VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA ZA ROK 2008




	Firma SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r.o. /v skratke SVT, s.r.o./, Spišská Nová Ves hospodárením      za rok 2008 dosiahla základ dane vo výške 4 458,71 Eur /134 323,- Sk/ pri  obrate 242 722,71 Eur /7 312 264,39,- Sk/.

	V roku 2008 spoločnosť SVT, s.r.o. zorganizovala a realizovala nasledujúce autorské výstavy:
·	9. ročník Podtatranských výstavných trhov /PVT 09.05.-11.05.2008/ na ploche  1292 m2 v Poprade v Aréne Poprad.
·	41. ročník Spišských výstavných trhov /SVT 10.-13.07.200/ na ploche 1776 m2 na Zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi
·	1. ročník regionálnej všeobecnej kontraktačno-predajnej výstavy /UNI-REGION-EXPO 
13.-15.06.2008/ v športovej hale na ploche 483 m2.
·	4. ročník Tisovec Tour 2008 /od 21.-22.06.2008/ na ploche  69 m2 v Dome kultúry 
·	16. ročník výstavy Bardkontakt /28.-31.08.2008/ na ploche 442 m2 v Športovej hale v Bardejove
·	3. ročník výstavy EURO-RIMA EXPO,  /26.-28.09.2008/ v Dome kultúry Rimavská Sobota na ploche 469 m2 s finančnou dotáciou mesta 150 tis. Sk a bezplatným prenájmom
·	6. ročník výstavy GEMER-EXPO /09.-11.10.2008/ na ploche  214 m2 v Obchodnom a kultúrnom centre v Rožňave. Výstava bola organizovaná a realizovaná spolufinancovaním EÚ, Mesta Rožňava a KSK a účasť neziskových subjektov bola zdarma


	Na uvedených autorských výstavách sa zrealizovalo 4745 m2 expozícií a dosiahli sa tržby 125,43 Eur /3 779 tis. Sk/.
	Firmám, ktoré dávajú prednosť účasti na medzinárodných špecializovaných veľtrhoch a výstavách na území SR sme vrátane výtvarno-architektonického návrhu expozície zrealizovali 21 atypických stánkov v čiastke 42,19 Eur /1 293 tis. Sk /na ploche 950 m2.

	V porovnaní s okolitými štátmi zo strany štátu pre slovenské firmy výrazne zaostáva zahranično-obchodná podpora hradením časti nákladov na veľtrhoch v zahraničí.
V roku 2008 sme zabezpečili prezentáciu v zahraničí 16 firmám s kompletnými službami /v Maďarsku – Putnok, Miskolc, Čechách – Praha, Brno  na ploche 160 m2/ pri obrate 13,14 Eur /396  tis. Sk/

	Firma SVT, s.r.o. je posledné roky nútená získavať zákazky aj z iných ako výstavníckých činností.
-	kompletná reklama s dôrazom na reklamnú grafiku /info systém, orientačný systém, reklamné panely, billboardy/
-	predaj reklamných predmetov
-	návrhy interiérov a ich zariaďovanie
-	grafická príprava, sadzba a tlač propagačných materiálov
-	zabezpečenie inzercie v odborných adresároch.  Obrat z týchto činností bol 61,21 Eur /1 844 tis. Sk/.




Všetky uvedené číselné údaje sú bez režimu DPH.
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