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1. Príhovor prezidenta spoločnosti

Vážení spolupracovníci a obchodní partneri,
v mene celého predstavenstva NOVITECH a.s. si Vám
dovoľujem predložiť Výročnú správu za uplynulý rok
2011, ktorý bol už 22.rokom existencie a pôsobenia našej
spoločnosti. Hodnotíme v nej udalosti a výsledky materskej spoločnosti NOVITECH a.s., ako aj aktivity a projekty
jej dcérskych spoločností.
V rámci možností, ktoré vie svojim rozhodovaním vedenie
spoločnosti ovplyvniť, považujem rok 2011 za úspešný.
Na domácej aj zahraničnej pôde stáli pred nami výzvy, ktoré
sme sa rozhodli s plným nasadením naplniť.

informačnými systémami a systémami na riadenie dokumentácie a registratúry vytvára unikátny komplexný informačný
systém na riešenie požiadaviek verejného aj súkromného
sektora.
Medzi naše najväčšie zahraničné úspechy patrí nová
rámcová zmluva s Publikačným úradom Európskej únie
sídliacim v Luxembourgu na poskytovanie služieb projektového manažmentu a služieb podpory riadenia   procesov
tejto inštitúcie. Tieto služby NOVITECH   poskytuje v rámci
rámcového kontraktu na základe medzinárodného tendra
Európskej komisie.
Odbornou pomocou pri založení prvej národnej pobočky
Knowledge4Innovation – K4I Slovakia a implementáciou
a rozširovaním inovačných procesov sme vytvorili priestor
na presadenie inovatívnych postupov v podnikaní a pre kvalifikovanú diskusiu o budúcnosti inovácií a znalostí v Európe.
Ďakujem všetkým našim zamestnancom,   spolupracovníkom
a partnerom za ich zanietené pracovné nasadenie, svedomitú
odbornú prácu a spoľahlivosť. Aj vďaka nim nevidím žiadne
prekážky pri napĺňaní vízie našej spoločnosti  - prinášať inovatívnym prístupom vysokú pridanú hodnotu našim klientom.

Za najvýznamnejší z domácich projektov považujem projekt
IS RDS (Reforma daňovej správy). Ak sa v súvislosti s daným
projektom jasne a triezvo pozrieme na všetky úspešné/
neúspešné pokusy, ako zneužiť meno našej spoločnosti
na získanie alebo obhájenie politických záujmov, uvidíme
jeden rozsiahly profesionálny informačný systém verejnej
správy, ktorý funguje už viac ako 18 rokov a je pripravený
na zmeny daňovej správy a ďalší rozvoj podľa požiadaviek
zákazníka, čo napokon potvrdil aj nezávislý odborný audit.

Ďakujem.

Za pozitívne považujem aj rozšírenie ponuky služieb NOVITECH a.s. o systém CASE*ERP, ktorý spolu s našimi daňovými

							
Predseda predstavenstva NOVITECH a.s
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2. Základné hodnoty spoločnosti
2.1 Vízia
Byť vnímaný zákazníkmi a partnermi ako firma poskytujúca
kvalitné a jedinečné služby v oblasti konzultácií, návrhu
a implementácie flexibilných IT riešení podporujúcich procesy
organizácie.

2.2 Poslanie
Neustále analyzovať potreby klientov spoločnosti,
čo tvorí predpoklad dodávky kvalitných služieb pre
zákazníka
Aktívne zlepšovať   úroveň našich dodávok
a poskytovaných služieb
Byť spoľahlivým partnerom pre našich klientov
Plniť dohody a sľuby
Všestranne podporovať, motivovať, rozvíjať
a ponúkať atraktívne možnosti schopným a zanie teným pracovníkom, nakoľko odborné znalosti
a skúsenosti pracovníkov sú najvyššou konkurenčnou
výhodu celej spoločnosti

Prioritou v správaní vedenia i zamestnancov v interných
aj externých vzťahoch je dodržiavanie týchto firemných
hodnôt:

DYNAMIKA
D – Dať zamestnancom i klientom pocit istoty
a spolupatričnosti
Y   – bYť jednotkou na trhu IT služieb
N – iNformovať o dianí, zlepšovať komunikáciu
A  – Adekvátne ohodnotiť zamestnancov
M  – Motivovať k maximálnym výkonom
I    – Inovatívne myslieť
K  – Kreatívne tvoriť
A   – Adaptovať sa na európskych trhoch

2.4 Ciele
V dnešnom konkurenčnom prostredí je kľúčovým faktorom úspechu každej spoločnosti jej schopnosť nadväzovať
a udržiavať dobré vzťahy so svojimi obchodnými partnermi. Na základe týchto vedomostí kladieme dôraz na nadväzovanie a budovanie silných a zdravých obchodno-partnerských vzťahov, z ktorých profituje nielen naša spoločnosť,
ale rovnako aj všetci naši partneri. Náš úspech je zároveň
úspechom nášho obchodného partnera.

Odmeňovať pracovníkov podávajúcich výkony

2.3 Firemné hodnoty

Attila Tóth

Dobré meno spoločnosti a dôvera v ňu zo strany
jej zamestnancov ako i všetkých zainteresovaných strán patria
k najdôležitejším hodnotám spoločnosti, ktorými sa spoločnosť
riadi a stavia na nich. Spoločnosť podporuje rovnaké šance
pre všetkých zamestnancov, presadiť svoje nové, inovatívne
myšlienky.
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3. Profil a štruktúra skupiny Novitech
História skupiny Novitech siaha do roku 1989, kedy bola
založená spoločnosť NOVITECH a.s. Aktivity spoločnosti
sa postupom času rozširovali, čo dávalo impulz pre
vznik nových dcérskych spoločností tak na Slovensku
ako aj v zahraničí, ktoré začínali žiť vlastným životom.
Postupne boli založené dcérske spoločnosti Novitech Tax,
s.r.o., pFlow, s.r.o. a BPM Consulting úzko fokusované
na špecializované riešenia. Novitech so svojimi dcérskymi
spoločnosťami a ďalšími partnerskými firmami nesúcimi meno
Novitech tvorí spolupracujúci „cluster“ Novitech Group.

Zameranie jednotlivých spoločností:
NOVITECH a.s.
Spoločnosť datuje svoj vznik do roku 1989, orientovaná
na poradenskú a konzultačnú činnosť v oblastiach:
Procesné riadenie
Projektové riadenie
Podpora inovačných procesov
Manažérske a hodnotiace informačné systémy
Kolaboračné systémy
Architektúra podnikových informačných systémov
V roku 2011 spoločnosť NOVITECH a.s. zakúpila od
spoločnosti Acase a.s. zdrojové texty a práva na implementáciu podnikového IS CASE*ERP. Súčasne s tým vytvorila aj
divíziu Podnikových IS.
Novitech Tax, s.r.o.
Dcérska spoločnosť spoločnosti NOVITECH a.s., založená
v roku 2002, zameraná na vývoj rozsiahlych podnikových
informačných systémov:
Komplexný daňový informačný systém pre Daňové
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riaditeľstvo SR / Finančnú správu SR
eTax - Portál daňovej správy
VIES - Výmena údajov o platcoch DPH medzi štátmi
VATRef -  Vrátenie DPH medzi členskými krajinami
EÚ
eSVAT – Zdaňovanie elektronických služieb poskytovaných subjektmi nesídliacimi v EÚ
EXIS – Exekútorský informačný systém
pFlow, s.r.o.
Dcérska spoločnosť spoločnosti NOVITECH a.s., založená
v roku 2002, zameraná na implementáciu procesne orientovaných riešení:
Automatizácia procesov
Monitoring procesov
Inteligentné WEB riešenia
Dokument a content manažment
Procesná a aplikačná integrácia

4. Štruktúra štatutárnych orgánov
a vedenia spoločnosti

Do skupiny Novitech radíme ešte spolupracujúce firmy
hlásiace sa k   značke Novitech, a to Novitech Partner,
Novitech Nové Zámky, Novitech Banská Bystrica, Novitech
Bratislava a Novisys.

Ing. Attila Tóth, PhD. – Prezident spoločnosti
Ing. Jozef Balun – Generálny riaditeľ NOVITECH a.s.
a konateľ spoločnosti pFlow, s.r.o.
Ing. Peter Birčák – Riaditeľ a konateľ Novitech Tax, s.r.o.
Ing. Martin Greš – Finančný riaditeľ
Ing. Gabriela Balunová – Konateľka spoločnosti pFlow, s.r.o.
RNDr. Karol Repaský – Obchodný riaditeľ

4.1 Predstavenstvo
Predseda predstavenstva – Ing. Attila Tóth, PhD.
Podpredseda predstavenstva – Ing. Peter Birčák
Člen predstavenstva - Ing. Jozef Balun
Člen predstavenstva -  Ing. Martin Greš
Člen predstavenstva - Ing. Pavel Karlík

4.4 Členstvo v organizáciách

4.2 Dozorná rada

Spoločnosť pre projektové riadenie (SPPR)
Slovenská asociácia procesného riadenia (SAPRIA)          
Americká obchodná komora (AmCham)
Knowledge4Innovation (K4I)
European Business and Innovation Centre Network (EBN)
Oracle Partner Network - Gold membership (OPN)
IBM Business Partner – Software advanced (IBP)

Predseda dozornej rady - Zuzana Dubovecká
Člen dozornej rady - Ing. Mikuláš Baluch
Člen dozornej rady - Ing. Anton Lacko

4.5 Organizačná štruktúra

Okrem spomínaných troch firiem sú majetkovo
prepojené so spoločnosťou NOVITECH a.s. aj ďalšie
spoločnosti:
BPM Consulting, s.r.o. - riešenia procesného
riadenia a strategického hodnotenia výkonnosti
organizácií metodikou Balanced Scorecard,  
manažérske poradenstvo  
Novitech Belgium - podpora a príprava EÚ
projektov
eContent Store Sarl, Luxembourg –
zameraná na elektronický obchod

4.3 Manažment spoločnosti

Vedenie
Projektová kancelária

Rozvoj

Podpora prevádzky

Produkcia

Obchod

Réžia

Marketing - PR

Poradenstvo

Procesné riešenia

Komplexné informačné
systémy

Správa IKT

Kontrola kvality

EU

Projektové riadenie

Automatizácia
procesov

Branžové know-how

Help-Desk

Ekonomika

SK

Procesné riadenie

Procesná Integrácia

Analýza systémov

Školenia

Ľudské zdroje

Podnikové IS

Inteligentné weby

Implementácia
systémov

Inovácie

Dokument manažment

Portálové riešenia
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4.6 Predstavenstvo
Predseda predstavenstva – Ing. Attila Tóth, PhD.
Zakladateľ a prezident spoločnosti
NOVITECH a.s. V rokoch 1999-2001
pôsobil ako člen predstavenstva a viceprezident pre Informačné služby
spoločnosti VSŽ, a.s. Skúsenosti s projektovým manažmentom nadobudol
i na poste šéfa technických poradcov
v organizácii UNIDO, kde pôsobil
od roku 1982 – 1990 a ktoré zužitkoval i ako člen predstavenstva Spoločnosti pre projektové riadenie. V spoločnosti
NOVITECH a.s. zastrešuje európske projekty.
Kontakt: toth_attila@novitech.sk  
Podpredseda predstavenstva – Ing. Peter Birčák
Podpredsedom predstavenstva sa stal
v roku 2005. V spoločnosti NOVITECH
a.s. pôsobil od roku 1993 na poste
finančného riaditeľa. Na rovnakom
poste pôsobil v rokoch 2001 - 2003
v spoločnosti VSŽ INŽINIERING, s.r.o.
a v rokoch 2003 - 2004 v spoločnosti
VSŽ OCEKON, s.r.o. V súčasnosti zastáva funkciu výkonného riaditeľa spoločnosti Novitech Tax, s.r.o.,
ktorá je dcérskou spoločnosťou spoločnosti NOVITECH a.s.
Kontakt: bircak_peter@tax.novitech.sk
Člen predstavenstva - Ing. Jozef Balun
Za člena predstavenstva bol zvolený
v roku 2005. Má za sebou pôsobenie na Ústave experimentálnej fyziky
v Košiciach, neskôr na Výskumnom
ústave technológie riadenia v Prahe,
a od roku 1992 v spoločnosti NOVI-

TECH a.s., kde v súčasnosti zastáva pozíciu generálneho
riaditeľa a zároveň je konateľom spoločnosti pFlow, s.r.o., ktorá
je dcérskou spoločnosťou spoločnosti NOVITECH a.s.
Kontakt: balun_jozef@novitech.sk
Člen predstavenstva – Ing. Martin Greš
Ing. Martin Greš zastáva v spoločnosti
NOVITECH a.s. funkciu finančného
riaditeľa. Má za sebou manažovanie
Finančného úseku spoločnosti , úspešné
štúdium
Finančného
manažmentu
a kurzu Efektívny manažér na City Univerzite v Bratislave. Vo funkcii člena
dozornej rady pôsobil od roku 2002
a vo funkcii člena predstavenstva pôsobí   od roku 2008.
Kontakt: gres_martin@novitech.sk
Člen predstavenstva - Ing. Pavel Karlík
Od roku 1994 do roku 2009 pôsobil
vo funkcii riaditeľa a konateľa
spoločnosti Novitech Bratislava, s.r.o. Je
členom predstavenstva NOVITECH a.s.
od roku 2002. Predtým dlhé roky pôsobil ako špecialista systémov riadenia
na Ústave aplikovanej kybernetiky
v Bratislave a špecialista automatizačnej
techniky na Štátnom výskumnom ústave textilnom.
Kontakt: karlik_pavel@novitech.sk

5. Personálna politika

Štruktúra zamestnancov podľa pohlavia:

Skupina Novitech považuje svojich zamestnancov za svoj
najvýznamnejší potenciál, ktorému je potrebné venovať veľkú
starostlivosť. Skupina preto dbá na motiváciu, stabilizáciu,
rozvoj a vzdelávanie svojich pracovníkov.

37 %  ženy          
63 %  muži

K 31.12.2011 sme zamestnávali 94 pracovníkov (zamestnanci + živnostníci) vrátane 4 zamestnankýň na materskej 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 39 rokov. Väčšina zamestnancov (87%) má dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie II.
stupňa. Prevažnú časť zamestnancov tvoria muži.
Štruktúra zamestnancov podľa vzdelania:

37 %

5.1 Rozvoj a vzdelávanie pracovníkov
Vzdelávacie aktivity v roku 2011 boli podporené formou:
interného vzdelávania realizovaného prostredníctvom vlastných odborníkov,
účasťou pracovníkov na rôznych externých
domácich i zahraničných odborných školeniach,
kurzoch, seminároch a konferenciách,

87 % ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
13 % ukončené stredoškolské vzdelanie.

13 %

87 %

63 %

rozvojom manažérskych, komunikačných a obchodníckych zručností prostredníctvom rozvojových programov,
výučby anglického jazyka.
Naši zamestnanci získali v roku 2011 nasledujúce odborné
certifikáty:   

Štruktúra zamestnancov podľa veku:
20-29 rokov -15 %
30-39 rokov - 37 %
40-49 rokov - 33 %
50-59 rokov - 13 %
60-69 rokov - 2 %
33 %
13 %

37 %

2%

PRINCE2® Foundation Examination (5 zamestnanci)
Delphi Innovation Black Belt (3 zamestnanci)
IBM WebSphere Solution Sales profesional v4
(1 zamestnanec)
IBM Certified Integration Developer - WebSphere Process
Server v7.0 (1 zamestnanec)
IBM Certified Solution Developer - WebSphere Portal 7.0
(2 zamestnanci)

15 %

06

07

5.3 Systém manažérstva kvality
V spoločnosti NOVITECH a.s. je od roku 2001 úspešne zavedený a  udržiavaný systém manažérstva kvality (QMS) podľa
ISO normy.
V roku 2010 bola nezávislou certifikačnou spoločnosťou Lignotesting vykonaná recertifikácia NOVITECH a.s. a zároveň
certifikácia jej dcérskych spoločností Novitech Tax, s.r.o.
a pFlow, s.r.o.
Spoločnostiam NOVITECH a.s., Novitech Tax, s.r.o.
a pFlow s.r.o. bol dňa 8.11.2010 udelený certifikát systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009
na nasledujúce činnosti:

5.2 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,
športové aktivity  - volejbal, futbal, hokej,
celofiremné výlety
MDD pre deti zamestnancov,
príspevky na kultúrne podujatia,  
vernostné programy dlhoročným pracovníkom,
príspevky zamestnávateľa na stravné.
Ako každý rok aj v roku 2011 v júni v Hoteli DAM úspešne
prebehli firemné dni Novitech - neformálne stretnutie zamestnancov, partnerov a priateľov skupiny Novitech Group.
Od roku 2009 majú okrem toho zamestnanci možnosť využiť
na letné dovolenky apartmánový dom v Chorvátsku.
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dodávka konzultačných služieb v oblasti pro cesného riadenia, projektového riadenia a návrhu
architektúry informačných systémov
implementácia komplexných integrovaných pod nikových informačných systémov
implementácia procesných riešení
automatizácia procesov
Certifikát je platný do roku 2013.
V roku 2011 bol systém manažérstva kvality podporený
aj SW riešením pre kolaboráciu pracovníkov, riadenie projektov a taktiež finančné riadenie na platforme MS Sharepoint.
Rozširovanie funkčnosti tohto portálu a tým aj ďalšia SW podpora bude pokračovať aj v roku 2012.

6. Nové produkty a služby skupiny
Novitech v roku 2011
Kolaboračná platforma podporujúca riadenie
V roku 2011 bola rozšírená ponuka poradenských,
konzultačných a implementačných služieb v oblasti
kolaboračných portálových riešení podporujúcich riadenie
spoločnosti. Pre implementáciu týchto riešení bola vybratá
platforma MS Sharepoint doplnená o riadenie workflowov
platformou Nintex.

každý pracovník má zabezpečený prístup k tým dokumentom a informáciám, ktoré sú pre neho potrebné a prioritné
v danom čase cez personalizovanú stránku,
personalizovanú stránku môže mať nielen každý pracovník,
ale aj každý program, projekt, produkt, oddelenie, zmluva,
obchodný prípad, problém, zákazník či subdodávateľ môže
mať svoju monitorovaciu stránku (informačnú tabuľu)

Riadenie pomocou spomínanej platformy stojí na
nasledujúcich základných pilieroch:
každá firma resp. jej oddelenie/úsek/útvar posky tuje odberateľom/zákazníkom resp. inému
internému oddeleniu/úseku/útvaru službu a toto naše
riešenie zabezpečuje prechod na servisne riadenú
organizáciu
poskytovanie služieb je riadené podľa definovaných
flexibilných procesov pre jednotlivé služby a para metrov definovaných v SLA,
každý výstup pred jeho odovzdaním podlieha in ternej kontrole kvality, pričom niektoré definované
kontroly môžu byť vykonané automaticky na
základe definovaných pravidiel,
tvorba požadovaných služieb/výstupov je
časovo kontrolovaná na základe definovaných
reakčných a produkčných parametrov (deadlines),
všetky dokumenty a informácie sú uložené a spra covávané jednotne spolu s definovaným
a meniteľným spôsobom riadenia ich vzniku/tvorby,
doručovania a distribúcie,
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Vhodné overené oblasti implementácie/využitia
kolaboračného systému pre riadenie:
centrálne úložisko dokumentácie a informácií
s riadením ich životného cyklu
riadenie dodávky/poskytovania služieb,
riadenie prevádzky a riešenie jej problémov,
riadenie a kontrola projektov
kolaborácia tímov, zdieľanie informácií a tvorba
firemného know-how
evidencia pošty a spisový poriadok,
hodnotenie výkonnosti firiem, oddelení
evidencia kontaktov, riadenie obchodných prípadov a tvorba ponúk
atď.

Manažérsky riadiaci systém pre riadenie predajných
a distribučných reťazcov
Portfólio produktov skupiny Novitech bolo rozšírené
o manažérsky informačný systém pre riadenie predajných
a distribučných reťazcov na platforme QlikView (MRS_PDR).
MRS_PDR umožní predajnej/distribučnej firme vedieť, ktoré
produkty sa predávajú, ako je tento predaj ziskový a ako
sa predaj mení v čase. Automatizovaná analýza poskytuje manažmentu aktuálne informácie o výkonnosti siete
odberateľov alebo predajní, predajnosti tovarových skupín
a tovarov s možnosťou vyhodnotenia údajov zo všetkých
miest predaja, podpory predaja, dodávateľského reťazca
a finančných systémov online. Na základe týchto údajov
pomáha následne riadiť zdroje, sledovať príjmy, marže
a príležitosti na zisk. Flexibilná  analýza je možná kombináciou rôznych kritérií v reálnom čase. Z časového hľadiska je
možné hodnotiť predaj podľa zvoleného obdobia (rok, kvartál, mesiac, týždeň, deň v týždni). Systém umožňuje základné
analýzy podľa: typu odberateľa, partnera alebo prevádzky,
podľa obce, predajne alebo koncového zákazníka, predaj-
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cov alebo obchodných zástupcov, skupín a podskupín tovarov.

Základné moduly:
CASE*FIN je integrovaný finančný riadiaci
informačný systém, ktorý podporuje ľubovoľnú
organizačnú štruktúru spoločnosti a zároveň podporuje manažment správnymi a komplexnými ekonomickými informáciami.

V druhej fáze MRS_PDR bolo rozšírené o analýzu a riadenie
zásobovanosti siete predajní podľa: tovarov chýbajúcich
na predajniach v čase trvania akcie, predajní s najväčšími
nedostatkami v zásobenosti, porovnávanie zásobenosti predajní, porovnávanie zabezpečenia a kontroly zásobenosti
podľa obchodných zástupcov, zabezpečovanie akciových
tovarov podľa dodávateľov či kategórií chýbajúcich tovarov.
Na vytvorenie analytického riešenia sa využívajú údaje v takej
forme a štruktúre, ako ich poskytujú aplikácie a databázy
zákazníka. Doplňujúcimi zdrojmi údajov môžu byť aj ďalšie
súbory, ktoré sú v organizácii bežne používané (napr. Excel
súbory, textové súbory a pod.). Údaje zo všetkých zdrojov
informácií nie je potrebné nijakým spôsobom upravovať
a vkladať do spoločného úložiska údajov.

Personálny a mzdový informačný systém CASE*PAM je určený na vedenie ucelenej evidencie o zamestnancoch, o starostlivosti
o zamestnancov v sociálnej aj vo finančnej oblasti, ria denie a vedenie mzdovej a zamestnaneckej politiky.

Po úspešnom overení systému u pilotného zákazníka
sa pristúpilo k marketingu riešenia a návrhu iných riešení
aj pre iný typ zákazníkov, napr. pre predajcov a distributérov
autodielov, dodávateľov pre automobilový priemysel, výrobcov potravín, atď.

Podnikový informačný systém (CASE*ERP)
Po prebratí ekonomického podnikového informačného systému CASE*ERP od firmy Acase, sme v roku 2011 rozšírili
portfólio svojich produktov a služieb o implementáciu, prevádzkovú podporu a rozvoj tohto podnikového informačného
systému.
Prínosy riešenia: výrazné skrátenie času analýzy,
automatické upozorňovanie na nedostatky v predaji či zásobenosti, údaje viacerých systémov dostupné z jedného
SW riešenia, jednoduché ovládanie, prispôsobenie prezentovaných údajov, využitie what-if analýz, drill-down analýz,
možnosť exportu do Microsoft Excel, práca s aktuálnymi
údajmi, prístup používateľov k analýzam prostredníctvom
internetového prehliadača, iPhone a iPad z ľubovoľného
miesta.

CASE*ERP je komplexný podnikový informačný systém, ktorý
je určený hlavne pre riadenie stredne veľkých a veľkých
spoločností s potrebou spracovania veľkého objemu dát.
Je postavený na báze CASE technológie v prostredí databázy
firmy ORACLE.

Obchodno-logistický systém CASE*OLS
predstavuje komplexný nástroj na riadenie logistic kého reťazca spoločnosti.
CASE*FINAL je konsolidačný informačný systém, ktorý podporuje vykonanie konsolidácie
akejkoľvek štruktúry konsolidovaného celku. Systém
je založený na zbere zdrojových údajov v štruktúre
Konsolidačného balíka MF SR.
ESU
(Ekonomický
systém
úradov)
je špeciálne vyvinutý a jedinečný systém vedenia
ekonomickej evidencie na zastupiteľských úradoch
SR. Je integrovaný s CASE*FIN, do ktorého odovzdáva údaje z finančných a majetkových transakcií
realizovaných na zastupiteľských úradoch SR. ESU
je implementovaný na Open Source technológii –
JAVA, PostgreSQL.
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7. Významné projekty realizované
v roku 2011
Daňové riaditeľstvo SR / Finančná správa SR - Podpora
APV DIS, RDS
V projekte  APV DIS, ktorý je už 15 rokov v produktívnej prevádzke dochádza postupne k zásadným zmenám v dôsledku
aplikácie nových právnych noriem prijatých v SR a projektu
UNITAS.
V roku 2011 prebiehala najväčšia časť projektu IS RDS
(Informačný Systém Reforma Daňovej Správy), ktorý
má v roku 2012 nahradiť súčasný  IS APV DIS.
Po fáze analýzy a úspešnej transformácii dát došlo
k databázovej centralizácii IS v zmysle požiadaviek
novej finančnej správy a zákona č.479/2009, ktorý upravuje činnosť a určuje novú štruktúry daňových orgánov SR
od 1.1.2012.
Významnou fázou projektu IS RDS bolo aj kompletné prepracovanie všetkých potrebných aplikácií z IS APV DIS podľa
potrieb finančnej správy a okolitých IS v zmysle zákonov
č.563/2009 a 378/2011 do nového IS RDS.
Projekt IS RDS spĺňa požiadavky programu UNITAS
I: je to konsolidovaný IS so zapracovaním platnej legislatívy
od 1.1.2012 a súčasne je IS RDS integrovateľný na budúci
štandardný daňový systém pre finančnú správu podľa programu  UNITAS II (zjednotenie výberu daní, ciel a odvodov).
Výhodou IS RDS je aj skutočnosť, že projekt je z časti kontinuálnym pokračovaním vývoja IS APV DIS a je teda schopný
po úpravách spracovávať v budúcnosti dáta daňového systému za viac ako 20 ročné obdobie (od roku 1992).

12

Publikačný úrad EÚ - konzultačné služby
Predmetom zmluvy s Publikačným úradom (Publications Office
of EU)  sídliacim v Luxembourgu je poskytovanie konzultačných
služieb v oblasti projektového riadenia a návrhu architektúry  
pre IT projekty zákazníka. Po 4 rokoch implementácie týchto
služieb môžeme povedať, že spoločnosť NOVITECH a.s.
sa úspešne etablovala aj na európskom trhu.
V roku 2012 sa NOVITECH a.s. úspešne zúčastnila verejnej
súťaže na pokračovanie poskytovania týchto služieb, zvíťazila
v tomto tendri pred renomovanými svetovými konzultačnými
firmami a podpísala novú rámcovú zmluvu na ďalšie 4 roky.
Medzi najvýznamnejšie projekty Publikačného úradu EÚ,
na ktorých Novitech participuje v období 2011-2012  patria:
TED -Manažment inovácie portálu a podporných procesov
verejného obstarávania EÚ
CERES – Inovácia   systému centrálneho príjmu a validácie
publikačných dokumentov
eTendering – Manažment
verejného obstarávania EÚ

projektu

elektronického

CELLAR -  Návrh architektúry centrálneho úložiska dokumentov Publikačného úradu EÚ
METAPRO – Návrh systému správy metadát Publikačného
úradu
WEB linking – Inovácia webových služieb úradu za účelom
zviditeľnenia jeho služieb vo svete
Who is who – Inovácia systému správy organizačných
a kontaktných informácii všetkých EÚ inštitúcií
Tieto projekty sú súčasťou Transformačného programu
Publikačného úradu, ktorý má za cieľ   zlepšiť informačné
služby poskytované širokej škále inštitúcií  a občanom EÚ.

V tomto profesijne a multikulturálne náročnom prostredí naši
projektoví manažéri a konzultanti spolupracujú pri realizácii
programu s viacerými poprednými IT spoločnosťami. Popri
obchodnom prínose nám tento kontrakt umožňuje transfer
know-how a skúsenosti pre naše podobné projekty v SR
(napr. architektúry „Service-oriented Organization“, Integrované centrálne úložiská dokumentov, Manažment projektov a spolupráce na báze Sharepoint 2010, atď.).

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. (ADMIS)
VšZP a.s. patrí medzi našich tradičných zákazníkov.
Počas roka 2011 sme pokračovali v plnení a poskytovaní
štandardných prevádzkových služieb a dodávok v zmysle
platnej zmluvy o systémovej a aplikačnej podpore  Administratívneho IS (ADMIS) a jeho rozvoji.
V druhej polovici roka sme pristúpili k návrhu a implementácii Centrálneho úložiska dokumentov   v spolupráci s firmou
ICZ a.s. na platforme Open Text eDocs. V rámci rozvoja
doterajšieho systému dochádza k vybudovaniu robustného
centrálneho úložiska. Nahrádza pôvodné úložisko dokumentov, ktoré bolo do nasadenia novej technológie prevádzkované na platforme Open Source (Jackrabbit) a bude
poskytovať obojsmerné interfejsy pre všetky subsystémy
a moduly komplexného informačného systému Všeobecnej
zdravotnej poisťovne a.s. Súčasťou tejto implementácie
bola aj implementácia digitalizačnej linky pre skenovanie
a vyťažovanie dokumentov. V rámci Centrálneho úložiska
dokumentov bola zahájená aj výmena súčasného Interného
portálu za nový na platforme MS Sharepoint, ktorý bude
integrovať vnútropodnikový Intranet, zabezpečovať prístup
k dokumentom, ich vyhľadávanie a podporovať elektronický  
kolobeh dokumentov v rámci ich životného cyklu.

U.S.Steel Košice Elektronický systém riadenia dokumentácie (EDMS)
EDMS v U.S.Steel Košice (USSKE) bol úspešne prevádzkovaný aj počas roku 2011. Spoločnosť pFlow,
ako subdodávateľ spoločnosti IBM, podporuje v USSKE
v rámci EDMS nasledovné  procesné riešenia:
Elektronické schvaľovanie došlých faktúr – rieši
proces schvaľovania faktúry od skenovania, cez všetky
potrebné schválenia až po úhradu faktúry. Od roku 2004,
kedy bol proces zavedený do používania,  bol priebežne optimalizovaný a prispôsobovaný požiadavkám používateľov.
V roku 2011 bol upravený proces schvaľovania výkonových
faktúr tak, aby sa využila nová funkcionalita v ERP systéme
na párovanie výkonových faktúr. Výsledkom je zjednodušenie
a optimalizácia práce pre používateľa, ktorý už nemusí
vykonávať vecnú kontrolu, tá sa automaticky vykoná v systéme.
Elektronický systém riadenia dokumentácie
– systém na schvaľovanie a vydávanie riadiacej dokumentácie. Systém sa začal používať v roku 2008 a odvtedy pFlow
zabezpečuje rozvoj dodaného riešenia. V roku 2011 boli
realizovaná optimalizácia procesu pripomienkovania návrhu
riadiaceho dokumentu, procesu oboznamovania zamestnancov s novým riadiacim dokumentom, rozšírenie dodatočného
oboznamovania, zohľadnenie zmien v organizačnej štruktúre,
umožnenie novelizácie dokumentu ihneď po ukončení oboznamovania.

Novému Centrálnemu úložisku dokumentov prispôsobujeme
aj Centrálnu správu požívateľov, správu ich práv a prístupov
k jednotlivým dokumentom.
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Východoslovenská energetika, a.s.

CASE systémy

K4I Slovakia

V roku 2011 firma pFlow zaviedla novú aplikáciu Pochôdzky
do reálnej prevádzky. Pochôdzky je SW aplikácia určená
na plánovanie, evidenciu a vyhodnocovanie pochôdzok
(interný audit) vykonávaných v súlade s BOZP. Súčasťou aplikácie je evidencia a sledovanie plnenia úloh vyplývajúcich
zo zistení počas pochôdzok. Po zavedení do prevádzky bola
podpísaná zmluva na aplikačnú podporu, ktorá zabezpečuje
samotnú podporu prevádzky a ďalší rozvoj aplikácie.

Novitech s novým portfóliom CASE*ERP v roku 2011 podpísal a zrealizoval projekty s Ministerstvami zahraničných
vecí, hospodárstva, školstva a ich podriadenými organizáciami , zabezpečujúce podporu prevádzky, rozvoj a prípadnú
migráciu údajov u zákazníkov, ktorí prechádzali na centralizovaný systém štátnej správy na báze SAP. Predmetom týchto
projektov bolo poskytnúť zákazníkom sofistikované poradenské služby, zabezpečiť   technickú, technologickú a projektovú podporu prevádzky, aplikovať legislatívne zmeny ako aj
interné požiadavky, poskytnúť riešenie na mieru integrované
s inými dotknutými systémami. Okrem štátnej správy systém
bol zabezpečovaný aj vo verejnej správe (Úrad jadrového
dozoru), niektorých mestách resp. ich častiach (Komárno,
Štúrovo), či v súkromnej sfére (KOSIT, I.P.R.).

Dňa 3. marca 2011 sa v Konferenčnom centre TeleDom konalo slávnostné otvorenie K4I Slovakia.
K4I Slovakia je prvá národná pobočka Knowledge4Innovation – nezávislého neziskového združenia členov z verejného,
súkromného aj akademického sektora, ktorého poslaním je
vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu o budúcnosti inovácií
v Európe. Hlavným cieľom K4I Slovakia je, aby sa otázky
týkajúce sa znalostí a inovácií stali prioritou politikov.

Spoločnosť pFlow sa zúčastnila výberového konania
na implementáciu SW aplikácie VLaK (Vzdelávanie, lekárske prehliadky a kvalifikácie). Súčasťou výberového konania
bola prezentácia prototypu navrhovaného riešenia. Podaná
ponuka bola vyhodnotená ako víťazná a bola podpísaná
zmluva na vykonanie analýzy a návrhu riešenia - vypracovanie Cieľového konceptu. Navrhované riešenie pokrýva
3 hlavné oblasti:
Kompetenčný manažment – správa požadovaných
kompetencií na pracovných miestach a sledovanie
aktuálneho stavu kompetencií jednotlivých zamestnancov
Lekárske prehliadky – plánovanie lekárskych
prehliadok, objednávanie zamestnancov na lekárske prehliadky, spracovanie výsledkov lekárskych
prehliadok,  ako  aj  sledovanie  finančného  plánu
lekárskych prehliadok.
Vzdelávanie - plánovanie vzdelávacích aktivít,
podpora organizovania konkrétnych vzdelávacích
akcií, prihlasovanie zamestnancov na vzdelávaciu
akciu, schvaľovanie účasti zamestnancov ich nadriadenými, evidovanie výsledkov vzdelávacích akcií
a sledovanie finančného plánu vzdelávania.
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8. Významné udalosti spoločností
v roku 2011
Inovačná zóna
Na začiatku roka 2011 bola v spoločnosti NOVITECH a.s.
otvorená Inovačná zóna pre zamestnancov a partnerov skupiny Novitech.
Inovačná zóna umožňuje zlepšenie spolupráce jej členov
na inovačných projektoch. Kolaboračný inovačný portál
http://izone.novitech.sk je vybudovaný na platforme Microsoft Sharepoint . O vzniku Inovačnej zóny Novitech Group
informovala začiatkom roka 2011 na svojej web stránke aj
Európska sieť podnikateľských a inovačných centier – BIC
(The European Business & Innovation Centre Network).

Školenie v oblasti inovácií pre malé a stredné podniky
Vzdelávacie centrum TeleDom ponúklo v auguste 2011
školenie pre manažérov slovenských malých a stredných
podnikov. Cieľom školenia (spolufinancovaného cez program EÚ Leonardo da Vinci) je zdokonaliť inovačné schopnosti manažérov malých a stredných podnikov. 12 mesačný
kurz InSuite - zahrňujúci koučing pilotného inovačného projektu firiem- umožňuje voľný prístup k celosvetovej patentovej
databáze k identifikácii vynálezov, publikácií a trhovej pozície produktov a služieb relevantných pre zúčastnené firmy.

Portál inovačných spoločenstiev (Innovation zones)
Na základe úspechu a skúseností získaných z internej
inovačnej zóny Novitech otvoril v septembri 2011 nový portál www.izones.eu, ktorý je spravovaný dátovým centrom
spoločnosti Novitech.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a/alebo zaslať návrh na
vytvorenie nového tematického portálu a inovačnej komunity,
ktoré sú ochotní spravovať.

Business Innovation centre
Novitech sprístupnil svoju Inovačnú zónu verejnosti založením
Inovačného centra certifikovaného EBN - Európskou sieťou
centier podnikania a inovácie.
Poslaním Inovačného centra Novitech

(link:www.izones.eu/bic) je zapojiť študentov a mladých,
začínajúcich podnikateľov do implementácie a šírenia
inovačných projektov realizovaných a financovaných firmou
Novitech. Inkubačné priestory Inovačného centra nachádzajúce sa v centre Košíc poskytujú kompletne vybavené kancelárske priestory, rôzne služby a možnosť organizácie školení
a meetingov.

9. Finančná správa
Rok 2011 z pohľadu hodnotenia dosiahnutých finančných
výsledkov predstavuje pre spoločnosť NOVITECH a.s. a jej
dcérske spoločnosti ďalší rok pozitívnych hospodárskych
výsledkov. Skupina Novitech dosiahla celkový konsolidovaný hospodársky výsledok po zdanení vo výške 1,9 mil. €,
čo oproti predošlému roku predstavuje výrazné zlepšenie.
Dosiahnuté finančné ukazovatele ako vlastná pridaná hodnota, EBIT a celkové hospodárske výsledky zaznamenali v roku
2011 pozitívne hodnoty. Táto skutočnosť podstatnou mierou
upevnila finančnú stabilitu celej skupiny Novitech, čo jej dáva
predpoklad pre úspešný vstup do ďalšieho roka a možnosti
jej ďalšieho rastu do budúcna.

9.1 Tržby Novitech a.s. za rok 2011
Spoločnosť dosiahla za rok 2011 celkové tržby vo výške
1 600 170 €. V porovnaní s predošlým rokom to predstavuje
pozitívny nárast o takmer 9%.
Na dosiahnutej úrovni celkových tržieb sa najväčšou mierou
podieľali tržby z predaja vlastných služieb, ktoré spoločnosť
dosiahla vo výške 1 596 527 €, čo je o 10% viac ako v roku
2010. Na druhej strane však spoločnosť zaznamenala pokles
tržieb z predaja tovaru.
Z pohľadu trendového vývoja dosahovaných tržieb
si spoločnosť dlhodobo udržuje ich primeraný objem, ktorý
zabezpečuje dostatočné využitie prevádzkových kapacít.
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9.4 Hospodárske výsledky NOVITECH a.s. za rok 2011 v porovnaní s predošlými rokmi

9.2 Prehľad tržieb spoločnosti NOVITECH a.s.
Ukazovateľ  (v €)

2009

2010

2011

Tržby z predaja tovaru

15 076

17 797

3 643

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb

1 754 169

1 454 515

1 596 527

Tržby spolu

1 769 245

1 472 312

1 600 170

Spoločnosť NOVITECH a.s. ako materská spoločnosť spolu
so svojimi dcérskymi spoločnosťami Novitech Tax, s.r.o.,
pFlow, s.r.o. a BPM Consulting, s.r.o., zaznamenala v roku
2011 celkové konsolidované tržby vo výške 5 625 494 €,
čo v porovnaní s predošlým rokom predstavuje nárast o takmer 2%.
V oblasti rozpracovaných výkonov ku koncu roka možno
veľmi pozitívne hodnotiť stav rozpracovania zákazky RDS
dcérskej spoločnosti Novitech Tax, s.r.o., ktorá sa veľkým
podielom podieľala na dosiahnutých celkových konsolidovaných výsledkoch skupiny Novitech.

9.3 Prehľad konsolidovaných tržieb spoločnosti NOVITECH a.s.

Hospodársky výsledok z finančnej činnosti, ktorého výška dosiahla 1 272 267 €, bol pozitívne ovplyvnený v najväčšej miere

Ukazovateľ  (v €)
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (EBIT)
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

výnosmi z finančných investícií (1 294 475 €) formou podielov
na zisku v svojich dcérskych spoločnostiach za predošlý rok.
Celkový hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2011 bol dosiahnutý vo výške 1 452 520 €, čo predstavuje z dlhodobého
pohľadu ďalší úspešný rok v oblasti dosiahnutých finančných
výsledkov.

2009

2010

2011

544 630

131 607

205 490

1 377 891

1 110 435

1 272 267

0

0

0

1 812 999

1 217 269

1 452 520

9.5 Vývoj rentability vloženého kapitálu a hospodárskeho výsledku NOVITECH a.s.

Ukazovateľ  (v €)

2009

2010

2011

Konsolidované tržby z predaja tovaru

15 076

17 797

3 643

Konsolidované tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb

6 391 629

5 555 923

5 625 494

Konsolidované tržby spolu

6 406 705

5 573 720

5 629 137
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Spoločnosť dosiahla výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (EBIT) vo výške 205 490 €, ktorý v porovnaní
s predošlým rokom predstavuje výrazný nárast, a to o 56%. Na
tomto náraste sa najväčšou mierou podieľal nárast  tržieb a pridanej hodnoty spoločnosti.
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9.6 Vývoj  a štruktúra konsolidovaného hospodárskeho výsledku spoločnosti NOVITECH a.s.
Ukazovateľ  (v €)
Konsolidovaný výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Konsolidovaný výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
Konsolidovaný výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti
Konsolidovaný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (HV)

9.8 Súvaha spoločnosti NOVITECH a.s. (v €)                                                                                           

2009

2010

2011

1 806 384

1 723 804

2 362 713

-183 307

962

-6 104

0

0

0

1 305 585

1 393 260

1 916 877

2010

MAJETOK SPOLU

2 811 212

2 205 275

Neobežný majetok

1 237 071

1 211 353

51 142

34 902

Dlhodobý hmotný majetok

295 349

285 871

Dlhodobý finančný majetok

890 580

890 580

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke

828 438

828 438

62 142

62 142

1 529 818

870 746

599

1 018

0

0

Krátkodobé pohľadávky

801 385

287 802

Finančné účty

727 834

581 926

Časové rozlíšenie

44 323

123 176

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU

2 811 212

2 205 275

Dlhodobý nehmotný majetok

Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely

Skupina Novitech zaznamenala konsolidovaný zisk
z hospodárskej činnosti celkovo vo výške 2 362 713 €,
čo predstavuje oproti predošlému roku výrazné zlepšenie.
Celkový konsolidovaný výsledok hospodárenia za rok
2011 oproti predošlému roku narástol o takmer 38%
a dosiahol hodnotu 1 916 877 €.

Obežný majetok
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky

9.7 Doplňujúce finančné ukazovatele spoločnosti NOVITECH a.s.
Vybrané finančné ukazovatele NOVITECH a.s.

2011

2009

2010

Vlastné imanie

2 138 008

1 902 757

2011

Základné imanie

331 940

331 940

Pridaná hodnota (v €)

765 011

661 390

724 887

Kapitálové fondy

353 548

353 548

EBIT (v €)

544 630

131 607

205 490

Fondy zo zisku

0

0

EBITDA (v €)

622 581

210 596

285 428

Výsledok hospodárenia minulých rokov

0

0

1 922 521

1 242 042

1 477 757

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+-/

1 452 520

1 217 269

ROA (v %)

55,831

55,198

51,669

Záväzky

642 788

277 668

ROE (v %)

72,564

63,974

67,938

Rezervy

9 809

7 787

Pohotová likvidita

0,96

2,27

1,17

Dlhodobé záväzky

9 636

13 361

Bežná likvidita

2,93

3,39

2,45

Krátkodobé záväzky

623 343

256 520

Krátkodobé finančné výpomoci

0

0

Bankové úvery

0

0

30 416

24 850

Výsledok hospodárenia pred zdanením (v  €)

Celková likvidita
Čistý pracovný kapitál (v €)
Doba obratu krátkodobých pohľadávok (v dňoch)
Obrat (využitie) celkových aktív
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2,93

3,39

2,45

1 122 556

614 226

906 475

236

72

183

0,545

0,668

0,569

Časové rozlíšenie
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9.9 Konsolidovaná súvaha spoločnosti NOVITECH a.s. (v €)                                                                                      
2011

2010

MAJETOK SPOLU

4 846 798

3 702 901

Neobežný majetok

1 033 661

554 256

440 733

23 559

0

0

434 304

371 232

0

0

18 217

18 217

140 407

141 248

0

0

Dlhodobý nehmotný majetok
z toho Aktívny konsolidačný rozdiel Goodwill
Dlhodobý hmotný majetok
Obstarávaný dlhodobý nehmotný a hmotný majetok
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný a hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
z toho Aktívny konsolidačný rozdiel vzťahujúci sa na cenné papiere a podiely v dcérskej
účtovnej jednotke (pri prvej konsolidácii kapitálu metódou uvedenia do ekvivalencie)

Obežný majetok

2 390 458

359 569

1 018

0

738

429 724

1 034 429

Finančné účty

2 803 919

1 354 273

Časové rozlíšenie

219 925

758 187

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU

4 846 798

3 702 901

2 772 255

2 255 199

Základné imanie

331 940

331 940

Kapitálové fondy

352 707

353 548

Fondy zo zisku

11 336

11 336

Výsledok hospodárenia minulých rokov

159 751

162 668

1 916 843

1 395 930

-322

-223

1 255 166

717 661

46 652

37 410

Vlastné imanie

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+-/
Podiely iných spoločníkov
Záväzky
Rezervy

pokračovanie tabuľky na ďalšej strane
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Dlhodobé záväzky

2010

16 487

22 494

1 192 027

657 757

0

0

Pasívny konsolidačný rozdiel

605 865

429 925

Časové rozlíšenie

213 512

300 116

Krátkodobé záväzky
Bankové úvery

9.10 Výkaz ziskov a strát spoločnosti NOVITECH a.s. (v €)                                                                                      
2011

2010

Tržby z predaja tovaru

3 643

17 797

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru

2 993

11 847

650

5 950

Výroba

1 596 527

1 454 515

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb

1 596 527

1 454 515

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

0

0

Aktivácia

0

0

Výrobná spotreba

872 290

799 075

Pridaná hodnota

724 887

661 390

Osobné náklady

Obchodná marža
3 593 212

Zásoby

2011

454 010

436 599

Dane a poplatky

2 628

16 534

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

23 828

10 831

Ostatné náklady na hospodársku činnosť

6 649

8 492

Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotného a hmotného majetku

79 938

78 989

Prevod výnosov z hospodárskej činnosti

0

0

Prevod nákladov na hospodársku činnosť

0

0

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

205 490

131 607

Finančné výnosy

1 306 670

1 391 683

Finančné náklady

34 403

281 248

Prevod finančných výnosov

0

0

Prevod finančných nákladov

0

0

pokračovanie tabuľky na ďalšej strane
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2011

2010

Prevod výnosov z hospodárskej činnosti

0

0

26 655

Prevod nákladov na hospodársku činnosť

0

0

-4 027

-1 882

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

2 362 713

1 723 804

1 452 520

1 217 269

Finančné výnosy

29 511

283 962

0

0

Finančné náklady

35 615

283 000

0

Prevod finančných výnosov

0

0

0

Prevod finančných nákladov

2011

2010

1 272 267

1 110 435

Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná

29 264

Daň z príjmov z bežnej činnosti odložená

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
Mimoriadne výnosy
Mimoriadne náklady

0

Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatná

0

Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti odložená

0

0

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti

0

0

Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná

1 452 520

1 217 269

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

Daň z príjmov z bežnej činnosti odložená
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti

9.11 Konsolidovaný výkaz ziskov a strát spoločnosti NOVITECH a.s. (v €)
2011

Mimoriadne výnosy
2010

Tržby z predaja tovaru

3 643

17 797

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru

2 993

11 847

650

5 950

Výroba

6 390 322

5 555 923

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb

5 625 494

5 555 923

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

358 970

0

Aktivácia

405 858

0

1 981 369

1 727 712

106 109

118 564

Služby

1 875 260

1 609 148

Pridaná hodnota

4 409 603

3 834 161

Osobné náklady

1 904 038

1 947 077

Dane a poplatky

5 368

18 944

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

38 459

47 914

Obchodná marža

Výrobná spotreba
Spotreba materiálu, energie a ostaných neskladovateľných dodávok

Ostatné náklady na hospodársku činnosť

12 644

16 597

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

163 299

175 653

0

0

-6 104

962

445 569

334 525

-5 837

-3 019

1 916 877

1 393 260

0

0

Mimoriadne náklady

0

0

Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatná

0

0

Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti odložená

0

0

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti

0

0

Hospodársky výsledok z podielov

0

0

Výsledok hospodárenia pripadajúci na konsolidačný rozdiel

0

0

1 916 877

1 393 260

34

-2 670

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
z toho Výsledok hospodárenia pripadajúci na podiely iných spoločníkov

Úplná účtovná závierka  spoločnosti Novitech a.s. za rok 2011 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto výročnej správy za rok 2011. Úplné znenie
účtovnej závierky je aj uložené k nahliadnutiu v sídle spoločnosti a v Zbierke listín Obchodného registra Okresného súdu Košice I.

pokračovanie tabuľky na ďalšej strane
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10. Stanovisko dozornej rady
Dozorná rada preskúmala ročnú účtovnú závierku NOVITECH a.s. za rok 2011 a konštatuje, že bola spracovaná
v súlade so zákonom o účtovníctve. Účtovné výkazy a ostatné
podklady v rámci riadnej účtovnej závierky sú úplné, vykazované údaje k 31.12.2011 pravdivo zobrazujú výsledky
hospodárenia.
Dozorná rada konštatuje, že riadna účtovná závierka
poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu
spoločnosti NOVITECH a.s. k 31.12.2011, na výsledky jej
hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu, v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.
Dozorná rada preskúmala návrh predstavenstva na rozdelenie zisku za rok 2011, s ktorým súhlasí.
Na základe uvedeného dozorná rada spoločnosti NOVITECH
a.s. odporúča valnému zhromaždeniu schváliť výročnú
správu za rok 2011, riadnu účtovnú závierku za rok 2011
a návrh predstavenstva na rozdelenie zisku za rok 2011.
Košice, 15.5.2012

Zuzana Dubovecká
predsedníčka dozornej rady NOVITECH a.
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