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Zákla
adné ho
odnoty spoločn
s
nosti

Vízia
Byť vním
maný zákazníkmi a partne
ermi ako firm
ma poskytujúca kvalitné a jedinečné sslužby v oblasti
konzultá
ácií, návrhu a implementá
ácie flexibilnýých IT riešen
ní podporujúc
cich inováciuu, rast a hodn
noty
organizá
ácie.

Poslan
nie







ovať potreby
y klientov spo
oločnosti, čo tvorí predpo
oklad dodávkky kvalitných služieb
Neusstále analyzo
pre zzákazníka
Aktívvne zlepšova
ať úroveň našich dodávo k a poskytov
vaných služie
eb
Byť sspoľahlivým partnerom pre
p našich kliientov
Plniťť dohody a sľuby
Všesstranne podp
porovať, mottivovať, rozvííjať a ponúka
ať atraktívne možnosti scchopným a
zanieteným praccovníkom, na
akoľko odborrné znalosti a skúsenosti pracovníkovv sú najvyššo
ou
konkkurenčnou výýhodu celej spoločnosti
s
Odm
meňovať praccovníkov pod
dľa hodnoty, ktorú pre firm
mu prinášajú
ú

Firemn
né hodnotty
Dobré m
meno spoločn
nosti a dôvera v ňu zo strrany jej zame
estnancov ak
ko i všetkýchh zainteresov
vaných
strán pattria k najdôle
ežitejším hod
dnotám spolo
očnosti, ktorý
ými sa spoloč
čnosť riadi a stavia na nich.
Spoločno
osť podporujje rovnaké šance pre vše
etkých zamestnancov, prresadiť svojee nové, inova
atívne
myšlienkky.
DYNAMIKA









mestnancom i klientom po
ocit istoty a spolupatrično
s
osti
D – Dať zam
Y – bYť lídro
om na trhu IT
T konzultačnýých služieb
N – iNformovvať o dianí, zlepšovať
z
ko
omunikáciu
A – Adekvátne ohodnotiiť zamestnan
ncov
ať k maximá
álnym výkono
om
M – Motivova
I – Inovatívne myslieť
ne tvoriť
K – Kreatívn
A – Adaptovvať sa na eurrópskych trho
och

Ciele
V dnešnom konkuren
nčnom prostredí je kľúčo
ovým faktorom
m úspechu každej
k
spoloččnosti jej sch
hopnosť
nadväzo
ovať a udržiavať dobré vz
zťahy so svojjimi obchodn
nými partnerm
mi. Na základde toho kladieme
dôraz na
a nadväzovanie a budova
anie silných a zdravých obchodno-pa
o
artnerských vvzťahov, z kto
orých
profituje nielen naša spoločnosť, ale rovnako
o aj všetci naš
ši partneri. Náš
N úspech jee zároveň ús
spechom
nášho ob
bchodného partnera.
p

Profil a štruk
ktúra sk
kupiny Novitec
ch
História skupiny Novvitech siaha do
d roku 1989
9, kedy bola založená
z
spo
oločnosť NO
OVITECH. Ak
ktivity
spoločno
osti sa postupom času ro
ozširovali, čo dávalo impu
ulz pre vznik nových dcérrskych spolo
očností
tak na Slovensku ako
o aj v zahran
ničí, ktoré za čínali žiť vlas
stným životom. Postupnee boli založené
dcérske spoločnosti Novitech Tax, s.r.o., pFlo
ow, s.r.o., 12
21view Europ
pe, s.r.o. a B
BPM Consultiing, s.r.o.
úzko fokkusované na špecializova
ané riešenia. Novitech so
o svojimi dcérskymi spoloočnosťami a ďalšími
partnerskými firmami tvorí spolup
pracujúci „clu
uster“ Novitech Group.
Zameran
nie jednotlivýých spoločno
ostí:

NOVITECH a.s.
Spoločno
osť datuje svoj vznik do
d roku 19 89, orientov
vaná na poradenskú a konzultačnú
ú činnosť
v oblastiach:
•
•
•
•
•
•
•

Konzultačné
é IT služby
Procesné ria
adenie
Projektové riiadenie
Podpora inovvačných procesov
Manažérske a hodnotiac
ce informačné
é systémy
Kolaboračné
é systémy
A
Architektúra podnikových
h informačnýých systémov
v

Novitech Tax, s..r.o.
Dcérska spoločnosťť spoločnos
sti NOVITEC
CH a.s., za
aložená v ro
oku 2002, zameraná na vývoj
rozsiahlyych podnikovvých informačných systém
mov:
•
•
•
•
•
•
•

Komplexný daňový
d
inform
mačný systé
ém pre Daňov
vé riaditeľstv
vo SR / Finannčnú správu SR
KRUZ – Kom
munikácia s registrom
r
účttovných závierok
V
VIES – Výme
ena údajov o platcoch DP
PH medzi štátmi
V
VATRef – Vrrátenie DPH medzi člensskými krajinami EÚ
e
eSVAT – Zdaňovanie ele
ektronických služieb posk
kytovaných subjektmi
s
nessídliacimi v EÚ
E
e
eTax – Portá
ál daňovej sp
právy
EXIS – Exekkútorský inforrmačný systé
ém

pFlow,, s.r.o.
Dcérska spoločnosť spoločnosti NOVITECH a.s., založe
ená v roku 20
002, zameraaná na implementáciu
procesne
e orientovaných riešení:
•
•
•
•
•

A
Automatizáccia procesov
Monitoring procesov
p
Inteligentné WEB riešeniia
Dokument a content man
nažment
Procesná a aplikačná
a
inttegrácia

121view
w Europe, s.r.o.
Dcérska spoločnosť, ktorá vznikla transformá
áciou spoločn
nosti Novisys
s, spol. s r.o.. v roku 2013
3.
Po transsformácii zam
meraná na rie
ešenia rozpo
oznávania ob
brazu a sledo
ovania objekttov. Poskytujjúca
riešenia pre:
•
S
Sledovanie a vyhodnoc
covanie návvštevnosti v obchodnýc
ch centráchh a maloobc
chodných
rreťazcoch

•
•

Návrh algorittmov a ich im
mplementácia
a pre riadeniie inteligentn
nej dopravy ( iTraffic)
Návrh algorittmov a ich im
mplementácia
a pre bezpeč
čnostné systémy (iSecurt
rtiy)

BPM C
Consulting
g, s.r.o.
Majetkovvo prepojená spoločnos
sť so spolo
očnosťou NO
OVITECH a.s., založenná v roku 1996 pod
pôvodnýým názvom Novitech
N
- VÚJE, s.r.o., o
od roku 2004 pôsobí pod názvom B
BPM Consultiing, s.r.o.
Zameriava sa na nassledovné akttivity:
•
•
•
•

Procesný au
udit, procesná
á analýza a o
optimalizácia
a procesov,
S
Strategické riadenie
r
a ho
odnotenie výýkonnosti (Ba
alanced Scorrecard),
Predimpleme
entačné ana
alýzy pri zavvádzaní nov
vých informa
ačných systéémov a elek
ktronizácii
sslužieb,
Manažérske poradenstv
vo (metodickká podpora a príprava projektov v rámci štruk
kturálnych
a iných fondo
ov SR, monitorovanie, in
nformovanosťť a publicita projektov),

Do „clusstra“ Novitecch Group za
araďujeme sp
polupracujúc
ce firmy hlás
siace sa k zznačke Novittech, a to
Novitech
h Partner, s.r.o., eCon
ntent Store Sarl, Luxe
embourg, NO
OVITECH N
Nové Zámk
ky, s.r.o.,
NOVITE
ECH Banská Bystrica, spo
ol. s r.o..

Štruk
ktúra šta
atutárny
ych org
gánov a vedeniia spolo
očnosti
Predsttavenstvo
nstva – Ing. Attila
A
Tóth, P
PhD.
Predseda predstaven
dseda predstavenstva – Ing. Peter Birrčák
Podpred
Člen pre
edstavenstva
a - Ing. Jozef Balun
Člen pre
edstavenstva
a – Ing. Martin Greš
Člen pre
edstavenstva
a - Ing. Pavel Karlík

Dozorn
ná rada
nej rady - Zuzana Dubovvecká
Predsedníčka dozorn
š Baluch
Člen dozzornej rady - Ing. Mikuláš
Člen dozzornej rady - Ing. Anton Lacko
L

Manažment spoločnosti
Ing. Attila
a Tóth, PhD. –
Ing. Joze
ef Balun –
Ing. Pete
er Birčák –
Ing. Marrtin Greš –
Ing. Gab
briela Baluno
ová –

Prezident
P
spo
oločnosti
Generálny
G
ria
aditeľ NOVIT
TECH a.s. a konateľ spooločnosti pFlow, s.r.o.
a 121view Eu
urope, s.r.o.
nateľ Novitec
Riaditeľ
R
a kon
ch Tax, s.r.o.
Finančný
F
ria
aditeľ NOVITECH a.s. a konateľ spoločnosti 121view
Europe,
E
s.r.o
o.
Konateľka
K
sp
poločnosti pF
Flow, s.r.o.

Členstvo v organizáciách
Knowled
dge4Innovation (K4I)
Europea
an Business and
a Innovation Centre N etwork (EBN
N)
Americká
á obchodná komora (Am
mCham)
Spoločno
osť pre proje
ektové riaden
nie (SPPR)
IBM Bussiness Partne
er – Software
e advanced ((IBP)

Štruktú
úra Novite
ech Group
p

Predsttavenstvo
Predsed
da predstave
enstva – Ing
g. Attila Tóth
h, PhD.
Zakladatteľ a prezide
ent spoločnos
sti NOVITEC
CH a.s. V rokoch 1999-20
001 pôsobil aako
člen pred
dstavenstva a viceprezid
dent pre Inforrmačné služb
by spoločnos
sti VSŽ, a.s. Člen
predstavvenstva Know
wledge for In
nnovation (ww
ww.knowledg
ge4innovatio
on.eu) a členn
Europea
an Business Innovation Network
N
(www
w.ebn.eu). V spoločnosti NOVITECH a.s.
zastrešu
uje európske projekty.
Kontakt: toth_attila@
@novitech.sk
dseda preds
stavenstva – Ing. Peter Birčák
Podpred
Podpred
dsedom predstavenstva sa
s stal v roku
u 2005. V spo
oločnosti NO
OVITECH a.ss.
pôsobil o
od roku 1993
3 na poste fin
nančného ria
aditeľa. Na ro
ovnakom pos
ste pôsobil v rokoch
2001 - 2003 v spoloččnosti VSŽ IN
NŽINIERING
G , s.r.o. a v rokoch
r
2003 - 2004 v
spoločno
osti VSŽ OCEKON, s.r.o. V súčasnossti zastáva fu
unkciu výkonného riaditeľľa
spoločno
osti Novitech
h Tax, s.r.o., ktorá je dcérrskou spoloč
čnosťou spolo
očnosti NOV
VITECH
a.s.
Kontakt: bircak_pete
er@tax.novite
ech.sk
edstavenstv
va - Ing. Jozef Balun
Člen pre
Za člena
a predstavenstva bol zvollený v roku 2
2005. Má za sebou pôsob
benie na Ústtave
experime
entálnej fyzikky v Košiciac
ch, neskôr na
a Výskumnom
m ústave tec
chnológie riaddenia v
Prahe, a od roku 199
92 v spoločnosti NOVITE
ECH a.s., kde
e v súčasnos
sti zastáva poozíciu
generáln
neho riaditeľa
a a zároveň je
j konateľom
m spoločností pFlow, s.r.o
o. a 121view
w
Europe, s.r.o., ktoré sú dcérskym
mi spoločnosťťami spoločn
nosti NOVITE
ECH a.s.
Kontakt: balun_jozeff@novitech.s
sk
edstavenstv
va – Ing. Marrtin Greš
Člen pre
Ing. Marrtin Greš zasttáva v spoloč
čnosti NOVIT
TECH a.s. fu
unkciu finanč
čného riadite ľa. Má
za sebou
u manažovan
nie Finančné
ého úseku sp
poločnosti, úspešné štúdium Finančnného
manažm
mentu a kurzu
u Efektívny manažér
m
na C
City Univerzite v Bratislav
ve. Vo funkccii člena
dozornejj rady pôsobil od roku 20
002 a vo funkkcii člena pre
edstavenstva
a pôsobí od ro
roku
2008. Je
e zároveň konateľom spo
oločnosti 121 view Europe
e, s.r.o.
Kontakt: gres_martin
n@novitech.s
sk
edstavenstv
va - Ing. Pav
vel Karlík
Člen pre
Od roku 1994 do rokku 2009 pôso
obil vo funkciii riaditeľa a konateľa
k
spo
oločnosti NOV
OVITECH
Bratislavva, s.r.o. Je členom
č
preds
stavenstva N
NOVITECH a.s.
a od roku 2002.
2
Predtýým dlhé
roky pôssobil ako špe
ecialista systé
émov riadeniia na Ústave
e aplikovanej kybernetikyy v
Bratislavve a špecialissta automatiz
začnej techn
niky na Štátnom výskumn
nom ústave
textilnom
m.
Kontakt: karlik_pavel@novitech.s
sk

Personálna politika
Skupina Novitech dbá na motiváciu, stabilizáciu, rozvoj a vzdelávanie svojich pracovníkov, nakoľko ich
považuje za svoj najvýznamnejší potenciál.
K 31.12.2016 sme zamestnávali 59 pracovníkov vrátane 5 zamestnankýň na materskej/rodičovskej
dovolenke. Prevažnú väčšinu zamestnancov tvorili konzultanti, IT špecialisti, programátori a analytici.
Ich znalosti tvoria know-how firmy, ktoré je kľúčovým atribútom jej úspešnosti. Vekový priemer
zamestnancov je 45 rokov. Väčšina zamestnancov (86%) má dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie II.
stupňa. Prevažnú časť zamestnancov tvoria muži.
Štruktúra zamestnancov podľa vzdelania:
86 % ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
14 % ukončené stredoškolské vzdelanie

Štruktúra zamestnancov podľa veku:
20-29 rokov – 0 %
30-39 rokov – 32 %
40-49 rokov – 39 %
50-59 rokov – 22 %
60-69 rokov - 7 %

86%
14%

7%
32%

0%

20-29
30-39

22%

40-49
50-59
60-69

39%

Štruktúra zamestnancov podľa pohlavia:
39 % ženy
61 % muži

61%

39%

Zamestnanci získali v roku 2016 nasledujúce odborné certifikáty:
IBM Content Collector Technical Professional v1 – 2 zamestnanci
IBM Mobile First Sales Professional v2 – 1 zamestnanec
IBM Enterprise Content Management Sales Professional v3 – 1 zamestnanec

Motivácia a stabilizácia pracovníkov
V rámci personálnej politiky vytvára spoločnosť adekvátne pracovné podmienky a poskytuje systém
benefitov, ktoré prispievajú k spokojnosti zamestnancov.
Zamestnanci majú k dispozícii:








možnosti vzdelávania – školenia, kurzy, semináre, výučba anglického jazyka
športové aktivity - volejbal, futbal, hokej, tenis, plaváreň, posilňovňa
celofiremné výlety,
MDD pre deti zamestnancov,
príspevky na kultúrne podujatia,
vernostné programy dlhoročným pracovníkom,
príspevky zamestnávateľa na stravné.

Od roku 2009 majú okrem toho zamestnanci možnosť využiť na letné dovolenky apartmánový dom
v Chorvátsku.

Systém manažérstva kvality
V spoločnosti NOVITECH a.s. je od roku 2001 úspešne zavedený a udržiavaný systém manažérstva
kvality (QMS) podľa ISO normy. Do novembra 2016 bol tento systém aj auditovaný, a to certifikačnou
autoritou Lignotesting, a.s..
Jednou z priorít spoločností začleňujúcich sa do skupiny Novitech Group je neustále sa zlepšovanie
v oblasti manažmentu kvality. Spoločnosť sa aj v roku 2016 zaviazala, že bude svoj systém
manažérstva kvality udržiavať tak, aby bol funkčný a efektívny a zároveň, aby zabezpečil dostatočnú
výkonnosť realizačných procesov umožňujúcich naplniť náročné individuálne potreby svojich
zákazníkov.
Spoločnosť NOVITECH a.s. si uvedomuje, že svoj systém manažérstva kvality musí budovať
a udržiavať tak, aby dopomáhal:
- k permanentnému zabezpečeniu kvality poskytovaných služieb,
- zvyšovať spokojnosť svojich zákazníkov,
- k včasnému odhaľovaniu možností svojho zlepšovania výkonnosti pri optimálnych nákladoch,
- efektívne motivovať svojich zamestnancov,
- minimalizovať riziká podnikania,
- vyhľadávať konkurenčné výhody na trhu,
- v neposlednom rade budovať podnikový imidž.
Spoločnosť si pre nasledujúce roky stanovila cieľ intenzívnejšieho zamerania sa na vnútorný audit
všetkých svojich procesov so zámerov ich optimalizovať a v konečnom dôsledku inovovať tak, aby čo
najlepšie vedeli identifikovať skutočné potreby svojich zákazníkov, a tým včas reagovať na aspekty,
ktoré ovplyvňujú celkovú spokojnosť svojich zákazníkov.

Projekty a riešenia skupiny NTG v roku 2016
Projekt : KRUZ (Komunikácia s Registrom účtovných uzávierok)
V roku 2016 bola v rámci projektu pre poskytovanie údajov do registra účtovných závierok
zapracovaná aktualizácia legislatívy a doplnenie nových účtovných dokumentov. V rámci prepojenia
na register účtovných závierok (RÚZ) boli realizované zmeny rozhrania pre zabezpečenie zasielania
rozšíreného rozsahu údajov do RÚZ. V rámci prepojenia na informačný systém finančnej správy
(ISFS) bola realizovaná technologická zmena kódovania databázy na UTF8.
Projekt : VIES (VAT Information Exchange System)
V projekte VIES bol realizovaný projekt prepojenia na Štatistický úrad SR a zmeny, ktoré vychádzali
z odporučení a nariadení Európskej komisie. V rámci prepojenia na informačný systém finančnej
správy (ISFS) bola realizovaná technologická zmena kódovania databázy na UTF8.
Projekt : VREF (VAT Refund)
V roku 2016 boli na projekte realizované zmeny a rozšírenie integrácie na systémy ISFS a ADMIS.
Takisto boli realizované nevyhnutné úpravy vyplývajúce z legislatívy SR a EÚ. V rámci prepojení bolo
vybudované nové prepojenie systému VREF a oblastí medzinárodného vymáhania. V rámci
prepojenia na informačný systém finančnej správy (ISFS) bola realizovaná technologická zmena
kódovania databázy na UTF8.
Projekt: IS RDS
Spoločnosť v roku 2016 pokračovala v úspešnej realizácii a podpore projektov IS RDS (daňový
systém) a nadstavbových projektov pre FS SR. Systém slúži ako archív a podpora pre súčasný ISFS
(Informačný systém Finančnej správy SR).
Projekt: Podpora a vývoj aplikácií pre VSE Holding a.s.
V roku 2016 bola poskytovaná aplikačná podpora a rozvoj existujúcich SW aplikácií Pochôdzky,
VLaK (Vzdelávanie, lekárske prehliadky a kvalifikácie) a Helpdesk KAM. Boli dopracované nové
funkčnosti, rozšírené niektoré existujúce funkcionality, vybudované nové SW interfejsy na externé
aplikácie, upravené rozhrania na aplikáciu v internom a externom portáli a bola realizovaná
optimalizácia aplikácií a výstupných prehľadov. V roku 2016 bol zrealizovaný vývoj nových SW
aplikácií. Tieto aplikácie boli zavedené do hromadného požívania:
HR Formuláre
V roku 2015 bol vypracovaný analytický dokument obsahujúci detailnú špecifikáciu biznis
požiadaviek pre implementáciu aplikácie elektronické schvaľovanie HR formulárov. Konkrétne sa
jedná o formuláre: Žiadosť o zriadenie pracovného miesta a Návrh na zmenu pracovného
a mzdového zaradenia. Špecifikácia biznis požiadaviek v tomto analytickom dokumente slúžila ako
podklad pre vypracovanie technickej špecifikácie a následný vývoj aplikácie.
cmSCPM
V roku 2016 bola realizovaná analýza a implementácia aplikácie cmSCPM. Aplikácia je určená na
prípravu údajov pre účely cmSCPM reportingu. Zdrojom údajov sú korporátne databázy obsahujúce
údaje o zákazníkoch, ponuky, zmluvy, mesačné krivky spotreby a zálohové platby. Niektoré
mesačné krivky spotreby sa získavajú z .xls súborov a časť údajov sa zadáva priamo do aplikácie.
Výstupom z aplikácie sú .csv súbory s presne definovanou štruktúrou a požadovaným obsahom.
SNPOP – Systém na podporu osobného predaja.
Systém SNPOP má slúžiť na podporu osobného predaja a pre efektívne riadenie predajcov VSE
a innogy. V systéme sa evidujú dohodnuté termíny návštev v domácnostiach jestvujúcich alebo
potenciálnych zákazníkov VSE/innogy. Počas návštevy predajca vykoná energetický audit,
odpovede zaznamená do dotazníka. Výstupom tohto dotazníka je dokument „Výstupná správa
z auditu“ a zoznam doporučených produktov pre optimalizáciu energetickej spotreby konkrétnej
domácnosti. Zo systému predajca vytlačí aj časť zmluvnej dokumentácie. Vývoj SNPOP sa
implementoval agilnou metódou.
V roku 2016 boli podpísané nové zmluvy v rámci VSE koncernu a to na vývoj SW aplikácií pre VSD
(Východoslovenská distribučná, a.s.) a na podporu projektového riadenia pre VSEH
(Východoslovenská energetika Holding a.s.).
Projekt: Štandardy kvality - aplikácia určená pre evidenciu udalostí týkajúcich sa štandardov kvality
dodávky vody a odvádzania pitnej vody a štandardov kvality dodávky tepla. Aplikácia bola

implementovaná v roku 2010. Poskytuje nasledovné funkcionality: zaevidovanie udalosti,
vyhodnotenie dodržania štandardu kvality a vytváranie reportov potrebných pre URSO. V roku 2016
bola poskytovaná aplikačná podpora aplikácie. V aplikácii bola doplnená evidencia nových štandardov
kvality vyplývajúcich z legislatívnych zmien.
Projekt: ADMIS (Administratívny IS) VšZP
V rámci zmluvy o podpore prevádzky bol zabezpečovaná podpora a drobný rozvoj modulov CSU
(Centrálna správa používateľov), SK (Správa konfliktov), IAP (Interný portál) a UD (Úložisko interných
dokumentov na platforme MS SharePoint).
Projekty: CASE ERP
Aj v roku 2016 sme úspešne pokračovali v podpore podnikového informačného systému CASE*ERP
u našich existujúcich zákazníkov. ERP balík je určený pre riadenie stredne veľkých spoločností
s potrebou spracovania veľkého objemu dát. Je postavený na báze CASE technológie v prostredí
databázy firmy ORACLE. Služby sme poskytovali pre zákazníkov Úrad jadrového dozoru SR, Mestské
podniky Komárno, Kosit, REA Slovakia.
Projekty: QlikView – Manažérske informačné systémy
V roku 2016 Novitech pokračoval u existujúcich zákazníkov v rozvoji a rozširovaní riešení vytvorených
v prostredí Business Intelligence nástroja QlikView (Impol, Inmedia, Komfos Prešov, PIMA, 1.day).
Produktové portfólio sme úspešne rozšírili o cloudové riešenie vytvorené v nástroji QlikSense.
Projekt: InnoCreate
Novitech v konzorciu pod vedením EBN (European Business Network) na podporu/akceleráciu
začínajúcich firiem z oblasti inovatívneho kreatívneho priemyslu v krajinách EÚ. Projekt je financovaný
z prostriedkov EÚ v rámci H2020 (644386). Z pozície člena konzorcia ACE Creative naše Inovačné
centrum poskytlo podporu 11 Start-upom a SME, bol vytvorený priestor na prezentáciu 7 Start-ov v
rámci ACE Creative Bootcampu a slovenského kola Creative Business Cup-u (CBC). Zabezpečili sme
tiež úhradu nákladov spojených s účasťou výhercu národného kola na finále CBC v Kodani.
Projekty: 121view
Okrem už zavedených projektov sledovania a vyhodnocovania návštevnosti pre obchodné centrá
a malo-obchodné reťazce, boli rozvíjané služby v oblasti VCA (Video Content Analytics) v oblasti
rozpoznávania objektov a ich sledovania (trackovania) v oblasti bezpečnosti (sArea) a v oblasti
inteligentného riadenia premávky (iTraffic). V rámci uvedených inovačných projektov sme reagovali na
podanie projektov v rámci výziev H2020.
Projekt: InoForm
V rámci operačného program Výskum a inovácie bol podaný rozpracovaný inovačný projekt Inoform
v spolupráci so SAPRIA, PHF EU a zahraničnými konzultantmi pracujúcimi v oblasti inovačných
systémov. Hlavným cieľom projektu je aplikácia nových služieb informačných technológii pre tvorbu a
prevádzkovanie inovačných ekosystémov a v súvislosti s tým vybudovanie výskumno-vývojového
centra InoForm pre inovačné systémy, technológie a platformy.
Projekt: i3D
Rozbehli sme projekt I3D, ktorý bol prvýkrát prezentovaný verejnosti na EBN Kongrese v Guimaraes,
Portugalsku. Následne sme podpísali zmluvu o spolupráci s dvoma lokálnymi priemyselnými
partnermi, aby sme mohli otestovať v reálnych podmienkach inovatívny systém správy a výučby
údržby založenej na AR/VR technológiách. Za týmto účelom sme vybavili Inovačné centrum smart
okuliarmi, ktoré sú vhodné pre AR/VR aplikácie.
Projekt: ITILinSP
V rámci inovačného projektu ITILinSP (spracovania ITIL procesov na platforme MS SharePoint) bola
vybratá BPM technológia WEBCON na automatizáciu procesov a spracovaný návrh procesného
cloudu pre multi-tenancy, multi-company a mutli-language riešenia.
Projekt: GO 4GL
Vyvinuli sme jedinečnú technológiu Go4GL, ktorá zmení textové 4GL aplikácie na moderné grafické,
s novým dizajnom a prvkami, s garanciou zachovania všetkých algoritmov, výpočtov a biznis logiky.
Systém umožňuje vylepšenia rozvrhnutia obrazoviek, optimalizáciu procesov a zmenu DB servera.
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2015 prredstavuje výrazný
v
pokles v oblasti tvorby zisk
ku, a to o ta
akmer 58%. Pri hodnote
ení tohto
ukazova
ateľa možno
o konštatova
ať, že na je
eho výške sa najväčšo
ou mierou podieľali do
osiahnuté
hospodá
árske výsledkky vo svojich
h dcérskych sspoločnostiach, a to pred
dovšetkým v Novitech Tax s.r.o..
Vývoj a štruktúra konsolidova
k
aného hospo
odárskeho výsledku
v
sp
poločnosti N
NOVITECH a.s.
a
Ukazova
ateľ (v €)
20
014
20 15
201
16
Konsolid
dovaný výsledok hospodá
árenia z hosp
podárskej čin
nnosti 2 421 990 2 3900 007 1 008
8 623
Konsolid
dovaný výsledok hospodá
árenia z finan
nčnej činnos
sti
32 905
26 8839
7 490
Konsolid
dovaný výsledok hospodá
árenia za účttovné obdobie
1 908 186 1 8800 234 784 781

30
000 000
EBIT konsolidoovaný
20
000 000

HV po zdaneníí konsolidovaný

10
000 000

0
2014

2015

2016

Doplňujúce finančné ukazovatele spoločnosti NOVITECH a.s.
Vybrané finančné ukazovatele za NOVITECH a.s.
Pridaná hodnota (v €)
EBIT DA (v €)
Výsledok hospodárenia pred zdanením (v €)
ROA (v %)
ROE (v %)
Pohotová likvidita
Bežná likvidita
Celková likvidita
Čistý pracovný kapitál (v €)
Doba obratu krátkodobých pohľadávok (v dňoch)
Obrat (využitie) celkových aktív
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2016
766 237
278 532
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476 158
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156 913
1 403 568 1 566 512 2 014 002
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65,009
69,926
65,486
69,243
74,030
0,14
0,15
2,20
2,68
3,53
6,33
2,68
3,53
6,33
445 489
331 801
760 138
123
113
77
0,882
0,410
0,458

Poznámka:
Účtovná závierka spoločnosti NOVITECH a.s. za rok 2016 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Výročnej
správy za rok 2016. Úplné znenie účtovnej závierky je aj uložené k nahliadnutiu v sídle spoločnosti a v
Registri účtovných závierok.
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úmala ročnú
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aná v súlade
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árenia.
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o
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na finančnú situáciu spo
oločnosti NOV
VITECH a.s. k 31.12.2016, na výsleedky jej hosp
podárenia
a peňažn
né toky za ro
ok končiaci k danému dáttumu v súlad
de so slovens
ským zákonoom o účtovníctve.
Dozorná
á rada preskú
úmala návrh predstavensstva na rozde
elenie zisku za
z rok 2016, s ktorým sú
úhlasí.
Na zákla
ade uvedené
ého dozorná
á rada spoloččnosti NOVITECH a.s. odporúča
o
vaalnému zhrom
maždeniu
schváliť výročnú sprá
ávu za rok 2016,
2
riadnu účtovnú záv
vierku za rok
k 2016 a návvrh predstave
enstva na
rozdelen
nie zisku za rok
r 2016.
Košice, 2
27.4.2017

Zuzana Dubovecká
predsedníčka dozorn
nej rady
NOVITE
ECH a.s.
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