Две српске компаније међу 50 најбрже растућих технолошких компанија у
централној Европи
Београд, 16. оkтобар 2014. - Српска ИТ компанија High Tech Engineering Center llc
заузела је високо треће место на овогодишњој ранг листи најбрже растућих
технолошких компанија у централној Европи (CE Technology Fast 50) са петогодишњим
растом прихода од 1777 одсто, објављује консултантско-ревизорска компанија Deloitte.
На 18. месту је српска компанија Bitgear Wireless Design services, која се бави
електроником и има петогодишњи раст прихода од 759 одсто.
“Ово је резултат целог тима! Мислим да свака технолошка компанија вреди само
онолико колико вреде људи који је чине, а ми смо заиста поносни на наш тим. HTEC је
успео да окупи можда најбоље инжењере у региону који кроз рад на изазовним
пројектима на технологијама последње генерације имају доста простора за стручно
усавршавање, лично доказивање и напредак у сваком смислу који зависи само од њих.
Успешни смо зато што поштујемо допринос сваког човека понаособ, чинимо све да се
сви добро осећају, а они на најбољи начин враћају компанији. Сви смо као једна
велика породица. Технологија коју испоручујемо је често носилац пословања наших
клијената, а комбинујући предузетнички менталитет уз врхунски таленат у компанији,
увек дамо више од очекиваног и тако успевамо да задржимо клијенте на дуге стазе.
Ово признање је потврда доброг рада у претходном периоду, мислим да можемо бити
поносни на исти, али никако не смемо да се задовољимо њиме! Кажу да је раст тешко
одржати, али сам сигуран да са тимом који имамо, уз развој који планирамо можемо до
ћи на прво место на овој листи, што је менаџмент компаније поставио себи као циљ за
наредне две године,” коментарише Александар Чабрило, директор компаније High
Tech Engineering Center llc.
Пројекат Technology Fast 50 у Србији се спроводи већ седам година заредом, док се на
подручју централне Европе реализује 15 година. На овогодишњој листи нашле су се
компаније из 10 земаља централне Европе (Србија, Пољска, Мађарска, Румунија,
Хрватска, Чешка, Литванија, Словачка, Естонија и Бугарска).
Поред листе Technology Fast 50, Deloitte сваке године објављује и ранг листе Звезда у
успону (Rising stars) и листу Великих 5 (Big 5). Услов за пласман на листу Fast 50 je да
компаније током последњих пет година остварују приходе веће од 50.000 евра, a за
листу Звезде у успону да су приходи у последње три године већи од 30.000 евра. За
пласман на листу Великих 5 важе исти услови као и за листу Fast 50, с тим што
компаније морају да имају годишњи приход већи од 25 милиона евра у 2013. години.
Овогодишњи победник у категорији 50 најбрже растућих је мађарска онлајн компанија
која послује са некретнинама Szallas.hu Kft и која се први пут нашла на листи 50
брзорастућих технолошких компанија централне Европе, са петогодишњим растом
прихода од 2259% (од 2009. до 2013. године). Мађарска компанија Distinction Kft. је
најбоље пласирана на листи Звезде у успону. У категорији Великих 5, као и прошле
године, на првом месту се нашла пољска фирма GOCLEVER Sp. z o.o.
Просечан петогодишњи раст најбрже растућих централно-европских компанија на
листи је нешто виши у односу на прошлу годину и износи 698% али то је и даље
знатно испод просека од 1026% који је остварен у 2012.години.

Већина компанија са најбржим растом, као и претходних година, долази из Пољске,
њих 17 се нашло на листи. Веома добро су заступљене Мађарска са 10 компанија,
Румунија са 6 и Хрватска са 4 компаније.
Софтверске компаније су заузеле 26 места и тиме потврдиле вишегодишњу
доминацију на листи. Прати их 12 компанија чије је пословање у вези са интернетом,
док су остали технолошки сегменти на листи заступљени у значајно мањој мери.
Критеријуми:
Листа 50 најбрже растућих је формирана тако што су се компаније технолошког
сектора пријављивале Deloitte-у, при чему је требало да испуне неколико услова: да је
годишњи приход у последњих пет година већи од 50,000 евра, да је седиште
компаније унутар једне од земаља централне Европе, да компанија није
представништво, односно није у већинском власништву неке друге компаније и да
поседује сопствену технологију која значајно доприноси оперативним приходима.
Услови за листу Звезде у успону били су годишњи приход већи од 30 хиљада евра у
последње три године. Услови за листу „Великих 5” су исти као за листу 50 најбрже
растућих компанија, с тим што су годишњи приходи у последњој 2013. години морали
да буду већи од 25 милиона евра.
Deloitte-ови експерти су верификовали пријаве компанија, упоређујући их са
показатељима из финансијских извештаја. Deloitte није спровео ревизију нити
финансијску анализу у пријављеним компанијама.

