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Príhovor prezidenta spoločnosti

Vážení kolegovia, zákazníci a obchodní partneri, 

mám tú česť predstaviť vám finančné výsledky skupiny Novitech Group za rok 2013. Napriek turbulentným 
podmienkam vládnucim na trhu a podmienkam legislatívy, výsledky tejto skupiny ako celku, či už z hľadiska 
finančných aktív alebo budovania nových firemných vedomostí a poznatkov, predstavujú ďalší rok stability a 
cenných obchodných aktivít, ktoré sú dobrým podnetom k realizácii našich ambicióznych plánov na rok 2014.

Rok 2014 je tiež 25. výročím “Novitech konceptu” ako udržať a rozšíriť naše odborné schop-nosti a kompe-
tencie v rámci súčasne platnej najvyššej úrovne znalostného inžinierstva, ako aj poskytovania IT služieb. Pri 
pohľade na všetky predchádzajúce výzvy a ciele, ktoré sme splnili usilovnou tímovou prácou a vďaka zaniete-
niu našich zamestnancov, môžeme vyjadriť presvedčenie, že naše firemné know-how je stabilným zdrojom pre 
tvorbu riešení a poskytovanie relevantných služieb našim zákazníkom.  

Predstavenstvo NOVITECH a.s. bude aj naďalej vytvárať motivačné prostredie pre inovatívnu prácu podporou profesionálneho a kolabo-
ratívneho potenciálu tímov a zamestnancov. Sme hrdí na vynikajúce referencie našich konzultantov zapojených do projektového riadenia 
kľúčových projektov Európskeho publikačného úradu, rovnako ako aj na úspech našich nových divízií: 121view Europe, ktorá poskytuje 
služby v oblasti rozpoznávania objektov a ich sledovania, či Podnikateľské inovačné centrum s certifikáciou EÚ so zameraním na tlačové 
technológie 3D a ich riešenia. V priebehu roku 2013 sme tiež iniciovali nový interný vývojový projekt s názvom “Farm0”, v ktorom imple-
mentujeme prototyp a overujeme naše poznatky a pilotné riešenia v reálnych vidieckych podmienkach cvičnej farmy. 

V priebehu minulého roku sme tiež pokročili v internacionalizácii spoločnosti pokračujúcou expanziou na európske trhy. Nové strategické 
služby projektu pre Európsku komisiu v rokoch 2014-2017 sú markantným výsledkom tohto úsilia. 

Predstavenstvo vyslovuje svoju spokojnosť s výsledkami ako celok za minulý rok 2013. Súčasne aj ja osobne vysoko hodnotím celkové 
úspechy skupiny Novitech Group v oblasti technologických inovácií, ako aj výsledky NOVITECH a.s. a jej dcérskych spoločností. 

Ďakujem za úsilie a podiel našich zamestnancov na týchto výsledkoch ako aj za spoluprácu našich obchodných partnerov.

Attila Tóth

Predseda predstavenstva 

NOVITECH a.s.

Predseda predstavenstva Predseda predstavenstva Predseda predstavenstva Predseda predstavenstva Predseda predstavenstva 
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Profil a štruktúra skupiny Novitech

História skupiny Novitech siaha do roku 1989, kedy bola zalo-
žená 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 spoloč-
nosti 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 ďalší-
mi 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

• Kolaboračné systémy

• Architektúra podnikových informačných systémov

Novitech Tax, s.r.o.

Dcérska spoločnosť spoločnosti NOVITECH a.s., založená 
v roku 2002, zameraná na vývoj rozsiahlych podnikových in-
formačných systémov: 

• Komplexný daňový informačný systém pre Daňové riadi-
teľstvo 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

• eSVAT – Zdaňovanie elektronických služieb poskytova-
ných subjektmi nesídliacimi v EÚ 

• eTax – Portál daňovej správy 

• EXIS – Exekútorský informačný systém

pFlow, s.r.o

Dcérska spoločnosť spoločnosti NOVITECH a.s., založená 
v roku 2002, zameraná na implementáciu procesne oriento-
vaných riešení: 

• Automatizácia procesov 

• Monitoring procesov 

• Inteligentné WEB riešenia

• Dokument a content manažment 

• Procesná a aplikačná integrácia 

Základné hodnoty spoločnosti 

Vízia

Byť vnímaný zákazníkmi a partnermi ako firma poskytujúca 
kvalitné a jedinečné služby v oblasti konzultácií, návrhu a im-
plementácie 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 poskytova-
ných služieb

• Byť spoľahlivým partnerom pre našich klientov

• Plniť dohody a sľuby

• Všestranne podporovať, motivovať, rozvíjať a ponúkať 
atraktívne možnosti schopným a zanie-teným pracovní-
kom, 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 zamest-
nancov ako i všetkých zainteresovaných strán patria k najdô-
ležitejším hodnotám spoločnosti, ktorými sa spoločnosť riadi a 
stavia na nich. Spoločnosť podporuje rovnaké šance pre všet-
kých zamestnancov, presadiť svoje nové, inovatívne myšlienky.

Ciele

V dnešnom konkurenčnom prostredí je kľúčovým faktorom úspe-
chu 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.

DYNAMIKA 

Dať zamestnancom i klientom pocit istoty a spolupatričnosti 

bYť lídrom na trhu IT konzultačných služieb 

iNformovať o dianí, zlepšovať komunikáciu 

Adekvátne ohodnotiť zamestnancov 

Motivovať k maximálnym výkonom 

Inovatívne myslieť 

Kreatívne tvoriť 

Adaptovať sa na európskych trhoch 

 

®
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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. Po-
skytujúca riešenia pre:

• Sledovanie a vyhodnocovanie návštevnosti v obchodných 
centrách a maloobchodných reťazcoch

• Návrh algoritmov a ich implementácia pre riadenie inteli-
gentnej dopravy (iTraffic)

• Návrh algoritmov a ich implementácia pre bezpečnostné 
systémy (iSecurtiy)

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: 

• Procesný audit, procesná analýza a optimalizácia procesov,

• Strategické riadenie a hodnotenie výkonnosti (Balanced 
Scorecard),

• Predimplementačné analýzy pri zavádzaní nových infor-
mačných systémov a elektronizácii služieb, 

• Manažérske poradenstvo (metodická podpora a príprava 
projektov v rámci štrukturálnych a iných fondov SR, moni-
torovanie, informovanosť a publicita projektov)

Do „clustra“ Novitech Group zaraďujeme spolupracujúce firmy hlá-
siace sa k značke Novitech, a to Novitech Partner, s.r.o., eContent 
Store Sarl, Luxembourg, NOVITECH Nové Zámky, s.r.o., NOVI-
TECH Banská Bystrica, spol. s r.o., NOVITECH Bratislava, 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. – Prezident spoločnosti
Ing. Jozef Balun – Generálny riaditeľ NOVITECH a.s. 
                             a konateľ spoločnosti pFlow, s.r.o.
                             a 121view Europe, s.r.o.
Ing. Peter Birčák – Riaditeľ a konateľ Novitech Tax, s.r.o. 
Ing. Martin Greš – Finančný riaditeľ NOVITECH a.s. 
                              a konateľ spoločnosti 121view Europe, s.r.o.
Ing. Gabriela Balunová – Konateľka spoločnosti pFlow, s.r.o.

Členstvo v organizáciách

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

Štruktúra Novitech Group

Novitech Group
•Spoločné firemné pravidlá
•Podporené jednotným spôsobom riadenia
•Zabezpečenie synergie pri dodávkach služieb
•Spoločné infraštruktúrne služby pre všetky spoločnosti
•Zabezpečenie financovania projektov a rozvoja firmy

•Podpora prevádzky 
a inovácia Daňové-
ho IS

•Rozvoj IS v rámci 
spolupráce v oblasti 
daní s EÚ 
(VIES, VATRef)

•Návrh a implemen-
tácia rozsiah-lych IS

•Hlavný zdroj perso-
nálnych kapacít pre 
vývoj IS

•Automatizácia 
biznis procesov 
(workflowy)

•Aplikačná integrá-
cia SW riešení (pro-
cesy, SW služby)

•SW aplikácie pre 
oblasť podpory 
firemných procesov

•Modelovanie pro-
cesov a špecifikácia 
IT systémov

•Rozpoznávanie a 
sledovanie objektov 
z video obrazu

•Sledovanie a 
vyhodnocovanie 
návštevnosti

•Služby pre ob-
chodné centrá a 
maloobchodné 
reťazce

•Algoritmy pre 
iTraffic a iSecurity

•Marketing v rámci EÚ

•Lokálny projekt 
manažment projektov 
v EÚ

•Konzultačné služby 
v EÚ

•Správa digitálneho 
obsahu

•Konzultačné služby 
v oblasti procesného 
riadenia

•Riešenia Balance 
Score Card

•Konzultácie pre 
písanie projektov a 
výziev z EU fondov

•Podpora riadenia 
grantových projektov

•Školiace centrum

•Vývoj e-learningo-
vých školení

•Realizácia certi-
fikovaných kurzov 
(inovácie, projektové 
riadenie)

•Hotelové služby 
a stravovacie zaria-
denie

•Konzultačné služby v oblasti projektového riadenia
•Konzultačné služby v oblasti IT služieb
•Riadenie EÚ projektov
•Marketing a riadenie vzťahov s verejnosťou
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Personálna politika

Skupina Novitech dbá na motiváciu, stabilizáciu, rozvoj 
a vzdelávanie svojich pracovníkov, nakoľko ich považuje za 
svoj najvýznamnejší potenciál.

K 31.12.2013 sme zamestnávali 75 pracovníkov vrátane 
5 zamestnankýň na materskej dovolenke. Prevažnú väčšinu 
zamestnancov tvorili konzultanti, IT špecialisti, programátori 
a analytici. Ich znalosti tvoria know-how firmy, ktoré je kľúčo-
vým atribútom jej úspešnosti. Vekový priemer zamestnancov je 
42 rokov. Väčšina zamestnancov (88%) má dosiahnuté vyso-
koškolské vzdelanie II. stupňa. Prevažnú časť zamestnancov 
tvoria muži. 

Štruktúra zamestnancov podľa vzdelania:

Štruktúra zamestnancov podľa veku: 

Štruktúra zamestnancov podľa pohlavia:                                                

Rozvoj a vzdelávanie pracovníkov

Vzdelávacie aktivity v roku 2013 boli podporené formou: 

• interného vzdelávania realizovaného prostredníctvom 
vlastných odborníkov

• účasťou pracovníkov na domácich i zahraničných odbor-
ných školeniach, kurzoch, seminároch a konferenciách

• rozvojom manažérskych, komunikačných a obchodníc-
-kych zručností prostredníctvom rozvojových programov

• výučby anglického jazyka. 

Naši zamestnanci získali v roku 2013 nasledujúce odborné 
certifikáty:

IBM Certified BPM Application Developer - Business Process 
Manager Express or Standard Edition V7.5.1

IBM Certified System Administrator - WebSphere Application 
Server Network Deployment v8.5.

IBM Datacap Taskmaster Capture Solution Sales Professional  v1

IBM WebSphere Solution Sales Professional v5 

IBM Tivoli Enterprise Asset Management Sales Professional v3

Predseda predstavenstva – Ing. Attila Tóth, PhD.

Zakladateľ a prezident spoločnosti NOVI-
TECH a.s. V rokoch 1999-2001 pôsobil ako 
člen predstavenstva a viceprezident pre In-
formačné služby spoločnosti VSŽ, a.s. Člen 
predstavenstva Knowledge for Innovation 
(www.knowledge4innovation.eu) a člen Euro-
pean Business Innovation Network (www.ebn.eu). 
V spoločnosti NOVITECH a.s. zastrešuje euró-
-pske 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 
spoločností pFlow, s.r.o. a 121view Europe, 
s.r.o., ktoré sú dcérskymi spoločnosťami spo-
ločnosti NOVITECH a.s.
Kontakt: balun_jozef@novitech.sk 

Člen predstavenstva – Ing. Martin Greš

Ing. Martin Greš zastáva v spoločnosti NO-
VITECH a.s. funkciu finančného riaditeľa. 
Má za sebou manažovanie Finančného úse-
ku 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.
Kontakt: gres_martin@novitech.sk

Člen predstavenstva – Ing. Pavel Karlík

Od roku 1994 do roku 2009 pôsobil vo funk-
cii 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 riade-
nia na Ústave aplikovanej kybernetiky v Bra-
tislave a špecialista automatizačnej techniky 
na Štátnom výskumnom ústave textilnom.
Kontakt: karlik_pavel@novitech.sk 

Predstavenstvo

 
 
 
 
 

20-29 rokov –   5 % 
30-39 rokov – 38 % 
40-49 rokov – 37 %
50-59 rokov – 15 %
60-69 rokov -    5 %

88 % ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
12 % ukončené stredoškolské vzdelanie 

37 %  ženy          
63 %  muži  

37% 63% 

 12% 88% 

15% 

5% 

5% 

38% 

37% 
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Nové produkty a služby skupiny 
Novitech v roku 2013

IS CET (Centrálna Evidencia Tržieb)

V roku 2013 bol v spoločnosti Novitech Tax, s.r.o. dokonče-
ný vývoj nového IS zameraného na boj s daňovými únikmi pri 
DPH v oblasti elektronických registračných pokladníc (ERP). 

Jedná sa o I. etapu projektu IS CET, ktorá bola úspešne do-
končená a predstavená aj potencionálnemu zákazníkovi FS SR 
(Finančná správa SR).

Uvedený IS rieši centrálnu evidenciu každého vydaného po-
kladničného bločku z ERP v on line aj off line režime.

Realizácia II. etapy projektu IS CET, ktorá rieši oblasti faktu-
rácie a bezhotovostného obchodného styku,  je naplánovaná 
v prvej polovici roku 2014.

Sledovanie a vyhodnocovanie návštevnosti 
pre obchodné centrá a malo-obchodné reťazce

V roku 2013 sme úspešne vyvinuli a nasadili riešenie pre ob-
chodné centrá a maloobchodné reťazce v oblasti sledovania 
a vyhodnocovania návštevnosti. Riešenie automaticky zbiera 
údaje o počte návštevníkov v OC, počte áut a ich pobyte na 
parkovisku a údaje o sledovaní reklamných plôch. 

IPMA stupeň B – Certifikovaný manažér komplexných projektov

MOC20331 – Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013

Qlik View - QlikAcademy for Partners - Commercial Track

Motivácia a stabilizácia pracovníkov

V rámci personálnej politiky vytvára spoločnosť adekvátne pra-
covné podmienky a poskytuje systém benefitov, ktoré prispie-
vajú k spokojnosti zamestnancov.

Zamestnanci majú k dispozícii:

• možnosti vzdelávania,

• 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 zave-
dený a  udržiavaný systém manažérstva kvality (QMS) podľa 
ISO normy.  Spoločnosti NOVITECH a.s., Novitech Tax, s.r.o. a 
pFlow s.r.o. boli v dňoch 29.-30.10.2013 recertifikované a bol 
im udelený certifikát systému manažérstva kvality podľa STN 
EN ISO 9001:2009  na nasledujúce činnosti:

• dodávka konzultačných služieb v oblasti procesného ria-
denia, projektového riadenia a návrhu architektúry infor-
mačných systémov

• implementácia komplexných integrovaných podnikových 
informačných systémov 

• implementácia procesných riešení

• automatizácia procesov

Certifikát je platný do roku 2016.
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Významné projekty realizované 
v roku 2013

Finančná správa SR  - Projekt IS RDS 

Už 20 rokov je najväčším projektom skupiny Daňový in-
formačný systém, vyvinutý na mieru zákazníka Finančnej 
správy SR (ďalej len FS SR), predtým Daňové riaditeľstvo SR. 
Dcérska firma Novitech Tax, s.r.o. zabezpečuje vývoj a podpo-
ru prevádzky Daňového informačného systému a jeho nadstav-
bových komponentov, ako eTax, VIES, VATRef, atď.

Projekt Daňového informačného systému je najväčším IT pro-
jektom na Slovensku. Implementáciu tohto komplexného rieše-
nia zabezpečovala naša firma s pomocou niekoľkých subdo-
dávateľov.

V roku 2013 prebehla príprava a realizácia skúšobnej pilotnej 
migrácie vybraných dát pre nový informačný systém Finančnej 
správy SR (IS FS). Bol spustený projekt pre komunikáciu IS RDS 
s registrom účtovných závierok (KRUZ). 

V priebehu roka bola postupne dobudovaná ďalšia funkcio-
nalita podľa prijatých le-gislatívnych noriem napr. rozšírenie 
podpory pre dátový sklad MF SR (Datawarehouse) o dáta z 
nových vzorov daňových priznaní a hlásení.

Koncom roka 2013 prebehla analytická príprava a zahájenie 
prác na zmene štruktúry bankových účtov z formátu BBAN na 
IBAN (SEPA) a úprava realizácie platobných transakcií podľa 
normy ISO 20022 XML.

Exekútorsky informačný systém 

Exekútorský informačný systém (IS EXIS) je aplikácia určená 
pre pracovníkov exekútorských úradov. Slúži na evidenciu a re-
alizáciu úkonov vykonávaných v rámci exekučných konaní. IS 
EXIS umožňuje:

• kompletné vedenie spisu exekučného konania v elektro-nic-
kej forme, rýchly prístup k dokumentom spisu exekučného 
konania a realizáciu úkonov v konaní bez nutnosti práce 
s reálnym (papierovým) spisom

• vykonávať lustrácie nehnuteľností na portáli katastra auto-
maticky bez zásahu používateľa na pozadí aj bez spus-
tenej aplikácie

• tvorbu vlastných typov dokumentov a šablón dokumentov 

• prepojenie evidencie došlej a odoslanej pošty s eviden-
ciou exekučných konaní

• automatizáciu opakujúcich sa výpočtov s danými pra-
vidlami v exekučnom konaní

• generovanie a sledovanie vybraných typov lehôt pre úko-
ny v exekučnom konaní

• elektronickú komunikáciu (návrhy na exekučné konanie, 
dokumenty k zvolenému konaniu)

• hromadnú tlač dokumentov, obálok a dokumentov súvisia-
cich s doručovaním

Po úspešnom overení na vybraných exekútorských úradoch 
v rokoch 2011/2012 je aplikácia overená praxou a priprave-
ná  pre hromadné nasadenie na ďalších úradoch.

V roku 2013 boli v EXISe realizované prepojenia na systém 
zdravotnej poisťovne Dôvera, ktoré umožňujú výmenu údajov 
o exekučných konaniach poistencov zdravotnej poisťovne Dô-
vera. Prepojenie systémov medzi exekútorskými úradmi a ZP 
Dôvera nahradilo zasielanie informácií poštou a zjednodušilo 
a zrýchlilo výmenu nasledujúcich informácií:

• Údaje o povinných

• Návrhy na exekučné konania

• Aktuálny stav exekučného konania a vykonaných úkonov 
v rámci exekučného konania

• Povinným zaplatené úhrady

Zozbierané údaje z nášho systému  sa dopĺňajú o tržby, počty 
kupujúcich, marketingové akcie, počasie a nad nimi je vybudo-
vaný manažérsky systém podporujúci marketingové riadenie 
obchodného centra či maloobchodného reťazca.

Algoritmy a implementácia pre iTraffic a iSecurity

V rámci inovačných projektov v našej firme sme v spolupráci s 
Technickou univerzitou v Košiciach a Univerzitou Pavla Jozefa 
Šafárika navrhli a potom implementovali algoritmy na: sledo-
vanie a vyhodnocovanie pohybu osôb, sledovanie a štatistické 
vyhodnotenie cestnej premávky, rozpoznanie EČV, automa-
tické rozpoznanie prechodu na červenú cez križovatku, inte-
ligentné riadenie križovatky, rozpoznanie tváre a nežiaducich 
osôb, rozpoznanie narušenia priestoru s automatickou identifi-
káciou objektu, atď.

Tieto algoritmy sú v ďalšej etape plánované pre využitie v pro-
jektoch inteligentného riadenia dopravy a v projektoch zvyšo-
vania bezpečnosti.

3D tlač a správa obsahu

V našom inovačnom centre bola inštalovaná 3D tlačiareň, na 
ktorej bola vytlačená nami navrhnutá miniatúrna vodná turbí-
na, ktorá bola odskúšaná na rieke Hornád, kde má generovať 
elektrinu pre experimentálnu farmu, na ktorej sú vyvíjané aj 
vyššie spomenuté algoritmy pre iSecurity. Skúsenosti získané 
s technológiou 3D tlače plánujeme využiť na tvorbu informač-
ného a distribučného systému produkčného know-how pre pro-
dukciu na 3D tlačiarňach.

Riadenie firmy a kolaborácia v prostredí MS Sharepoint

V spolupráci s našou sesterskou firmou Novitech Partner, s.r.o. bol 
implementovaný riadiaci kolaboračný systém na platforme MS 
Sharepoint/Nintex pre komplexné riadenie firmy (hotel, reštaurá-
cia, školiace stredisko). Získané skúsenosti je možné využiť na im-
plementáciu servisne riadenej organizácie na tejto platforme.
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Popri obchodnom prínose nám tento kontrakt umožňuje trans-
fer know-how a skúsenosti pre naše podobné projekty v SR 
(napr. architektúry „Service-oriented Organization“, Integro-
vané centrálne úložiská dokumentov, Manažment projektov 
a spolupráce na báze MS Sharepoint 2010, atď.).

Manažérske informačné systémy

V roku 2013 Novitech pokračoval v tvorbe a predaji riešení vy-
tvorených v prostredí Business Intelligence nástroja QlikView. 
Popri rozvoji a rozširovaní riešení, ktoré sú určené pre veľko-
obchodné, maloobchodné a distribučné spoločnosti, boli vy-
tvorené aj riešenia ktoré sú určené pre iné oblasti podnikania. 

Nové riešenia sú určené pre :

• Výrobu

-  KPI Dashboard

-  štatistické riadenie procesov

-  monitoring výrobných a produktových parametrov

• Hotelový manažment

-  finančný controlling

-  hodnotenie ubytovacích a reštauračných služieb

• Nákupné centrá

-  štatistiky počtu návštevníkov

-  analýza návštevníkov parkoviska

-  sledovanosť reklamných spotov

-  účinnosť propagačných akcií

Použitie QlikView umožňuje organizáciám rýchle nasadenie 
flexibilných Business Discovery aplikácií, ktoré poskytujú dyna-
mické pohľady na informácie potrebné k rozhodovaniu. Na 
rozdiel od iných business intelligence nástrojov, používatelia 
majú možnosť získať odpovede na svoje otázky bez nutnosti 
zásahov IT expertov. 

Základom riešenia je patentovaná in-memory technológia, 
ktorá umožňuje rýchlu kombináciu dát vo vysoko optima-lizo-
vanej podobe, z akéhokoľvek zdroja (napr. Excel, XML, ERP, 
SAP, Oracle, Salesforce, Sharepoint, HTML...) a nevyžaduje 
si vybudovanie dátového skladu. Technológia zaručuje rýchle 
a flexibilné prostredie pre analýzy - odozva je okamžitá, a to 
aj pri dátových objemoch nad milión riadkov s tisíc užívateľmi. 
QlikView je známe ako priekopník v oblasti in-memory BI. Vďa-
ka tejto patentovanej technológii sú časové nároky na vývoj 
nových analýz a reportov rádovo v dňoch.

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. - projekt 
ADMIS

Náš dlhoročný zákazník, Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. 
využíva štandardne dodávky  v zmysle platnej zmluvy o systé-
movej a aplikačnej podpore Administratívneho IS (ADMIS) a 
jeho rozvoji od roku 2008. 

Každým rokom dochádza v rámci rozvojových aktivít k čiast-
kovým vylepšeniam funkcionality jednotlivých modulov. Roz-
vojom prechádza najmä Úložisko dokumentov a modul Cen-
trálna správa používateľov, ktorý poskytuje významné služby 
využívané nielen ostatnými subsystémami, ale je aj flexibilným  
pomocníkom pri centrálnej administrácií používateľov a život-
ného cyklu autorizačných objektov spravovaných iba úzkou 
skupinou administrátorov. Portálová časť, pod názvom Interný 
ADMIS portál, tvorí pohodlné webové prostredie na prihlaso-

Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie – 
konzultačné služby

Predmetom zmluvy s Úradom pre vydávanie publikácií Európ-
skej únie (Publications Office of EU) sídliacim v Luxemburgu 
je poskytovanie konzultačných služieb v oblasti projektové-
ho riadenia a návrhu architektúry pre IT projekty zákazníka. 
Môžeme povedať, že spoločnosť NOVITECH a.s. sa úspešne 
etablovala na európskom trhu.

V roku 2013 spoločnosť NOVITECH, a.s.  participovala na 
týchto projektoch:

eNotices - On-line formuláre pre verejné obstarávanie 
(http://simap.europa.eu/enotices). Novitech poskytoval kon-
zultačné služby v oblasti projektového riadenia a akceptačné-
ho testovania.

eSenders - Systém pre kvalifikovanie subjektov poskytujú-
cich softvérové riešenia v rámci verejného obstarávania pre 
koncových štátnych zákazníkov (http://simap.europa.eu/
ojs_esenders/sending_xml_notices/index_en.htm). eSenders 
je informačný systém pre podporu kvalifikácií, zabezpečuje 
hlavne príjem a sledovanie predložených oznámení. Novitech 
poskytoval na tomto projekte konzultačnú službu v oblasti pro-
jektového riadenia.

eTendering - Publikovanie oznámení a dokumentácie ve-
rejných oznámení pre Európske inštitúcie (https://etendering.
ted.europa.eu). Manažment projektu elektronického verejné-
ho obstarávania EÚ, projektové riadenie, vypracovanie štúdií 
a biznis a IT analýz a poskytovanie podpory pre konečných 
používateľov.

TED Monitor - Tenders Electronic Daily - systém riadenia a 
monitorovania aplikácií pre spracovanie oznámení verejných 
obstarávaní  a ich príprava pred konečným uverejnením v 
Úradnom vestníku -Official Journal series S  (http://ted.euro-
pa.eu). Novitech na tomto projekte poskytoval projektový ma-
nažment, podporu koncovým užívateľom a služby pri akcep-
tačných a preberacích konaniach.

ODP - Open Data Portal (http://open-data.europa.eu/en/
data/) – Portál pre voľné údaje Európskej únie, ktorý posky-
tuje jednoduchý a bezplatný prístup k údajom Európskej únie 
a umožňuje ich inovatívne využívanie prostredníctvom ďalšieho 
automatizovaného spracovania. Novitech na tomto projekte 
poskytoval projektové riadenie.

V tomto profesijne a multikulturálne náročnom prostredí naši 
projektoví manažéri a konzultanti spolupracujú pri realizácii 
projektov s viacerými poprednými IT spoločnosťami. 
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vanie sa používateľov práve do tých systémov, na ktoré majú 
oprávnenie. 

Najúspešnejšou rozvojovou aktivitou v roku 2013 však bola 
pilotná prevádzka modulu Centrálne úložisko dokumentov, 
ktorá bude poskytovať postupne služby pre všetky subsystémy 
Komplexného informačného systému VšZP v rámci napĺňania 
strategického cieľa, ktorým je elektronizácia papierového úra-
du a tým minimalizácia súčasnej spotreby papiera vo všetkých 
oblastiach organizácie.

Projekt CASE*ERP

V roku 2013 sme úspešne pokračovali v podpore podnikového 
informačného systému CASE*ERP.

Je určený hlavne pre riadenie stredne veľkých spoločností s po-
trebou spracovania veľkého objemu dát. Je postavený na báze 
CASE technológie v prostredí databázy firmy ORACLE.

Medzi najvýznamnejších zákazníkov patrili: Kosit a.s., Úrad 
jadrového dozoru a 10 mestských organizácii v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mesta Komárno.

Kontrolné výkazy DPH

Pre výrazne uľahčenie práce pri povinnosti predkladať na Fi-
nančnú správu SR Kontrolný výkaz DPH (KV DPH) sme vytvo-
-rili aplikáciu, ktorú je možné prepojiť na ľubovoľný účtovný 
systém. Aplikácia sofistikovaným spôsobom roztriedi zdrojové 
dáta, naplní príslušné časti KV DPH a súčasne poskytuje veľmi 
hodnotný kontrolný mechanizmus pre porovnanie KV DPH na 
Daňové priznanie. 

U.S.Steel Košice - Projekt EDMS 

Elektronický systém riadenia dokumentácie (EDMS) v U.S.Steel 
Košice (USSK) bol úspešne prevádzkovaný aj počas roku 2013. 
Spoločnosť pFlow, ako subdodávateľ spoločnosti IBM, podpo-
ruje v USSKE v rámci EDMS nasledovné  procesné riešenia:

Elektronické schvaľovanie došlých faktúr –
rieši proces schvaľovania faktúry od skenovania, cez všetky po-
trebné schválenia až po úhradu faktúry. Od roku 2004, kedy 
bol proces zavedený do používania,  bol priebežne optima-li-
zovaný a prispôsobovaný požiadavkám používateľov. V roku 
2013 sa realizovala požiadavka na optimalizáciu procesu 
schvaľovania faktúry, ktorá priniesla zlepšenie práce pri inter-
nej daňovej kontrole faktúry. 

Elektronický systém riadenia dokumentácie – 
systém na schvaľovanie a vydávanie riadiacej dokumentácie. 
Systém sa začal používať v roku 2008 a odvtedy zabezpeču-
jeme rozvoj dodaného riešenia. 

V roku 2013 sa začal riešiť upgrade systému EDMS, cieľom 
ktorého bol prechod na vyššie verzie požívaného softvéru.  Sú-
časťou projektu bola aj úprava aplikácií, ktorá bola nevyhnut-
ná pre ďalšie korektné fungovanie systému. Upgrade by mal 
byť ukončený v roku 2014.

Firma NOVITECH a.s. aj v roku 2013 zabezpečovala podpo-
ru prevádzky skenovania pre projekt  EDMS.

Východoslovenská energetika, a.s. (VSE) –
vývoj a podpora WEB aplikácií 

VLaK  -  Vzdelávanie, lekárske prehliadky a kvalifikácie. 
V roku 2013 bola poskytovaná podpora riešenia, ktoré bolo 
do reálnej prevádzky zavedené v roku 2012. 

Aplikácia pokrýva 3 hlavné oblasti:

• Kompetenčný manažment – správa požadovaných kom-
petencií na pracovných miestach a sledovanie aktuálneho 
stavu kompetencií jednotlivých zamestnancov

• Lekárske prehliadky - plánovanie lekárskych prehliadok, 
objednávanie zamestnancov na lekárske prehliadky, spra-
covanie výsledkov lekárskych prehliadok ako aj sledova-
nie 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 vzde-
lávania.

V roku 2013 sa začala aplikácia používať pre nové dcérske 
spoločnosti a boli doplnené nové časti. Jednou z najvýznam-
nejších je Správa poverení na výkon konkrétnych čin-
ností, ktorá bola doplnená do kompetenčného manažmentu 
alebo Správa psychologických vyšetrení, ktorou sa 
rozšírila oblasť lekárskych prehliadok. 

V rámci organizačných zmien, súvisiacich s hromadným pre-
chodom zamestnancov zo spoločnosti VSE do spoločnosti VSD 
sme riešili IT podporu migrácie.

Pochôdzky – aplikácia pre interný audit, v roku 2013 sme 
naďalej zabezpečovali podporu a rozvoj tejto aplikácie, ktorá 
bola nasadená do reálnej prevádzky koncom roku 2011.
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Spoločnosť NOVITECH a.s. ako materská spoločnosť spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami Novitech Tax, s.r.o., pFlow, s.r.o., 
121view Europe s.r.o. a BPM Consulting, s.r.o. (ďalej len Novitech Group), zaznamenala v roku 2013 celkové konsolidované tržby vo 
výške 4 652 189 €, čo v porovnaní s predošlým rokom predstavuje pokles o takmer 33,9%.

Prehľad konsolidovaných tržieb  Novitech Group

Ukazovateľ  (v €) 2011 2012 2013
Konsolidované tržby z predaja tovaru 3 643 5 280 300
Konsolidované tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 625 494 7 029 555 4 651 889
Konsolidované tržby spolu 5 629 137 7 034 835 4 652 189

Hospodárske výsledky NOVITECH a.s. za rok 2013

Celkový konsolidovaný hospodársky výsledok spoločnosti NOVITECH a.s. za rok 2013 bol dosiahnutý vo výške 935 869€, čo pred-
stavuje oproti roku 2012 výrazný pokles a to o takmer 49%. Pri hodnotení tohto ukazovateľa možno konštatovať, že na jeho výške sa 
najväčšou mierou podieľali dosiahnuté výsledky vo svojich dcérskych spoločnostiach, a to predovšetkým v Novitech Tax s.r.o.

Finančná správa

Rok 2013 z pohľadu dosiahnutých finančných ukazovateľov celej skupiny Novitech Group možno hodnotiť pozitívne aj napriek ich 
medziročnému poklesu. Spoločnosť NOVITECH a.s. dosiahla za rok 2013 konsolidované tržby vo výške viac ako 4,6 mil.€ a konsoli-
dovaný hospodársky výsledok po zdanení vo výške 0,9 mil.€. Hodnoty sledovaných ukazovateľov ako dosiahnutá pridaná hodnota, 
konsolidovaný EBIT, hospodárky výsledok po zdanení či celková dlhodobá finančná stabilita nasvedčujú tomu, že si skupina Novitech 
Group aj v tomto roku udržala primeranú výkonnosť a rentabilitu investovaného kapitálu, či už vo forme vloženého finančného kapitálu 
alebo odborného potenciálu svojich zamestnancov, čo možno považovať za kľúčové.

Tržby NOVITECH a.s. za rok 2013

Spoločnosť dosiahla za rok 2013 celkové tržby vo výške 1 098 048 €. V porovnaní s predošlým rokom to predstavuje pokles o 12,2%. 
Na dosiahnutej úrovni celkových tržieb sa najväčšou mierou podieľali tržby z predaja vlastných služieb, ktoré spoločnosť dosiahla vo 
výške 1 097 748 €.

Prehľad tržieb spoločnosti NOVITECH a.s.

Ukazovateľ  (v €) 2011 2012 2013
Tržby z predaja tovaru 3 643 300 300
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 596 527 1 249 927 1 097 748
Tržby spolu 1 600 170 1 250 227 1 098 048
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Vývoj  a štruktúra konsolidovaného hospodárskeho výsledku spoločnosti NOVITECH a.s.

Ukazovateľ  (v €) 2011 2012 2013
Konsolidovaný výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 362 713 2 223 816 1 213 057
Konsolidovaný výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -6 104 52 331 33 031
Konsolidovaný výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti 0 0 0
Konsolidovaný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (HV) 1 916 877 1 835 005 935 869

Doplňujúce finančné ukazovatele spoločnosti NOVITECH a.s.

Vybrané finančné ukazovatele za NOVITECH a.s.Vybrané finančné ukazovatele za NOVITECH a.s.Vybrané finančné ukazovatele za NOVITECH a.s.Vybrané finančné ukazovatele za NOVITECH a.s.Vybrané finančné ukazovatele za NOVITECH a.s.Vybrané finančné ukazovatele za NOVITECH a.s.Vybrané finančné ukazovatele za NOVITECH a.s.Vybrané finančné ukazovatele za NOVITECH a.s.Vybrané finančné ukazovatele za NOVITECH a.s. 2011 2012 2013
Pridaná hodnota (v Pridaná hodnota (v Pridaná hodnota (v Pridaná hodnota (v Pridaná hodnota (v €€€)) 724 887 518 868518 868518 868518 868518 868 460 437460 437460 437460 437460 437460 437460 437460 437460 437460 437460 437
EBIT DA (v EBIT DA (v EBIT DA (v EBIT DA (v €€)) 285 428 54 99954 99954 99954 99954 999 74 68474 68474 68474 68474 684
Výsledok hospodárenia pred zdanením (v Výsledok hospodárenia pred zdanením (v Výsledok hospodárenia pred zdanením (v Výsledok hospodárenia pred zdanením (v Výsledok hospodárenia pred zdanením (v Výsledok hospodárenia pred zdanením (v Výsledok hospodárenia pred zdanením (v Výsledok hospodárenia pred zdanením (v Výsledok hospodárenia pred zdanením (v Výsledok hospodárenia pred zdanením (v Výsledok hospodárenia pred zdanením (v Výsledok hospodárenia pred zdanením (v Výsledok hospodárenia pred zdanením (v €) 1 477 7571 477 7571 477 757 1 740 4481 740 4481 740 4481 740 4481 740 4481 740 448 1 878 8091 878 809
ROA (v %)ROA (v %)ROA (v %)ROA (v %)ROA (v %)ROA (v %) 51,66951,66951,66951,66951,66951,66951,669 60,43960,43960,43960,43960,439 64,873
ROE (v %)ROE (v %)ROE (v %)ROE (v %)ROE (v %)ROE (v %)ROE (v %)ROE (v %)ROE (v %)ROE (v %) 67,93867,93867,93867,93867,93867,93867,93867,93867,93867,938 71,69771,69771,69771,69771,697 73,06273,06273,06273,06273,06273,062
Pohotová likviditaPohotová likviditaPohotová likviditaPohotová likviditaPohotová likviditaPohotová likviditaPohotová likviditaPohotová likvidita 1,171,17 2,592,592,592,592,592,592,592,59 0,250,250,250,250,250,25
Bežná likviditaBežná likviditaBežná likviditaBežná likviditaBežná likviditaBežná likviditaBežná likviditaBežná likvidita 2,452,452,45 4,034,034,034,034,03 4,884,884,884,88
Celková likviditaCelková likviditaCelková likviditaCelková likviditaCelková likviditaCelková likviditaCelková likviditaCelková likviditaCelková likviditaCelková likvidita 2,452,452,452,452,452,45 4,034,034,034,03 4,884,884,884,88
Čistý pracovný kapitál (v Čistý pracovný kapitál (v Čistý pracovný kapitál (v Čistý pracovný kapitál (v Čistý pracovný kapitál (v €€)) 906 475906 475906 475906 475906 475906 475906 475906 475906 475 1 225 7151 225 7151 225 7151 225 7151 225 7151 225 7151 225 715 1 089 9601 089 9601 089 9601 089 9601 089 960
Doba obratu krátkodobých pohľadávok (v dňoch)Doba obratu krátkodobých pohľadávok (v dňoch)Doba obratu krátkodobých pohľadávok (v dňoch)Doba obratu krátkodobých pohľadávok (v dňoch)Doba obratu krátkodobých pohľadávok (v dňoch) 183183183183183183183 171171 433433433
Obrat (využitie) celkových aktívObrat (využitie) celkových aktív 0,5690,569 0,4350,435 0,3830,383

Súvaha spoločnosti NOVITECH a.s. (v €)
2013 2012

MAJETOK SPOLU 2 865 902 2 873 078
Neobežný majetok 1 476 550 1 226 304
Dlhodobý nehmotnÂ majetok 18 217 18 217
Dlhodobý hmotný majetok 220 624 252 507
Dlhodobý finančný majetok 1 237 709 955 580
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke 828 438 828 438
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely vrátane preddavkov 409 271 127 142
Obežný majetok 1 370 556 1 630 236
Zásoby 816 789
Dlhodobé pohľadávky 0 0
Krátkodobé pohľadávky 1 300 971 583 289
Finančné účty 68 769 1 046 158
Časové rozlíšenie 18 796 16 538
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU 2 865 902 2 873 078
Vlastné imanie 2 544 677 2 421 946
Základné imanie 331 940 331 940
Kapitálové fondy 353 548 353 548
Fondy zo zisku 0 0
Výsledok hospodárenia minulých rokovVýsledok hospodárenia minulých rokovVýsledok hospodárenia minulých rokovVýsledok hospodárenia minulých rokovVýsledok hospodárenia minulých rokovVýsledok hospodárenia minulých rokovVýsledok hospodárenia minulých rokovVýsledok hospodárenia minulých rokovVýsledok hospodárenia minulých rokovVýsledok hospodárenia minulých rokovVýsledok hospodárenia minulých rokovVýsledok hospodárenia minulých rokov 000 000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+-/Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+-/Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+-/Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+-/Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+-/Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+-/Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+-/Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+-/Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+-/Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+-/Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+-/Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+-/Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+-/ 1 859 1891 859 1891 859 1891 859 189 1 736 4581 736 4581 736 4581 736 4581 736 458
ZáväzkyZáväzkyZáväzkyZáväzkyZáväzkyZáväzkyZáväzkyZáväzkyZáväzky 303 573303 573303 573303 573303 573303 573 429 516429 516429 516429 516429 516429 516429 516
RezervyRezervyRezervy 9 649 12 05512 05512 05512 05512 055
Dlhodobé záväzkyDlhodobé záväzkyDlhodobé záväzkyDlhodobé záväzkyDlhodobé záväzkyDlhodobé záväzkyDlhodobé záväzky 13 32813 32813 328 12 94012 94012 94012 940
Krátkodobé záväzkyKrátkodobé záväzkyKrátkodobé záväzkyKrátkodobé záväzkyKrátkodobé záväzkyKrátkodobé záväzkyKrátkodobé záväzkyKrátkodobé záväzkyKrátkodobé záväzky 280 596280 596280 596280 596280 596280 596 404 521404 521404 521404 521
Krátkodobé finančné výpomociKrátkodobé finančné výpomociKrátkodobé finančné výpomociKrátkodobé finančné výpomociKrátkodobé finančné výpomociKrátkodobé finančné výpomociKrátkodobé finančné výpomociKrátkodobé finančné výpomociKrátkodobé finančné výpomociKrátkodobé finančné výpomociKrátkodobé finančné výpomociKrátkodobé finančné výpomociKrátkodobé finančné výpomociKrátkodobé finančné výpomoci 0000 00
Bankové úveryBankové úveryBankové úveryBankové úveryBankové úveryBankové úveryBankové úveryBankové úveryBankové úveryBankové úveryBankové úveryBankové úveryBankové úvery 0000 000
Časové rozlíšenieČasové rozlíšenieČasové rozlíšenieČasové rozlíšenieČasové rozlíšenieČasové rozlíšenieČasové rozlíšenieČasové rozlíšenieČasové rozlíšenie 17 65217 65217 65217 65217 65217 65217 65217 65217 652 21 61621 61621 61621 616

Úplná účtovná závierka spoločnosti NOVITECH a.s. za rok 2013 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto výročnej správy za rok 2013. Úplné 
znenie účtovnej závierky je aj uložené k nahliadnutiu v sídle spoločnosti a v Zbierke listín Obchodného registra Okresného súdu Košice I.
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Konsolidovaná súvaha spoločnosti NOVITECH a.s. (v €)
2013 2012

MAJETOK SPOLU 3 875 027 5 168 879
Neobežný majetok 722 077 582 147
Dlhodobý nehmotný majetok 216 1 083
z toho Aktívny konsolidačný rozdiel Goodwill 0 0
Dlhodobý hmotný majetok 266 375 354 040
Obstarávaný dlhodobý nehmotný a hmotný majetok 0 0
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný a hmotný majetok 18 217 18 217
Dlhodobý finančný majetok 437 269 208 807
z toho Aktívny konsolidačný rozdiel vzťahujúci sa na cenné papiere a podiely v dcérskej 
účtovnej jednotke (pri prvej konsolidácii kapitálu metódou uvedenia do ekvivalencie) 0 0
Obežný majetok 2 869 574 4 011 406
Zásoby 6 857 789
Dlhodobé pohľadávky 0 0
Krátkodobé pohľadávky 1 084 208 1 168 298
Finančné účtyFinančné účty 1 778 509 2 842 319
Časové rozlíšenie 283 376 575 326
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU 3 875 027 5 168 879
Vlastné imanie 1 738 205 2 693 852
Základné imanie 331 940 331 940
Kapitálové fondyKapitálové fondyKapitálové fondy 353 548 356 107
Fondy zo ziskuFondy zo ziskuFondy zo ziskuFondy zo zisku 11 65911 65911 65911 659 11 33611 33611 33611 33611 33611 33611 33611 33611 33611 336
Výsledok hospodárenia minulých rokovVýsledok hospodárenia minulých rokovVýsledok hospodárenia minulých rokovVýsledok hospodárenia minulých rokovVýsledok hospodárenia minulých rokovVýsledok hospodárenia minulých rokovVýsledok hospodárenia minulých rokovVýsledok hospodárenia minulých rokovVýsledok hospodárenia minulých rokovVýsledok hospodárenia minulých rokovVýsledok hospodárenia minulých rokovVýsledok hospodárenia minulých rokovVýsledok hospodárenia minulých rokov 152 521152 521152 521152 521152 521 159 787159 787159 787159 787159 787159 787
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+-/Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+-/Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+-/Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+-/Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+-/Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+-/Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+-/Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+-/Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+-/Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+-/Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+-/Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+-/Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+-/ 955 685955 685955 685955 685955 685 1 841 9861 841 986
Podiely iných spoločníkovPodiely iných spoločníkovPodiely iných spoločníkovPodiely iných spoločníkovPodiely iných spoločníkovPodiely iných spoločníkovPodiely iných spoločníkovPodiely iných spoločníkovPodiely iných spoločníkovPodiely iných spoločníkovPodiely iných spoločníkovPodiely iných spoločníkov -67 148-67 148-67 148-67 148-67 148 -7 304
ZáväzkyZáväzkyZáväzkyZáväzkyZáväzkyZáväzkyZáväzkyZáväzkyZáväzkyZáväzkyZáväzky 705 548705 548705 548705 548705 548705 548 840 046840 046840 046840 046840 046
RezervyRezervyRezervyRezervyRezervy 41 75541 75541 75541 75541 75541 75541 75541 755 41 23741 23741 23741 23741 23741 23741 237
Dlhodobé záväzkyDlhodobé záväzkyDlhodobé záväzkyDlhodobé záväzkyDlhodobé záväzkyDlhodobé záväzkyDlhodobé záväzkyDlhodobé záväzkyDlhodobé záväzkyDlhodobé záväzky 18 31218 31218 31218 31218 312 19 93919 93919 93919 939
Krátkodobé záväzkyKrátkodobé záväzkyKrátkodobé záväzkyKrátkodobé záväzkyKrátkodobé záväzkyKrátkodobé záväzkyKrátkodobé záväzkyKrátkodobé záväzkyKrátkodobé záväzkyKrátkodobé záväzky 645 481645 481645 481645 481645 481645 481 778 870778 870778 870778 870
Bankové úveryBankové úvery 00000 00
Pasívny konsolidačný rozdielPasívny konsolidačný rozdiel 1 156 7831 156 783 1 050 3531 050 3531 050 353
Časové rozlíšenieČasové rozlíšenie 274 491274 491 584 628584 628

Výkaz ziskov a strát spoločnosti NOVITECH a.s. (v €)
2013 2012

Tržby z predaja tovaru 300 300
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 219 190
Obchodná marža 81 110
Výroba 1 097 748 1 249 927
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 097 748 1 249 927
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0 0
Aktivácia 0 0
Výrobná spotreba 637 392 731 169
Pridaná hodnota 460 437 518 868
Osobné náklady 354 080 474 376
Dane a poplatky 2 288 2 193
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 15 625 18 725
Ostatné náklady na hospodársku činnosť 45 010 6 025
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotného a hmotného majetku 31 884 75 766
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 42 800 -20 767
Finančné výnosy 1 897 278 1 856 243
Finančné náklady 61 269 95 028
Prevod finančných výnosov 0 0
Prevod finančných nákladov 0 0
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 1 836 009 1 761 215
Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná 19 405 1 676
Daň z príjmov z bežnej činnosti odloženáDaň z príjmov z bežnej činnosti odloženáDaň z príjmov z bežnej činnosti odloženáDaň z príjmov z bežnej činnosti odloženáDaň z príjmov z bežnej činnosti odloženáDaň z príjmov z bežnej činnosti odloženáDaň z príjmov z bežnej činnosti odloženáDaň z príjmov z bežnej činnosti odloženáDaň z príjmov z bežnej činnosti odložená 215 2 3142 3142 3142 314
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdaneníVýsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdaneníVýsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdaneníVýsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdaneníVýsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdaneníVýsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdaneníVýsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdaneníVýsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdaneníVýsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdaneníVýsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdaneníVýsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdaneníVýsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdaneníVýsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení 1 859 1891 859 1891 859 1891 859 1891 859 189 1 736 4581 736 4581 736 4581 736 4581 736 4581 736 458
Mimoriadne výnosyMimoriadne výnosyMimoriadne výnosyMimoriadne výnosyMimoriadne výnosyMimoriadne výnosyMimoriadne výnosyMimoriadne výnosyMimoriadne výnosyMimoriadne výnosyMimoriadne výnosyMimoriadne výnosy 000 000
Mimoriadne nákladyMimoriadne nákladyMimoriadne nákladyMimoriadne nákladyMimoriadne nákladyMimoriadne nákladyMimoriadne nákladyMimoriadne nákladyMimoriadne náklady 00000 00000
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatnáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatnáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatnáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatnáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatnáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatnáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatnáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatnáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatnáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatnáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatnáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatná 0 00
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti odloženáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti odloženáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti odloženáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti odloženáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti odloženáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti odloženáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti odloženáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti odloženáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti odloženáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti odloženáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti odloženáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti odloženáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti odloženáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti odložená 00 00
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnostiVýsledok hospodárenia z mimoriadnej činnostiVýsledok hospodárenia z mimoriadnej činnostiVýsledok hospodárenia z mimoriadnej činnostiVýsledok hospodárenia z mimoriadnej činnostiVýsledok hospodárenia z mimoriadnej činnostiVýsledok hospodárenia z mimoriadnej činnostiVýsledok hospodárenia z mimoriadnej činnostiVýsledok hospodárenia z mimoriadnej činnostiVýsledok hospodárenia z mimoriadnej činnostiVýsledok hospodárenia z mimoriadnej činnostiVýsledok hospodárenia z mimoriadnej činnostiVýsledok hospodárenia z mimoriadnej činnostiVýsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti 0000 00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdaneníVýsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdaneníVýsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdaneníVýsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdaneníVýsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdaneníVýsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdaneníVýsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdaneníVýsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdaneníVýsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdaneníVýsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdaneníVýsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdaneníVýsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdaneníVýsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdaneníVýsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 859 1891 859 1891 859 1891 859 1891 859 1891 859 1891 859 189 1 736 4581 736 4581 736 4581 736 4581 736 4581 736 458
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Konsolidovaný výkaz ziskov a strát spoločnosti NOVITECH a.s. (v €)
2013 2012

Tržby z predaja tovaru 300 5 280
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 219 190
Obchodná marža 81 5 090
Výroba 4 651 889 6 670 585
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 651 889 7 029 555
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0 - 358 970
Aktivácia 0 0
Výrobná spotreba 1 519 557 2 334 925
Spotreba materiálu, energie a ostaných neskladovateľných dodávok 108 855 124 290
Služby 1 410 702 2 210 635
Pridaná hodnota 3 132 413 4 340 750
Osobné náklady 1 784 203 1 981 301
Dane a poplatky 4 888 6 586
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 21 033 24 757
Ostatné náklady na hospodársku činnosť 59 109 10 717
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 92 189 143 087
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti 0 0
Prevod nákladov na hospodársku činnosť 0 0
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnostiVýsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 213 0571 213 057 2 223 8162 223 816
Finančné výnosy 146 125 147 526
Finančné náklady 113 094 95 195
Prevod finančných výnosov 0 0
Prevod finančných nákladovPrevod finančných nákladovPrevod finančných nákladov 0 0
Výsledok hospodárenia z finančnej činnostiVýsledok hospodárenia z finančnej činnostiVýsledok hospodárenia z finančnej činnostiVýsledok hospodárenia z finančnej činnostiVýsledok hospodárenia z finančnej činnostiVýsledok hospodárenia z finančnej činnostiVýsledok hospodárenia z finančnej činnostiVýsledok hospodárenia z finančnej činnosti 33 031 52 331
Daň z príjmov z bežnej činnosti splatnáDaň z príjmov z bežnej činnosti splatnáDaň z príjmov z bežnej činnosti splatnáDaň z príjmov z bežnej činnosti splatnáDaň z príjmov z bežnej činnosti splatnáDaň z príjmov z bežnej činnosti splatnáDaň z príjmov z bežnej činnosti splatnáDaň z príjmov z bežnej činnosti splatnáDaň z príjmov z bežnej činnosti splatnáDaň z príjmov z bežnej činnosti splatnáDaň z príjmov z bežnej činnosti splatná 312 566312 566312 566312 566 438 960438 960438 960438 960438 960438 960438 960438 960438 960438 960438 960
Daň z príjmov z bežnej činnosti odloženáDaň z príjmov z bežnej činnosti odloženáDaň z príjmov z bežnej činnosti odloženáDaň z príjmov z bežnej činnosti odloženáDaň z príjmov z bežnej činnosti odloženáDaň z príjmov z bežnej činnosti odloženáDaň z príjmov z bežnej činnosti odloženáDaň z príjmov z bežnej činnosti odloženáDaň z príjmov z bežnej činnosti odloženáDaň z príjmov z bežnej činnosti odloženáDaň z príjmov z bežnej činnosti odloženáDaň z príjmov z bežnej činnosti odloženáDaň z príjmov z bežnej činnosti odložená -2 347-2 347-2 347-2 347 2 1822 1822 1822 1822 182
Výsledok hospodárenia z bežnej činnostiVýsledok hospodárenia z bežnej činnostiVýsledok hospodárenia z bežnej činnostiVýsledok hospodárenia z bežnej činnostiVýsledok hospodárenia z bežnej činnostiVýsledok hospodárenia z bežnej činnostiVýsledok hospodárenia z bežnej činnostiVýsledok hospodárenia z bežnej činnostiVýsledok hospodárenia z bežnej činnostiVýsledok hospodárenia z bežnej činnostiVýsledok hospodárenia z bežnej činnostiVýsledok hospodárenia z bežnej činnostiVýsledok hospodárenia z bežnej činnosti 935 869935 869935 869935 869935 869 1 835 0051 835 005
Mimoriadne výnosyMimoriadne výnosyMimoriadne výnosyMimoriadne výnosyMimoriadne výnosyMimoriadne výnosyMimoriadne výnosyMimoriadne výnosyMimoriadne výnosyMimoriadne výnosy 00 0
Mimoriadne nákladyMimoriadne nákladyMimoriadne nákladyMimoriadne nákladyMimoriadne nákladyMimoriadne nákladyMimoriadne nákladyMimoriadne nákladyMimoriadne nákladyMimoriadne nákladyMimoriadne náklady 000 0
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatnáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatnáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatnáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatnáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatnáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatnáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatnáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatnáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatnáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatnáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatnáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatnáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatnáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatnáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatná 000000 000000
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti odloženáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti odloženáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti odloženáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti odloženáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti odloženáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti odloženáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti odloženáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti odloženáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti odloženáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti odloženáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti odloženáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti odloženáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti odloženáDaň z príjmov z mimoriadnej činnosti odložená 000 000
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnostiVýsledok hospodárenia z mimoriadnej činnostiVýsledok hospodárenia z mimoriadnej činnostiVýsledok hospodárenia z mimoriadnej činnostiVýsledok hospodárenia z mimoriadnej činnostiVýsledok hospodárenia z mimoriadnej činnostiVýsledok hospodárenia z mimoriadnej činnostiVýsledok hospodárenia z mimoriadnej činnostiVýsledok hospodárenia z mimoriadnej činnostiVýsledok hospodárenia z mimoriadnej činnostiVýsledok hospodárenia z mimoriadnej činnostiVýsledok hospodárenia z mimoriadnej činnostiVýsledok hospodárenia z mimoriadnej činnostiVýsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti 000 000
Hospodársky výsledok z podielovHospodársky výsledok z podielovHospodársky výsledok z podielovHospodársky výsledok z podielovHospodársky výsledok z podielovHospodársky výsledok z podielovHospodársky výsledok z podielov 0000 000
Výsledok hospodárenia pripadajúci na konsolidačný rozdielVýsledok hospodárenia pripadajúci na konsolidačný rozdielVýsledok hospodárenia pripadajúci na konsolidačný rozdielVýsledok hospodárenia pripadajúci na konsolidačný rozdielVýsledok hospodárenia pripadajúci na konsolidačný rozdielVýsledok hospodárenia pripadajúci na konsolidačný rozdielVýsledok hospodárenia pripadajúci na konsolidačný rozdielVýsledok hospodárenia pripadajúci na konsolidačný rozdiel 00 000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobieVýsledok hospodárenia za účtovné obdobieVýsledok hospodárenia za účtovné obdobie 935 869935 869 1 835 0051 835 0051 835 005
z toho Výsledok hospodárenia pripadajúci na podiely iných spoločníkovz toho Výsledok hospodárenia pripadajúci na podiely iných spoločníkov -19 816-19 816 -6 981-6 981

Stanovisko dozornej rady  

Dozorná rada preskúmala ročnú účtovnú závierku NOVITECH a.s. za rok 2013 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 31.12.2013 pravdivo 
zobrazujú výsledky hospodárenia.

Dozorná rada konštatuje, že riadna účtovná závierka bola overená audítorskou spoločnosťou EkosAudit, s.r.o. Košice, Licencia SKAU č. 
543, ktorá v audítorskej správe zo dňa 9.5.2014 uvádza, že riadna účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finanč-
nú situáciu spoločnosti NOVITECH a.s. k 31.12.2013, 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 2013, s ktorým súhlasí. Na základe uvedeného dozorná 
rada spoločnosti NOVITECH a.s. odporúča valnému zhromaždeniu schváliť výročnú správu za rok 2013, riadnu účtovnú závierku za rok 
2013 a návrh predstavenstva na rozdelenie zisku za rok 2013.

Košice, 12.5.2014

Zuzana Dubovecká

predsedníčka dozornej rady 

NOVITECH a.s.
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NOVITECH a.s.
Moyzesova 58
040 01 Košice
Tel. : +421/55 3274 111 
Fax : +421/55 622 10 43
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

pFlow, s.r.o.
Moyzesova 58
040 01 Košice
Tel.: +421/55 3274 283
www.pflow.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 
Fax : +421/55 622 10 43
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 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

NOVITECH Bratislava, s.r.o.
Trnavská cesta 80
821 02  Bratislava
Tel.: +421 903 653 116

NOVITECH Banská Bystrica, s.r.o.
Medený Hámor 15
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421/48 4123 013-14
Fax: +421/48 4123 015 

Kontakty
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