TOP 10
firiem regiónu
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O REBRÍČKU
•

Jeho cieľom je oceniť najzdravšie malé a stredné spoločnosti v jednotlivých regiónoch
a tým vyzdvihnúť ich nezameniteľnú úlohu a dôležitosť v podnikovej ekonomike
Slovenska

•

Rebríček je zostavený odborníkmi z Deloitte, UniCredit Bank a Bisnode. Hodnotí
ekonomickú kondíciu firiem a tým aj prínos týchto firiem svojmu regiónu

•

Hodnotiaci model vychádza z objektívnych finančných ukazovateľov z účtovných
závierok firiem za rok 2014, ktoré sú indikátorom zdravej a dobre fungujúcej firmy ako
napríklad ziskovosť, štruktúra majetku a obrat

•

Ocenenie sa udeľuje v štyroch kategóriách:
»
»
»
»

•

obchodné spoločnosti s obratom od 2 do 10 miliónov eur
obchodné spoločnosti s obratom od 10 do 50 miliónov eur
výrobné firmy s obratom od 2 do 10 miliónov eur
výrobné firmy s obratom od 10 do 50 miliónov eur

Rebríček sprevádzajú aj tri regionálne diskusné fóra zo série HNRegióny pod názvom
„Aké sú šance na pod nikanie v regióne“.
Prvé podujatie prebehlo v Žiline 28. 5., nasledoval Poprad 17. 9. a posledné fórum sa
odohrá 11. 11. v Trenčíne.

„Veríme, že práve z tohto rebríčka
sa stane ocenenie, ktoré si budú
firmy zarámované vešať na stenu.
Lebo bude garantom zdravého a
poctivého biznisu.“
Marcela Šimková
šéfredaktorka Hospodárskych novín

„Rebríček pomôže firmám porovnať
sa so spoločnosťami na trhu, možno
identifikovať silné stránky a oblasti
na zlepšenie. Je to taktiež ocenenie
ich tvrdej práce. Okrem iného sa
majú možnosť firmy stretnúť a
spoznať s biznis lídrami v regióne
a v neformálnych diskusiách si
vymeniť skúsenosti.“
Patrik Ferko
riaditeľ na oddelení auditu Deloitte

„Keď je firma umiestnená
v rebríčku, pre obchodných
partnerov je to jasný pozitívny
signál. Samozrejme, s rebríčkom
je spojená aj určitá medializácia a
priestor pre firmy sa zviditeľniť a
dostať sa do povedomia obchodných
partnerov. Vidím v tom pridanú
hodnotu pre všetky strany.“
František Doležal
riaditeľ pre stredne veľké firmy
v UniCredit Bank

„Umiestnenie na danom shortliste
deklaruje, že firma je dôveryhodným
a zodpovedne pôsobiacim
podnikateľským subjektom, a tým
ju možno považovať za stabilnú
a ekonomicky zdravú spoločnosť
s pozitívnym výhľadom do
budúcnosti.“
Július Sauer
country manažér Bisnode Slovensko

Vyhlasovateľ
rebríčka

Generálny
partner

Odborný
a dátový
partner

Odborný
garant

