systematickú implementáciu technologických
inovácií, skvalitňovanie existujúcich služieb, či pozorné sledovanie, ale aj napĺňanie očakávaní
zákazníka. Tieto trendy sú súčasťou myšlienkovej platformy spoločnosti SWAN, a.s. Na jej
základoch chceme na slovenskom trhu telekomunikačných služieb pôsobiť aj naďalej, a tým
fortifikovať postavenie vybudované v predchádzajúcich rokoch účinkovania spoločnosti.
Rok 2009 bude pre SWAN už deviatym rokom existencie na slovenskom trhu. Veríme, že aj
jeho bilancovanie bude pre nás i našich klientov dôvodom pre radosť.

Ing. Miroslav Strečanský
generálny riaditeľ SWAN, a.s.
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Profil spoločnosti
Spoločnosť SWAN, a.s. je rýchlo sa rozvíjajúci poskytovateľ telekomunikačných služieb, ktorý
je zameraný na poskytovanie profesionálnych telekomunikačných riešení s vysokou kvalitou
a bezpečnosťou pre zákazníkov.
Ako jedna z mála spoločností na Slovensku SWAN, a.s. poskytuje integrované služby na
vlastnej infraštruktúre. Je držiteľom licencie na budovanie a prevádzkovanie pevných
bezdrôtových sietí FWA 26 GHz. Vysokokapacitná chrbticová sieť je vybudovaná na optických
trasách s prenosovou platformou IP MPLS (MultiProtocol Label Switching).
Technologické možnosti, portfólio služieb a rýchly rozvoj spoločnosti, radia SWAN, a.s. medzi
inovátorov a lídrov na slovenskom trhu.
Cieľom spoločnosti je dosiahnuť stabilné miesto na vedúcich pozíciách slovenského trhu a byť
vnímaný ako technologický líder v oblasti poskytovania moderných a cenovo efektívnych
riešení.
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História spoločnosti

























Spoločnosť Callino, s. r. o. začala svoje aktivity v máji 2000 získaním Poverenia
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií na poskytovanie telekomunikačných
služieb prenosu dát a zriaďovanie, prevádzkovanie a prenajímanie rádiových zariadení.
V októbri 2000 získala povolenie Telekomunikačného Úradu SR na realizáciu skúšobnej
prevádzky zariadení FWA (pevné bezdrôtové pripojenie) v pásmach 26 GHz a 3,5 GHz v
Bratislave, v Banskej Bystrici a v Žiline.
V novembri 2000 zahájila skúšobnú prevádzku prístupovej FWA siete so zameraním na:
testovanie kompatibility rádiových zariadení s technológiami, ktoré používajú zákazníci
a poskytovatelia na slovenskom trhu.
praktické ukážky možnosti využívania širokopásmových bezdrôtových riešení a služieb
potenciálnym zákazníkom.
simulovanie rôznych zákazníckych služieb a riešení v spolupráci s používanými
technológiami (Siemens, Marconi, BreezeAccess).
V máji 2001 Callino získalo: Licenciu na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej
telekomunikačnej siete a na poskytovnanie telekomunikačných služieb Povolenie na
zriaďovanie a prevádzkovanie rádiových zariadení.
V júli 2001 bola udelená Licencia na zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej
bezdrôtovej telekomunikačnej siete prostredníctvom technológie FWA v stanovenom
úseku pásma 26 GHz a na poskytovanie verejných telekomunikačných služieb
prostredníctvom tejto siete.
V júli 2001 sa zmenil obchodný názov spoločnosti Callino, s.r.o. na SWAN, s.r.o.
V máji 2002 bol SWAN, s. r. o. transformovaný na SWAN, a. s.
V máji 2003 nastal prudký rozvoj infraštruktúry. SWAN poskytuje telekomunikačné
služby už v 51 mestách na Slovensku.
V januári 2004 poskytuje SWAN riešenia pre klientov v 55 mestách.
V máji 2004 bolo navýšené základné imanie spoločnosti SWAN, a.s. Vlastníkom 75 %
akcií sa stala spoločnosť DanubiaTel, a.s. a 25 % akcií spoločnosť Energotel, a.s.
V decembri 2005 sa zmenila štruktúra akcionárov a jediným, 100% vlastníkom akcií
spoločnosti SWAN, a. s. sa stala akciová spoločnosť DanubiaTel.
Dňa 1. februára 2006 došlo k akvizícii telekomunikačnej spoločnosti GlobalTel, a.s.
Uvedeným dňom prebral SWAN všetky záväzky (práva aj povinnosti) voči klientom
GlobalTel-u.
Dňa 1. februára 2006 bola uzatvorená Dohoda o postúpení práv a povinností medzi
spoločnosťami SWAN, a.s. a SUBNET plus, s.r.o, na základe ktorej prevzala spoločnosť
SWAN, a.s. všetky práva a povinnosti voči klientom SUBNETu plus, s.r.o. Spoločnosť
SUBNET plus, s.r.o pôsobí v Nitrianskom kraji.
Od februára 2006 sa SWAN, a.s. stal poskytovateľom internetových služieb pre klientov
spoločnosti Llarik, s.r.o. , ktorá sídli v Seredi.
Od 17. marca 2006 sa stal DanubiaTel, a.s. vlastníkom podielu v spoločnosti NET
SLOVAKIA, s.r.o. NET SLOVAKIA sa týmto stala súčasťou skupiny DanubiaTel. NET
SLOVAKIA, s.r.o. je poskytovateľom pripojenia do internetu pre klientov v regióne
Nitra.
Od 1. júna 2006, v zmysle Dohody o postúpení práv a povinností uzavretej medzi
spoločnosťami SWAN, a.s. a M.B.C., s.r.o., spoločnosť SWAN, a.s. prevzala v plnom
rozsahu všetky práva a povinnosti voči klientom spoločnosti M.B.C., s.r.o. Ide
predovšetkým o užívateľov ADSL a hlasových služieb.
Odkúpením zvyšného 50% podielu sa dňa 9. februára 2007 stal DanubiaTel, a.s.
stopercentným vlastníkom spoločnosti NET SLOVAKIA, s.r.o.
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2. marca 2007 sa DanubiaTel, a.s. stal vlastníkom 100% akcií poskytovateľa
telekomunikačných služieb pôsobiaceho v trnavskom regióne – spoločnosti
PEEM Slovakia, s.r.o.
V marci 2007 vznikla i spoločnosť DEVNET, a.s. s majetkovou účasťou
spoločnosti DanubiaTel, a.s. Ide o spoločný projekt mestskej časti Devínska
Nová Ves a DanubiaTelu, a.s. DEVNET, a.s. pôsobí ako lokálny poskytovateľ
dátových služieb.
30. novembra 2007 odkúpil SWAN, a.s. komunikačnú infraštruktúru na sídlisku
Soblahovská v Trenčíne, predtým vo vlastníctve spoločnosti ELIP.
20. decembra 2007 materská spoločnosť SWANu DanubiaTel, a.s. získala úplné
vlastnícke práva ku spoločnosti NETLAB Plus, s.r.o. – poskytovateľa
elektronických komunikačných služieb v Bratislave a v juhozápadnom regióne
Slovenska.
V decembri 2007 formou testovacej prevádzky a od januára 2008 spustením
ostrej komerčnej prevádzky rozšírila spoločnosť SWAN, a.s. ponuku svojich
služieb o službu Triple Play (internet, digitálnu TV a pevná linka v jednom
balíku) pod názvom MAX Multimedia.
Od júna 2008 sa stala materská spoločnosť SWANu- DanubiaTel, a.s.
vlastníkom polovičného podielu spoločností Manager Systems, s.r.o. a KABEL
SAT - 1, s.r.o., ktoré pôsobia v mestách Trenčín a Dubnica nad Váhom ako
poskytovatelia káblovej TV.
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Orgány spoločnosti k 31.12.2008

Predstavenstvo
Ing. Juraj Ondriš – od 21.12.2005 (predseda)
Ing. Miroslav Strečanský – od 14.10.2002
Ing. Jozef Králik – od 21.12.2005

Dozorná rada
Ing. Pavol Ondriš – od 13.8.2002 (predseda)
Ľubomír Geľo – od 16.9.2003
Ing. Karol Pipta – od 16.9.2003

Manažment spoločnosti
Generálny riaditeľ – Ing. Miroslav Strečanský
Výkonný riaditeľ – Ing. Stanislav Verešvársky
Riaditeľ Obchodno-marketingovej divízie – Mgr. Jaroslav Ferianec
Riaditeľ Technicko-prevádzkovej divízie – Ing. Róbert Kalina
Riaditeľka Technicko-výstavbovej divízie – Ing. Laura Bušovská
Riaditeľ divízie Stratégie a rozvoja – Ing. Martin Mosný
Finančný riaditeľ – Ing. Karol Pipta
Riaditeľ pre organizačný rozvoj – Ing. Martin Kuba
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Organizačná štruktúra spoločnosti

PREDSTAVENSTVO

Výkonný riaditeľ

Obchodnomarketingová
divízia

Technicko-prevádzková
divízia

Technicko-výstavbová
divízia

Generálny riaditeľ

Divízia stratégie a rozvoja

Oddelenie organizačného
rozvoja

Finančné oddelenie

Korporátny predaj

Oddelenie pre projekty
a implementáciu DS

Rádiová sieť

Produktové oddelenie

Účtovné oddelenie

Oddelenie ľudských zdrojov

Nepriamy predaj

Oddelenie prevádzky služieb

Plánovanie siete

Projektové oddelenie

Oddelenie nákupu a logistiky

Právne oddelenie

Rezidenčný predaj

Oddelenie prevádzky
hlasových služieb

Optická sieť

Oddelenie rozvoja

Verejná správa

Oddelenie IT

Oddelenie nájomných zmlúv

Oddelenie akvizícií

Regionálny predaj

Oddelenie služieb zákazníkom

Oddelenie administratívnej
podpory výstavby

Oddelenie zabezpečenia a
ochrany

Marketing

Obchodná administratíva

Oddelenie SME

Stav zamestnancov počas roka 2008
Priemerný počet zamestnancov v roku 2008:

168, z toho 8 vedúci zamestnanci.
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Produkty a služby
Virtuálne privátne siete
SWAN poskytuje vzájomné prepájanie vnútrofiremných LAN sietí prostredníctvom pripojenia každej LAN
do chrbticovej IP MPLS siete SWAN (backbone). Vo VPN sú dáta prenášané na verejnej infraštruktúre
pomocou štandardných protokolov s vysokou bezpečnosťou. Backbone je vybudovaný na optickej
infraštruktúre Energotel, pričom je úplne nezávislý od internetovej siete. Štandardne sa pre pripojenie
klientov využíva bezdrôtová technológia FWA, bod-bod, alebo pevný prenajatý digitálny okruh.
Bezdrôtové pripojenie je realizované v licencovaných pásmach s vysokou garanciou dostupnosti
pripojenia s podporovanými prenosovými rýchlosťami od 64 kbit/s až do n x 2Mbit/s.
Vytvorením prepojení viacerých pobočiek zákazníka navzájom, s centrálou, resp. s partnerskou
spoločnosťou v prostredí chrbticovej siete vzniká tzv. Virtuálna privátna sieť zákazníka. Keďže SWAN
prevádzkuje backbone na báze nadstavbovej technológie IP MPLS, môžeme hovoriť o IP VPN sieťach na
MPLS. Pomocou šifrovacích protokolov je možné dodatočne zvýšiť bezpečnosť, utajenie a verifikáciu
odosielateľa a celistvosť prenášaných dát.

Internetové služby
Internetové služby ponúkajú pripojenie používateľa do celosvetovej siete Internet garantovanými
prenosovými kapacitami. Profesionalita riešení je zabezpečená nepretržitým pripojením zákazníka
bezdrôtovým systémom FWA, bod-bod, alebo pevným (metalickým) digitálnym okruhom. Internetové
služby ocení každý zákazník s požiadavkou na kvalitný a rýchly prístup do internetu s možnosťou
prenosu dát veľkého objemu. Takto možno do Internetu pripojiť samostatný počítač, lokálne počítačové
siete (LAN) alebo rozsiahle sústavy počítačových sietí.
Každý zákazník si môže vybrať prenosovú kapacitu podľa vlastných požiadaviek, štandardne od 64 kbit/s
do nx2048 kbit/s. Pre zákazníkov s požiadavkou na vysokú ochranu a bezpečnosť SWAN taktiež
zabezpečuje nákup HW zariadení od renomovaných spoločností za výhodné ceny (napr. firewall).

Prenájom digitálnych telekomunikačných okruhov
Pre vytvorenia prepojení zákazníkov s dátovými sieťami, alebo medzi lokalitami zákazníka SWAN
poskytuje prenájom digitálnych telekomunikačných okruhov s prenosovými kapacitami od 64 kbit/s do
nx2048 kbit/s medzi koncovými bodmi zákazníka. Na základe osobných stretnutí si každý klient určí
umiestnenie koncových bodov, topológiu, prenosovú kapacitu a typ digitálneho sériového rozhrania
požadovaného okruhu.
Podľa umiestnenia koncových lokalít rozpoznávame:
Miestny digitálny telekomunikačný okruh zabezpečujúci spojenie dvoch bodov zákazníka v rámci
jedného mesta.
Medzimestský digitálny telekomunikačný okruh, ktorý spája lokality zákazníka medzi vzdialenými
mestami.
„Posledná míľa“ okruhov je štandardne realizovaná prostredníctvom FWA technológie, alebo mikrovlným
systémom bod-bod. Medzimestské okruhy sú realizované v prostredí chrbticovej siete SWAN na
optických vedeniach, ktorá zabezpečuje vysokú kvalitu, nízke doby oneskorenia a garanciu prenášaného
objemu dát.
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Hlasové služby
Ponuka hlasových služieb zahŕňa portfólio produktov založených na širokej technologickej platforme.
SWAN sa kúpou podniku sesterskej spoločnosti GlobalTel zaradil medzi spoločnosti, ktoré majú
prepojenie s najväčšími domácimi, ale aj významnými zahraničnými telekomunikačnými operátormi a
poskytuje komplexné elektronické komunikačné hlasové služby, od služieb dostupných pre bežných
bytových klientov – Carrier Selection (voľba operátora), cez riešenia šité na mieru menších a stredných
firemných zákazníkov, založené na modernej technológii VoIP, až po štandardné linky ponúkajúce
digitálnu kvalitu hlasu.
Carrier Selection (voľba operátora)
Služba prinášajúca výhodnejšie telefonovanie z Vašej existujúcej telefónnej linky zvolením si operátora
ponúkajúceho najvýhodnejšie ceny hovorov podľa Vašich potrieb. Služba nevyžaduje žiadne investície a
jednoduchým zadaním CS kódu pred volaným číslom bude Váš hovor uskutočnený prostredníctvom
zvoleného operátora. V prípade firemných zákazníkov, alebo zákazníkov s väčším objememom hovorov
je možné celý proces zautomatizovať inštaláciou dialera – zariadenia ktoré vytočí pred volaným číslom
smerovací kód za Vás, alebo v prípade že vlastníte telefónnu ústredňu s funkciu LCR (Least Cost
Routing) je možné uvedený kód naprogramovať priamo do ústredne, čím sa Váš zaužívaný spôsob
telefonovania nijako nezmení.
DIRECT (VoIP)
V prípade služby prenosu hlasu cez Internet (Voice over IP) bude pripojená Vaša LAN prostredníctvom
internetového pripojenia priamo do verejnej telefónnej siete (VTS) SWAN. Využitie internetového
pripojenia spolu s komprimáciu hlasu umožňuje zníženie nákladov na prenos hlasu, čo sa priaznivo
prejaví na ešte výhodnejších cenách hovorov. Výhodou uvedeného riešenia je prijateľná cena
technológie, ktorá umožňuje priame pripojenie do našej VTS aj pre menšie firmy (VoIP gateway), alebo
aj bytových klientov (IP telefón).
DIRECT (TDM)
Pripojenie pevným telekomunikačným okruhom, umožňuje využívanie kompletného portfólia služieb
spoločnosti SWAN. Služba je určená pre väčšie spoločnosti alebo pre spoločnosti s náročnou hlasovou
prevádzkou.
Riešenie prostredníctvom technológie TDM (Time Divison Multiplexing) realizujeme pripojením
zákazníckej pobočkovej ústredne do ústredne alternatívneho operátora.
Hlasové riešenia obsahujú všetky štandardné doplnkové služby, ako sú identifikácia volajúceho,
presmerovanie hovorov, podrobný výpis hovorov atď.
CUG
Okrem štandardných hlasových služieb umožňujúcich výhodnejšie telefonovanie, alebo dovolateľnosť
ponúkame aj riešenia šité na mieru podľa Vašich individuálnych požiadaviek. Napr. prenos hlasu v rámci
uzavretej skupiny užívateľov umožňujúce výraznú úsporu v rámci vnútrofiremnej komunikácie medzi
pobočkami spoločnosti, prípadne prostredníctvom pripojenia centrálnej pobočky do VTS umožňuje spojiť
výhody nízkonákladovej komunikácie medzi pobočkami s nízkymi cenami hovorov pri priamom pripojení.

Triple play – Max Multimedia
Služby pre rezidenčných zákazníkov v 6 mestách na Slovensku, ktoré sú vyskladané z digitálnej televízie,
internetu, a IP telefónie. Triple play Max Multimedia využíva najmodernejšie technológie na optických
linkách, vďaka čomu obsahuje vysokorýchlostný internet až do 60 Mbit/s, digitálnu televíziu so 70 TV
kanálmi a telefónnu linku. Doplnkom ku službe sú premiérové filmové kanály, elektronický TV program
ako aj 9 rozhlasových staníc.
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Najvýznamnejší zákazníci v roku 2008
Finančný sektor a poisťovníctvo










Dexia banka Slovensko, a.s.
ČSOB, a.s.
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
UniCredit Bank, a.s.
UniCredit Leasing, a.s.
Istrobanka, a.s.
Calyon Bank Slovakia, a.s.
APOLLO zdravotná poisťovňa, a.s.
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

Verejná správa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Úrad vlády SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo kultúry
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Slovenská správa ciest
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Pôdohospodárska platobná agentúra
Národná transfúzna stanica SR

Výroba a služby









Slovenská pošta, a.s.
PEPSI COLA SR, s.r.o.
Hagard :HAL, a.s.
Tesco Slovakia, a.s.
Datart, a.s.
ŠEVT, a.s.
Baumit, spol. s r.o.
Calmit, s.r.o.

Telekomunikačný trh
•
•
•
•



AT&T Global Network Services Slovakia
GTS Nextra, a.s.
Slovanet, a.s.
eTel Slovensko, s.r.o.
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Rádiokomunikace ČR, a.s.
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Finančné ukazovatele
Výkaz ziskov a strát
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Súvaha
Strana aktív
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Strana Pasív
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Poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2008

ZÁKLADNÉ Informácie o účtovnej jednotke
1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:
SWAN, a.s.
Borská 6
841 04 Bratislava
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 154/95, Nz
153/95 napísanej dňa 22.11.1995 a do obchodného registra bola zapísaná 18.12.1995 (Obchodný
register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sa, vložka 2958/B). Identifikačné číslo
organizácie (IČO) je 35 680 202.

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:



























kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
/maloobchod/
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
/veľkoobchod/
sprostredkovateľská činnosť
obstarávateľská a poradenská činnosť v oblasti stavebníctva a technológie
zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej bezdrôtovej telekomunikačnej siete
prostredníctvom technológie FWA/Fidex Wireless Access/ v stanovenom úseku 26 GHz a
poskytovanie verejných telekomunikačných služieb prostredníctvom tejto siete
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete, poskytovanie verejných
telekomunikačných služieb, zriaďovanie a prevádzkovanie rádiových zariadení
zhotovovanie www stránok v rozsahu voľnej živnosti
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
automatizované spracovanie dát
poskytovanie informačného servisu na základe automatizovaného spracovania dát
montáž a telekomunikačných zariadení
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
prieskum trhu
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
činnosť účtovných poradcov
vedenie účtovníctva
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
organizovanie školení a seminárov
usporadúvanie výstav a veľtrhov
usporadúvanie vzdelávacích a športových podujatí
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky
marketing
váš
telekomunikačný
operátor
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3. Počet zamestnancov

Počet zamestnancov Spoločnosti v roku 2008 bol 168, z toho 8 vedúci zamestnanci.

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2008 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17
ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2008 do 31.
decembra 2008.

5. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2007, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená
valným zhromaždením spoločnosti dňa 15.05.2008.

6. Iné skutočnosti

V roku 2008 došlo k zlúčeniu spoločnosti SWAN, a.s. so spoločnosťou PEEM Slovakia, s.r.o.
IČO: 314 25 941. Spoločnosť SWAN, a.s. sa stala právnym nástupcom spol. PEEM Slovakia, s.r.o.,
ktorá bola vymazaná z obchodného registra 15.10.2008.

Informácie o orgánoch účtovnej jednotky
Predstavenstvo

Ing. Juraj Ondriš – od 21.12.2005 (predseda)
Ing. Miroslav Strečanský – od 14.10.2002
Ing. Jozef Králik – od 21.12.2005

Dozorná rada

Ing. Pavol Ondriš – od 13.8.2002 (predseda)
Ľubomír Geľo – od 16.9.2003
Ing. Karol Pipta – od 16.9.2003

informácie o KONSOLIDOVANOM CELKU
Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje DanubiaTel, a.s.

informácie o spoločníkoch účtovnej jednotky
Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. decembru 2008 bola nasledovná:
podiel na základom imaní
TSKK
%
159 500
100,0%

DanubiaTel, a.s.
spolu

159 500

hlasovacie práva
%
100,0%

100,0%

váš
telekomunikačný
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100,0%

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).

(b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrnuje cenu obstarania a
náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho
používania (podľa zákona o účtovníctve však musí byť odpísaný najneskôr do 5 rokov od jeho
obstarania) a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína po uvedení dlhodobého
majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné
náklady) je 50.000 SKK a nižšia, sa odpisuje podľa doby použiteľnosti po uvedení do používania.
Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej
tabuľke:

zriaďovacie náklady
oceniteľné práva (licencia)
ostatný dlhodobý nehmotný majetok

doba
odpisovania
5
20
rôzna

metóda
odpisovania
lineárna
lineárna
lineárna

ročná odpisová
sadzba v %
20
5
50-100

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho
používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína po uvedení
dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena
(resp. vlastné náklady) je 30.000 SKK a nižšia, sa odpisuje 2 roky pri uvedení do používania.
Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej
tabuľke:

budovy, stavby
samostatné hnuteľné veci
ostatný dlhodobý majetok

doba
odpisovania
12
4 až 7
2

metóda
odpisovania
lineárna
lineárna
lineárna

ročná odpisová
sadzba v %
8,3
14,3 až 25
50

(c) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.
Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.
(d) Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrnuje cenu obstarania a náklady súvisiace
s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou
obstarávacej ceny.
(e) Pohľadávky
váš
telekomunikačný
operátor
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Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky
nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, vrátane nákladov
súvisiacich s obtaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

(f)

Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje
opravnou položkou.
(g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
(h) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík
alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
(i)

Záväzky

(j)

Odložené dane

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú
obstarávacou cenou. 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.

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:
a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov
vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
b) možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať
daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
c) možnosti previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.
(k) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
(l)

Lízing

Finančný lízing, majetok prenajatý na základe zmluvy uzavretej do 31.12.2003 vykazuje ako svoj
majetok jeho vlastník, nie nájomca. Majetok prenajatej na základe zmluvy uzavretej po 1.1.2004
vykazuje ako svoj majetok nájomca, nie vlastník.
(m) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom určeným v
kurzovom lístku Národnej banky Slovenska platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v
účtovnej závierke platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje, a účtujú sa s vplyvom na výsledok.
(n) 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.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok,
alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.
váš
telekomunikačný
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informácie o údajoch na strane aktív súvahy
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2008 do 31.
decembra 2008 je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

váš
telekomunikačný
operátor

- 20 -

2. Dlhodobý finančný majetok
Spoločnosť v roku 2007 poskytla dlhodobú finanč.pôžičku zamestnancovi vo výške 502 TSKK,
ktorá je poskytnutá naďalej i v r.2008.

3. Zásoby
Stav zásob je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

reklamné predmety
PHM v nádrži
Tovar
spolu

stav
k 31. 12. 2007
TSKK
360

stav
k 31. 12. 2008
TSKK
32

70

82

1 753
2 183

1 217
1 331

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

stav
k 31. 12. 2007
TSKK
322
322

tovar
spolu

tvorba
(zvýšenie)
TSKK

0
0

zníženie
(použitie)
TSKK
322
322

stav
k 31. 12. 2008
TSKK
0
0

4. Pohľadávky
Vývoj pohľadávok v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

pohľadávky z obchodného styku
ostatné pohľadávky v konsol.celku
daňové pohľadávky
iné pohľadávky
spolu

stav
stav
k 31. 12. 2007
k 31. 12. 2008
TSKK
TSKK
142 072
86 444
115 354
257 646
261
5852
7 119
28 506
264 806 0 0
378 448

váš
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Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

pohľadávky z obchodného
styku
spolu

stav
k 31. 12. 2007
TSKK

tvorba
(zvýšenie)
TSKK

zníženie
(použitie)
TSKK

stav
k 31. 12. 2008
TSKK

29 778

119

22 434

7 463

29 778

119

22 434

7 463

Veková štruktúra pohľadávok z obchodného styku je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

k 31.12.2007
TSKK
47 061
95 011
142 072

pohľadávky v lehote splatnosti
pohľadávky po lehote splatnosti
spolu

k 31.12.2008
TSKK
54 716
31 728
86 444

5. Finančné účty
Ako finančný majetok sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže
Spoločnosť voľne disponovať.

6. Časové rozlíšenie
Ide o tieto položky:
31.12.2007
TSKK
14 357
15 375
29 732

náklady budúcich období
príjmy budúcich období
spolu

31.12.2008
TSKK
13 291
20 788
34 079

váš
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operátor

- 22 -

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
7. Základné imanie
Text
Základné imanie
počet akcií
nominálna hodnota akcie
počet akcií
nominálna hodnota akcie
Hodnota podielov spoločníkov
DanubiaTel

31.12.2007
SKK
159 500 000
795
100 000
8
10 000 000

31.12.2008
SKK
159 500 000
795
100 000
8
10 000 000

159 500 000

159 500 000

8. Rozhodnutie o úhrade straty z minulého roka:
31.12.2007
TSKK
77 599

Druh úhrady
Prevod na neuhradenú stratu minulých rokov

31.12.2008
TSKK

9. Bankové úvery
Charakteristika
Tatra banka

zostatok k 31.12.2008
TSKK
70 427

splatnosť

zabezpečenie

31.7.2012 pohladavky, technologia, zmenka

Tatra banka 100

77 606

31.8.2012 pohladavky, technologia, zmenka

Dexia banka 200
Istrobanka

149 546
121 429

20.7.2012 pohladavky, technologia, zmenka
29.2.2016 pohladavky, technologia, zmenka

419 008

váš
telekomunikačný
operátor

- 23 -

805

10.

Rezervy

Prehľad o rezervách je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
stav
k 31. 12. 2007
TSKK
na kurzové straty

0

ostatné rezervy
mzdy za dovolenku, vrátane
sociálneho zabezpečenia
audit
iné

0

tvorba
TSKK

použitie
TSKK

stav
k 31. 12. 2008
TSKK

zrušenie
TSKK

0

0

0

0

5 032

4 331

5 032

0

4 331

nevyfakturované dodávky
ostatné rezervy spolu

35
1 121
6 188
12 902
19 090

105
696
5 132
19 883
25 015

35
1 121
5 067
12 902
17 969

0
0
0

105
696
5 132
19 883
25 015

rezervy spolu

19 090

25 015

17 969

0

25 015

-12 902

-19 883

-12 902

0

-19 883

6 188

5 132

5 067

0

5 132

mínus nevyfakturované dodávky
rezervy, ktorých tvorba, použitie
a zrušenie sa účtuje ako náklad
alebo výnos

11.

Záväzky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v
nasledujúcej tabuľke:

záväzky v lehote splatnosti
záväzky po lehote splatnosti
spolu krátkodobé záväzky
záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
spolu dlhodobé záväzky

k 31. 12. 2007
TSKK
111 410
1 184
112 594
14 898
14 898

k 31. 12. 2008
TSKK
146 468
9 490
155 958
28 727
28 727

k 31. 12. 2007
TSKK
92 717
10 219
110
9 548
112 594

k 31. 12. 2008
TSKK
145 356
5 220
110
5 272
155 958

Štruktúra záväzkov z obchodného styku je nasledovná:

Dodávatelia tuzemskí
Dodávatelia zahraniční
Ostatné zaväzky - platobné karty
Ostatné záväzky
spolu záväzky z obchodného styku

- 24 -

váš
telekomunikačný
operátor

12.

Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku
a účtovnou hodnotou záväzkov a ich daňovou
základňou
sadzba dane z príjmov (v %)
odložený daňový záväzok
dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku
a účtovnou hodnotou záväzkov a ich daňovou
základňou
sadzba dane z príjmov (v %)
odložená daňová pohľadávka

31. 12. 2007
TSKK

31. 12. 2008
TSKK

stav k
31.12.2008

19
11 214

19
2 772

19
13 986

19
1 263

19
-1 263

0

výsledná odložená daň - záväzok

13.

13 986

Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcej
tabuľke:
2007
TSKK

stav k 1. januáru
tvorba na ťarchu nákladov
čerpanie
stav k 31. decembru

40
673
542
171

2008
TSKK

171
821
735
257

Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov. Sociálny fond sa
podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne potreby pracovníkov.

14.

Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke:
31.12.2007
TSKK

výdavky budúcich období
výnosy budúcich období
spolu

0
13 574
13 574
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31.12.2008
TSKK

váš
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0
12 569
12 569

informácie o výnosocH
15.

Tržby za vlastné výkony a tovar
služby + tovar
2007
TSKK
710 994
710 994

Tržby za vlastné výkony a tovar
spolu

16.

2008
TSKK
850 075
850 075

Kurzové zisky

Prehľad o kurzových ziskoch je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

2007
TSKK

realizované kurzové zisky
spolu

17.

2 333
2 333

2008
TSKK

Mimoriadne výnosy

Spoločnosť v roku 2008 neúčtovala o mimoriadnych výnosoch.

váš
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5 918
5 918

Informácie o nákladoch
18.

Náklady na poskytnuté služby

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby je znázornený v nasledujúcej tabuľke:
2007
TSKK

opravy
cestovné
reprezentácia
ostatné
spolu

19.

5 104
902
3 195
349 791
358 992

2008
TSKK

7 324
1 630
3 547
429 535
442 036

Kurzové straty

Prehľad o kurzových stratách je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
2007
TSKK

realizované kurzové straty
nerealizované kurzové straty
spolu

20.

3 188
0
3 188
3 188

2008
TSKK

Mimoriadne náklady

Spoločnosť v roku 2008 neúčtovala o mimoriadnych nákladoch.

váš
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6 170
0
6 170
6 170

Informácie o daniach z príjmov
Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

výsledok hospodárenia pred
zdanením
daňovo neuznané náklady
výnosy nepodliehajúce dani
odpočet straty
základ dane

základ
dane
TSKK

2007
daň
TSKK

daň
%

základ
dane
TSKK

32 918

6 254

100,00 %

104 182

6 640
-5 973
33 585
20 769
12 816

1 262
-1 135
6 381
3 946
2 435

3,83 %
-3,45 %
19,00 %

15 872
-6 029
114 025
1 662
112 363

2 435
-1 100
1 335

19,00 %
-3,34 %
15,66 %

splatná daň
odložená daň
celková vykázaná daň

2008
daň
TSKK

daň
%

19 795
0
3 016
-1 146
21 665
316
21 349

100,00 %

21 349
4 035
25 384

19,00 %
12,26 %
31,26 %

9,16 %
-3,48 %
19,00 %

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
21.

Najatý majetok

Spoločnosť má v nájme osobné automobily – formou finančného leasingu 91 vozidiel. Finančný leasing
končí v rokoch 2009 - 2011. Spoločnosť má v nájme technológiu formou finančného leasingu – ide
o zariadenie CISCO 7606 a 2x SWITCH.

Informácie o iných aktívach a iných pasívach
22.

Prípadné ďalšie záväzky

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené
praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je
možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne
interpretácie príslušných orgánov.
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Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov,
dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky
Hrubé príjmy štatutárnych orgánov Spoločnosti za ich činnosť pre spoločnosť v sledovanom účtovnom
období boli vo výške 0 TSKK.

Informácie o ekonomických
spriaznených osôb

vzťahoch

účtovnej

jednotky

a

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami:

GlobalTel, a.s. – predaj služieb
Crystal Call – predaj tovaru a služieb
Crystal Call – nákup tovaru a služieb
SK-NIC, a.s. – predaj tovaru a služieb
SK-NIC, a.s. – nákup tovaru a služieb
Viasec, s.r.o. – predaj služieb
Viasec, s.r.o. – nákup služieb
DanubiaTel, a.s. – nákup majetku
DanubiaTel, a.s. – predaj služieb
Poskytnutie krátkodobej pôžičky DanubiaTel, a.s. + uroky
Splatenie krátkodobej pôžičky DanubiaTel, a..s. + uroky

2007
TSKK
2 405
0
0
41 774
1 260
442
36
0
12 000
87 750
91 658

2008
TSKK
31
3 189
2 544
40 169
716
22
231
19 320
3 824
179 709
37 321

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej
závierky
Po 31. decembri 2008 nenastali žiadne udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie
skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.
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Informácie o Vlastnom imaní
Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Stav k
31.12.2007

Text
A.

Vlastné imanie r.067 + r.071+ r.078 + r.082 + r.085

204 219

A.I.
A.I.1

Základné imanie r.068 až r.070
Základné imanie (411 alebo +/- 491)

159 500
159 500

A.I.2.

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/ 252)

A.I.3.
A.II.
A.II.1.
A.II.2.

Zmena základného imania +/- 419
Kapitálové fondy súčet r.072 až r.077
Emisné ážio (412)
Ostatné kapitálové fondy (413)
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z
kapitálových vkladov (417, 418)
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a
záväzkov (+/- 414)

A.II.3.
A.II.4.
A.II.5.

prírastky
84 061

Stav k
31.12.2008

úbytky
31 583

254 556
159 500
159 500

1 000

0

1 000

1 000

0

1 000

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a
rozdelení (+/- 416)
A.III.
Fondy zo zisku r. 079 až r.081
A.III.1. Zákonný rezervný fond (421)
A.III.2 Nedeliteľný fond (422)
A.III.3. Štatutárne a ostatné fondy (423, 427, 42X)
Výsledok hospodárenia minulých rokov
A.IV.
r.083+r.084
A.IV.1 Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
A.IV.2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/ 429)
B.II.8
Záväzky zo sociál.fondu
A.II.6.

A.V.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-)
r.001 - (r.067+r.071+r.078+r.082 +r.086+r.116)

13 941
13 941

3 158
3 158

17 099
17 099

-805

805

-1 841

-805

805
300

-1 841

-1 841

31 583

78 798

31 583

78 798
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CASH FLOW
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SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava 4

IČO: 35 680 202, DIČ: 2020324317, IČ DPH: SK2020324317
spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:2958/B
tel.: +421 650 123 456, fax: +421 2 35 000 799, www.swan.sk
Tatra banka	EUR	 2620726338/1100 	IBAN SK21 1100 0000 0026 2072 6338	TATRSKBX
ČSOB	EUR	 25717083/7500	IBAN SK48 7500 0000 0000 2571 7083
CEKOSKBX
VÚB	EUR	 3019499554/0200	IBAN SK92 0200 0000 0030 1949 9554
SUBASKBX
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