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Základné hodnoty spoločnosti

Vízia
Byť vnímaný zákazníkmi a partnermi ako firma poskytujúca kvalitné a jedinečné služby v oblasti
konzultácií, návrhu a implementácie flexibilných IT riešení podporujúcich inováciu, rast a hodnoty
organizácie.

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
zanieteným pracovníkom, nakoľko odborné znalosti a skúsenosti pracovníkov sú najvyššou
konkurenčnou výhodu celej spoločnosti
Odmeňovať pracovníkov podľa hodnoty, ktorú pre firmu prinášajú

Firemné hodnoty
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.
DYNAMIKA









D – Dať zamestnancom i klientom pocit istoty a spolupatričnosti
Y – bYť lídrom na trhu IT konzultačných 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

Ciele
V dnešnom konkurenčnom prostredí je kľúčovým faktorom úspechu každej spoločnosti jej schopnosť
nadväzovať a udržiavať dobré vzťahy so svojimi obchodnými partnermi. Na základe toho 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.
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Profil a štruktúra skupiny Novitech
Koncom roka 2019 firma oslávila svoju „storočnicu“, na ktorej zakladateľ spoločnosti pán Attila Tóth
oslavoval 70 rokov od svojho narodenia a firma 30 rokov úspešného fungovania na trhu. Novitech je
najstaršou rýdzo slovenskou súkromnou IT firmou, založenou niekoľko dní po „zamatovej“ revolúcii.
História skupiny Novitech siaha do roku 1989, kedy bola založená spoločnosť NOVITECH. 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., 121view Europe, s.r.o. a BPM Consulting, s.r.o.
úzko fokusované na špecializované riešenia. Novitech so svojimi dcérskymi spoločnosťami a ďalšími
partnerskými firmami 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:
•
•
•
•
•
•

Konzultačné IT služby
Procesné riadenie
Projektové riadenie
Podpora inovačných procesov
Manažérske a hodnotiace informačné systémy
Výskumno-vývojové EU projekty

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 riaditeľstvo SR / Finančnú správu SR
KRUZ – Komunikácia s registrom účtovných závierok
VIES – Výmena údajov o platcoch DPH medzi štátmi
VATRef – Vrátenie DPH medzi členskými krajinami EÚ
VSE – WEB a mobilné aplikácie
EXIS – Exekútorský informačný systém
AIS SE Česká republika

121view Europe, s.r.o.
Dcérska spoločnosť, ktorá vznikla transformáciou spoločnosti Novisys, spol. s r.o. v roku 2013.
Po transformácii zameraná na riešenia rozpoznávania obrazu a sledovania objektov. Poskytujúca
riešenia pre:
•
Sledovanie a vyhodnocovanie návštevnosti v obchodných centrách a maloobchodných
reťazcoch
•
Návrh algoritmov a ich implementácia pre riadenie inteligentnej dopravy (iTraffic)
•
Návrh algoritmov a ich implementácia pre bezpečnostné systémy (iSecurity)

BPM Consulting, s.r.o.
Majetkovo prepojená spoločnosť so spoločnosťou NOVITECH a.s., založená v roku 1996 pod
pôvodným názvom Novitech - VÚJE, s.r.o., od roku 2004 pôsobí pod názvom BPM Consulting, s.r.o..
Zameriava sa na nasledovné aktivity:
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•
•
•
•

Procesný audit, procesná analýza a optimalizácia procesov
Strategické riadenie a hodnotenie výkonnosti (Balanced Scorecard)
Predimplementačné analýzy pri zavádzaní nových informačných systémov a elektronizácii
služieb
Manažérske poradenstvo (metodická podpora a príprava projektov v rámci štrukturálnych
a iných fondov SR, monitorovanie, informovanosť a publicita projektov)

Do „clustra“ Novitech Group zaraďujeme spolupracujúce firmy hlásiace sa k značke Novitech, a to
Novitech Partner, s.r.o., eContent Store Sarl, Luxembourg, NOVITECH Nové Zámky, s.r.o., NOVITECH
Banská Bystrica, spol. s r.o..

Štruktúra štatutárnych orgánov a vedenia spoločnosti
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

Dozorná rada
Predsedníčka dozornej rady - Zuzana Dubovecká
Člen dozornej rady - Ing. Mikuláš Baluch
Člen dozornej rady - Ing. Anton Lacko

Manažment spoločnosti
Ing. Attila Tóth, PhD. –
Ing. Jozef Balun –
Ing. Peter Birčák –
Ing. Martin Greš –

Prezident spoločnosti
Generálny riaditeľ NOVITECH a.s. a konateľ spoločnosti 121view
Europe, s.r.o.
Riaditeľ a konateľ Novitech Tax, s.r.o.
Finančný riaditeľ NOVITECH a.s. a konateľ spoločnosti 121view
Europe, s.r.o.

Členstvo v organizáciách
Knowledge4Innovation (K4I)
European Business and Innovation Centre Network (EBN)
Spoločnosť pre projektové riadenie
IBM Business Partner
Microsoft Partner Network
Oracle Gold Partner
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Štruktúra Novitech Group

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. Člen
predstavenstva Knowledge for Innovation (www.knowledge4innovation.eu) a člen
European Business Innovation Network (www.ebn.eu). V spoločnosti NOVITECH a.s.
zastrešuje európske projekty.

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.

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 NOVITECH a.s., kde v súčasnosti zastáva pozíciu
generálneho riaditeľa a zároveň je konateľom spoločností 121view Europe, s.r.o., ktorá
je dcérskou spoločnosťou spoločnosti NOVITECH a.s.
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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. Je zároveň konateľom spoločnosti 121view Europe, s.r.o.

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.

Personálna politika
Skupina Novitech dbá na motiváciu, stabilizáciu, rozvoj a vzdelávanie svojich pracovníkov, nakoľko ich
považuje za svoj najvýznamnejší potenciál.
K 31.12.2019 sme zamestnávali 58 pracovníkov. 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 44 rokov. Väčšina zamestnancov (88%) má dosiahnuté
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Prevažnú časť zamestnancov tvoria muži.
Štruktúra zamestnancov podľa vzdelania:
88 % ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
12 % ukončené stredoškolské vzdelanie

88%
12%

Štruktúra zamestnancov podľa veku:
20-29 rokov - 12 %
30-39 rokov – 21 %
40-49 rokov – 31 %
50-59 rokov – 29 %
60-69 rokov - 7 %

7%

12%

20-29
30-39

21%

29%

40-49
50-59

31%

Štruktúra zamestnancov podľa pohlavia:
69%

31 % ženy
69 % muži

31%
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60-69

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,
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.
NOVITECH a.s. má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami
normy STN EN ISO 9001:2016/ EN ISO 9001:2015 pre oblasť: Výskum, vývoj a poskytovanie
informačných a inovačných systémov a súvisiacich služieb.
Novitech Tax, s.r.o. má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami
normy STN EN ISO 9001:2016/ EN ISO 9001:2015 pre oblasť: Vývoj a poskytovanie informačných
systémov a súvisiacich služieb.
Jednou z priorít spoločností začleňujúcich sa do skupiny Novitech Group je neustále sa zlepšovanie
v oblasti manažmentu kvality. Spoločnosť sa aj v roku 2019 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.
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Významné projekty a riešenia skupiny NTG v roku 2019
Projekt : KRUZ (Komunikácia s Registrom účtovných závierok)
V roku 2019 bola v rámci projektu pre poskytovanie údajov do Registra účtovných závierok
zapracovaná aktualizácia legislatívy a doplnenie účtovných dokumentov. Bol zrealizovaný projekt
preberania organizačnej štruktúry z IS VS (Informačný systém verejnej správy). Bol začatý projekt
preberania dát z ÚDR (Univerzálne Dátové Rozhranie).
Projekt : VIES (VAT Information Exchange System)
V roku 2019 boli zrealizované zmeny vo VIES na podporu TNA - Transaction Network Analysis. Bol
začatý projekt Call of Stock a projekt preberania dát z ÚDR.
Projekt : VREF (VAT Refund)
V roku 2019 boli na projekte realizované drobné zmeny funkcionality na základe požiadaviek
používateľov a na základe zmeny technologických komponentov. Bol začatý projekt preberania dát z
ÚDR.
Projekt: AIS SE ČR
V roku 2019 naša spoločnosť poskytovala podporu prevádzky funkcionalít Evidencie občianskych
preukazov a Reportov pre Ministerstvo vnútra Českej republiky formou subdodávok spoločnosti Komix
s.r.o..
Projekt: Škoda auto – skladová evidencia
V roku 2019 prebehli prípravné práce a konzultácie k skladovej evidencii pre spoločnosť Škoda auto
formou subdodávok spoločnosti Komix s.r.o.
Projekt: EXIS
V roku 2019 naša spoločnosť poskytovala podporu prevádzky funkcionalít Exekútorského
informačného systému. Zároveň boli do systému doplnené nové funkcionality na základe požiadaviek
zákona č. 233/2019 Z.z. (Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní).
Projekt: Podpora a rozvoj SW aplikácií pre spoločnosti v rámci skupiny VSE
V roku 2019 bola poskytovaná aplikačná podpora a rozvoj existujúcich web a mobilných SW aplikácií
Pochôdzky, MX Mobile, USDE pre Východoslovenská distribučná, a.s. a aplikácií VLaK, SNPOP,
Helpdesk KAM, eHR Formuláre a cmSCPM pre spoločnosť Východoslovenská energetika Holding a.s..
Okrem toho sme v danom roku dobudovali a zaviedli do používania SW aplikácie Dokumenty
štandardizácie (zautomatizovanie a zjednotenie viacerých úložísk dokumentov do jedného na báze
Office 365/Sharepoint Online/MS Flow) a UniApp (Eny-univerzálna mobilná strešná aplikácia).
Projekt: Poskytovanie služieb projektového manažmentu pre spoločnosti VSE
Od roku 2018 máme podpísané zmluvy na poskytovanie služieb projektového riadenia pre všetky
spoločnosti skupiny VSE, v rámci ktorých boli našimi projektovými manažérmi pripravené a riadené
projekty B2B Leonardo, VARIO, Firewall a hlavne projekt Kybernetickej bezpečnosti. V rámci projektu
Kybernetickej bezpečnosti sme implementovali riešenie "Trezor". Ide o úpravu a rozšírenie
opensourcového produktu podľa požiadaviek zákazníka a jeho cieľom je ukladanie elektronických
tajomstiev (heslá, texty, súbory) na bezpečné miesto pri použití rôznych bezpečnostných a
kryptografických SW a HW metód.
Projekt: VTC (Virtual Tour City)
Zabezpečujeme prevádzku a rozvoj projektu virtuálnych prehliadok (Virtualtour.city), ktorý v roku 2019
prechádzal zmenami na úrovni užívateľského komfortu pre prispievateľov portálu. Súčasťou tejto zmeny
bola aj konsolidácia celého riešenia.
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Projekt: I3D (Industrial 3D – AR/VR riešenie pre priemyselné podniky)
V roku 2019 sa pokračovalo v rozvoji samotného produktu ako aj tímu. Vývojový tím sa rozšíril a zriadil
sa medzinárodný tím konzultantov, ktorí oslovujú potenciálnych zákazníkov a implementujú pilotné
projekty. Rozvoj produktu bol zameraný na modulárnosť riešenia, všetky komponenty front-endu aj
back-endu boli prerobené z pôvodných funkčných prototypov na riešenie vhodné do výrobného
prostredia. Vytvorilo sa vývojové, testovacie a produkčné prostredie. Boli vyvinuté a integrované nové
moduly: integrovaný help, podpora multijazyčnosti, modul počítačového čítania znakov (ŠPZ, QR kódy,
čiarové kódy), nové UI s podporou ovládania pomocou gyroskopu, event management (riadenie
pracovných postupov) a industrial virtual tour.
Dodali sme funkčné riešenie pre U.S. Steel Košice, s.r.o. v podobne modulu I3D Remote Assistance,
ktoré je určené pre používanie na vysokých peciach. Okrem tejto zákazky bolo I3D testované v pilotných
projektoch v skupine MOL (Slovnaft montáže a opravy a.s., Geoinform Kft, Rotary Drilling Co. Ltd.).
V sektore dopravy bol implementovaný pilotný projekt v podniku mestskej hromadnej dopravy mesta
Budapešť (BKV Zrt.) zameraný na nočnú kontrolu autobusov. Zahraniční konzultanti realizovali pilotnú
implementáciu pre Novartis S.A. (Poľsko) a Enikon Aerospace d.o.o. (Chorvátsko).
Za účelom podpory marketingových aktivít sa tiež vytvorila web stránka služieb I3D, ktorá je dostupná
na adrese: i3d.novitech.sk.
Projekt: QV BI (Business Intelligence v prostredí Qlik View)
Pokračovali sme v podpore prevádzky a drobnom rozvoji projektov Business Intellignece pre „retail“.
Týkalo sa to zákazníkov Komfos Prešov, s.r.o., Impol, s.r.o., Víno Matyšák, s.r.o., L&L TRADING s.r.o.,
Lumarkt, s.r.o.. Prostredie Qlik View je používané aj pre vyhodnocovanie počítania návštevnosti
obchodného centra MAX Prešov.
EU projekty - Novitech a.s. v roku 2019 implementoval tieto projekty spolufinancované z Európskych
zdrojov:
CBC TOURS – Cezhraničné slovensko-maďarské virtuálne prehliadky. Základným cieľom projektu je
zvýšenie atraktívnosti regiónov Borsod-Abaúj-Zemplén megye a Košického samosprávneho kraja
prostredníctvom zvýšenia viditeľnosti kultúrnych, historických a podnikateľských subjektov obidvoch
regiónov na internete. Spoločnosť v spolupráci s maďarskými partnermi vyvíja portál
https://cbc.virtualtours.city/ a aplikáciu, ktorá bude obsahovať prezentáciu turistických bodov záujmu
formou sférických fotografií.
BIMERR - Spoločnosť Novitech a.s. získala v rámci konzorcia vedeného Fraunhoferovým inštitútom z
Nemecka finančné prostriedky z programu Horizon 2020 na projekt “BIMERR - BIM-based holistic tools
for Energy-driven Renovation of existing Residences (no. 820621)”. Cieľom medzinárodného projektu
je vytvorenie komplexných nástrojov založených na Building Information Modeling (BIM) technológiách
a určených na rekonštrukcie existujúcich obytných budov s cieľom dosiahnutia energetických úspor.
Vyvinuté nástroje budú využívať aktéri v stavebnom priemysle od projektových činností až po samotnú
realizáciu stavby. Umožnia optimalizovať projektovanie a samotnú realizáciu tak, aby vytvorili optimálnu
koordináciu a minimalizovali náklady. Zároveň umožnia interoperabilitu s už existujúcimi softvérovými
riešeniami používanými v stavebnom priemysle. Projekt sa realizuje od 1.1.2019 počas obdobia 45
mesiacov. Viac informácií o projekte môžete získať na stránke: https://bimerr.eu.
II3Ds – Koncom roka 2019 začala spoločnosť Novitech a.s. realizovať projekt II3Ds - Innovative
Industrial 3D Services, ktorý je kaskádovitým projektom projektu Horizon 2020 MIDIH (Manufacturing
Industry Digital Innovation Hubs-www.midih.eu). V rámci projektu II3Ds Novitech a.s. integruje
komponenty FIWARE (Wirecloud Widget Mashup) do svojho produktu I3D okuliarí na zobrazenie a
vizualizáciu aktuálneho statusu vykonávania pracovných príkazov robotníkom (data-in-motion/DIM).
Informácie pozbierané počas predchádzajúceho pracovného úkonu (data-in-rest/DIR) budú
analyzované a vizualizované pomocou Fiware KNOWAGE. Zároveň sa zavedie používanie QR kódov
na identifikáciu zariadení v prevádzke. Takto bude možné verifikovať pozíciu pracovníka a poskytnúť
mu informácie v reálnom čase zozbierané z IoT systémov (DIM). Vo VR mode, budú QR kódy
reprezentované hotspotmi, za ktorými tie isté dáta budú dostupné pre pracovníka ako v AR režime.
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Finančná správa
Dosiahnuté finančné ukazovatele skupiny Novitech Group za rok 2019 možno hodnotiť pozitívne.
Spoločnosť NOVITECH a.s. dosiahla za rok 2019 celkové konsolidované tržby vo výške viac
ako 3,2 mil. € a konsolidovaný hospodársky výsledok po zdanení vo výške takmer 0,9 mil. €.
Skupina Novitech Group si z trendového pohľadu na dosiahnuté finančné ukazovatele dlhodobo
udržiava finančnú stabilitu, ktorá jej predurčuje možnosť rastu a ďalšieho rozvoja v nasledujúcich
rokoch.
Tržby NOVITECH a.s. za rok 2019
Spoločnosť dosiahla za rok 2019 celkové tržby vo výške 941 345 €. V porovnaní s bezprostredne
predchádzajúcim rokom to predstavuje pozitívny nárast, a to o 7%. Tento ukazovateľ spoločnosť
dosiahla vďaka významnej a úspešnej participácii na projektoch skupiny Novitech Group.
Prehľad tržieb spoločnosti NOVITECH a.s.
Ukazovateľ (v €)
Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
Tržby spolu

2016
0
1 298 100
1 298 100

2017
0
1 376 071
1 376 071

2018
0
878 667
878 667

2019
0
941 345
941 345
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Spoločnosť NOVITECH a.s. ako materská spoločnosť spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami,
predovšetkým s Novitech Tax, s.r.o., (ďalej len Novitech Group), zaznamenala v roku 2019 celkové
konsolidované tržby vo výške 3 234 138 €. V porovnaní s predošlým rokom to predstavuje medziročný
nárast o viac ako 6%. Z trendového hľadiska možno hodnotiť dosiahnuté objemy tržieb za veľmi
úspešné.
Prehľad konsolidovaných tržieb Novitech Group
Ukazovateľ (v €)
Konsolidované tržby z predaja tovaru
Konsolidované tržby z predaja vlastných služieb

2016
0
3 969 843
11

2017
0
3 648 596

2018
0
3 042 328

2019
0
3 234 138
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Hospodárske výsledky Novitech Group za rok 2019
Spoločnosť dosiahla celkový konsolidovaný hospodársky výsledok za rok 2019 vo výške 867 807€, čo
v porovnaní s rokom 2018 predstavuje pozitívny nárast v oblasti tvorby zisku, a to o viac ako 3%.
Pri analýze tohto ukazovateľa možno konštatovať, že na jeho výške sa, tak ako v minulých rokoch aj
tento rok 2019, najväčšou mierou podieľali dosiahnuté hospodárske výsledky vo svojej dcérskej
spoločnosti v Novitech Tax, s.r.o..
Z dlhodobého pohľadu na vývoj a samotné objemy dosiahnutých konsolidovaných finančných
ukazovateľov skupiny Novitech Group možno hodnotiť rok 2019 ako úspešný s primeranou a stabilnou
úrovňou ziskovosti.
Vývoj a štruktúra konsolidovaného hospodárskeho výsledku (HV) spoločnosti NOVITECH a.s.
Ukazovateľ (v €)
Konsolidovaný HV z hospodárskej činnosti
Konsolidovaný HV z finančnej činnosti
Konsolidovaný HV za účtovné obdobie

2016
1 008 623
7 490
784 781

2017
1 266 667
574
995 620

2018
1 069 683
77
839 172

2019
1 097 563
5 433
867 807

2 000 000
EBIT konsolidovaný
HV po zdanení konsolidovaný

1 000 000
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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

2016
392 349
156 913
2 014 002
69,926
74,030
2,20
6,33
6,33
760 138
77
0,458

2017
471 105
223 992
882 840
31,298
54,663
0,54
2,16
2,16
391 670
139
0,514

2018
323 477
95 876
906 338
39,045
47,952
0,25
1,65
1,65
140 667
105
0,386

2019
328 869
116 676
877 543
39,434
46,733
0,66
1,08
1,08
27 623
50
0,394

Poznámka:
Účtovná závierka spoločnosti NOVITECH a.s. za rok 2019 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Výročnej
správy za rok 2019. Úplné znenie účtovnej závierky je aj uložené k nahliadnutiu v sídle spoločnosti a na
portáli Registra účtovných závierok (www.registeruz.sk).
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Stanovisko dozornej rady
Dozorná rada preskúmala ročnú účtovnú závierku NOVITECH a.s. za rok 2019 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 31.12.2019 pravdivo zobrazujú výsledky hospodárenia.
Dozorná rada konštatuje, že ňou preskúmaná riadna účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny
pohľad na finančnú situáciu spoločnosti NOVITECH a.s. k 31.12.2019, 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 2019, s ktorým súhlasí.
Na základe uvedeného dozorná rada spoločnosti NOVITECH a.s. odporúča valnému zhromaždeniu
schváliť výročnú správu za rok 2019, riadnu účtovnú závierku za rok 2019 a návrh predstavenstva na
rozdelenie zisku za rok 2019.
Košice, 22.5.2020

Zuzana Dubovecká
predsedníčka dozornej rady
NOVITECH a.s.
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Kontakty
NOVITECH a.s.
Moyzesova 58
040 01 Košice
Tel. : +421/55 3274 111
www.novitech.sk
Novitech Tax, s.r.o.
Moyzesova 58
040 01 Košice
Tel.: +421/55 3274 234
Fax: +421/55 3274 247
www.tax.novitech.sk
BPM Consulting, s.r.o.
Timonova 27
040 01 Košice
Tel.: +421/55 7898 407
Tel.: +421/55 3274 431
Fax: +421/55 7898 407
www.bpmc.sk
121view Europe s.r.o.
Moyzesova 58
040 01 Košice
Tel. : +421/55 3274 214
www.121view.eu
e-Content Store Sarl.
89E Parc d' Activities
L-8308 Capellen
Luxembourg
Tel: + 35/ 2 269 535 63
www.econtent.lu
NOVITECH Partner s.r.o.
Moyzesova 58
040 01 Košice
Tel.: +421/55 3274 400
Fax: +421/55 3274 429
www.teledom.sk
Novitech Banská Bystrica s. r. o.
Medený Hámor 15
974 01 Banská Bystrica
www.novitech-bb.sk
NOVITECH Nové Zámky, s.r.o.
Komárňanská cesta 1
940 64 Nové Zámky
Tel.: +421/35 6400 822
Fax: +421/35 6400 822
www.nz.novitech.sk
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