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ÚVODNÉ SLOVO RIADITEĽA SPOLOČNOSTI
A PREDSEDU PREDSTAVENSTVA
SMS V ROKU 2016
Rok v živote človeka je dlhá doba, je to ale taktiež dlhá doba aj pre firmu. Mnoho sa toho za obdobie 12 mesiacov zmení – niekedy k lepšiemu a inokedy naopak.
Rok 2016 bol pre slovenskú spoločnosť v znamení volieb a naplnili sa predpoklady, že v ďalšom období tu už
nebude stabilizovaná vláda jednej majoritnej strany, ale že osud krajiny bude zverený nejakej koalícii. Voliči rozdali karty tak, že nakoniec vznikla vládnuca štvorkoalícia a to malo za následok mnoho zmien na ministerstvách
a iných dôležitých úradoch a štátnych organizáciách. A každé takéto striedanie so sebou nesie aj určitú časovú
stratu než začne daný úrad znovu plne fungovať. Dnes si už ani neuvedomíme, že napríklad na poste generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti sa behom tohto jedného kalendárneho roka vystriedali celkom
štyria riaditelia. Na veľkú časť roka 2016 sa v podstate zastavili verejné súťaže, výrazne sa obmedzili nové
štátne investície do dopravnej infraštruktúry, ale aj do výstavby kanalizácií, čističiek a podobne. To samozrejme
malo za následok zníženie stavebnej výroby ako celku.
Pre našu spoločnosť to bol veľmi zlomový rok. Vstúpili sme do neho s vedomím, že oproti predchádzajúcemu
obdobiu budú naše výkony zrejme menšie a že po troch rokoch rastu je čas na pribrzdenie a stabilizáciu.
Po dvoch dekádach existencie pod hlavičkou „STAVBY MOSTOV SLOVAKIA“ sme sa chceli vytrhnúť z nálepky „iba“ mostárov, ale zároveň zostať verní svojej minulosti – zvolili sme teda premenovanie spoločnosti na
jednoduchý názov „SMS a.s.“. Pod týmito písmenami je skrytá naša história a zároveň nás tento názov nelimituje v podnikaní aj v ďalších segmentoch stavebnej výroby.
Pristúpili sme k internému rozdeleniu výroby, k pre nás tradičnej dopravnej divízii vznikla aj divízia vodohospodárska. Okrem týchto dvoch hlavných vetiev našej činnosti sme sa pokúsili o prienik do menších miestnych
zákaziek s projektom regionálnych závodov. Čas ukáže, či je to životaschopná cesta.
Celkové výkony za rok 2016 vo výške necelých 18 mil. EUR predstavujú cca 30 % pokles oproti rekordnému
roku, ale hospodársky výsledok po zdanení vo výške cca 500 tis. EUR nám napovedá, že sme sa aj s týmto prepadom vysporiadali vcelku dobre. Podstatné pre nás rovnako bolo, že sme pre takmer stovku našich kmeňových
pracovníkov udržali ich zamestnanie.
Zhrnuté a podčiarknuté: „Nie je dôvod k veľkej mega oslave, ale na trúchlenie to rozhodne nie je“.
Verím, že v rámci histórie našej spoločnosti bude rok 2016 hodnotený ako ten jeden z lepších – ako rok nádeje
a potvrdenia, že sme sa vydali správnym smerom. Ako rok, ktorý začal napĺňať našu dlhodobú víziu:

„Byť hrdými zamestnancami, ktorí stavajú dokonalé diela, byť dôveryhodný partner
a inšpirácia pre našu konkurenciu.“

Milan Svoboda
riaditeľ a predseda predstavenstva
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PROFIL SPOLOČNOSTI
Obchodné meno:
Sídlo:
Organ. zložka v zahraničí:

SMS a.s.
Partizánska cesta 91
974 01 Banská Bystrica
x
Výška podielu na ZI

Dátum založenia:
Dátum vzniku:
IČO:
IČ DPH:

20. 3. 1997
26. 9. 1997
35727951
SK2020268173

absolútne

v%

Podiel na hlasovacích
právach v %

Iný podiel na ostatných
pol. VI ako na ZI v %

SMP CZ, a.s.

534.520 €

100

100

x

SPOLU

534.520 €

100

100

x

Spoločník, akcionár

SMS – SKUPINA SMP – SKUPINA VINCI
- SPOLOČNE NA TRHU
STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s. fungujúca pod novým obchodným názvom SMS a.s.,
je dcérskou spoločnosťou českej spoločnosti SMP CZ, a.s. Materská spoločnosť je spoločnosťou s viac ako 60 ročnou tradíciou vo výstavbách a rekonštrukciách železobetónových
mostov, oceľových a drevených lávok. Výnimočnou špecializáciou materskej firmy je výstavba mostov z priečnych prefabrikátov, výstavba mostov letmou betonážou a závesných
a visutých mostov. Patrí medzi 15 najvýznamnejších stavebných spoločností v Čechách.
Popredné miesto na českom trhu si postupne získala aj
v oblasti vodohospodárskych, podzemných a inžinierskych stavieb a v neposlednom rade si postupne buduje
významné postavenie aj v oblasti ekologických a energetických stavieb. Jej 100 % akcionárom je od roku
2005 skupina VINCI Construction sídliaca vo Francúzsku. Medzinárodné pozadie v dnešnom prostredí je pre
spoločnosť veľkou pomocou a výhodou.
Či už práve výzva vedenia VINCI Construction Filiales
Europe Central alebo uvedomenie si, že disponovanie
čo najväčšou silou na slovenskom alebo českom stavebnom trhu ovládanom silnými konzorciami je možné
hlavne pri využití potenciálu a špecializácie všetkých
svojich dcérskych spoločností viedli k jednoznačnému
záveru. Po množstve diskusií a dlhotrvajúcich jednaniach bolo v lete roku 2013 prijaté rozhodnutie o vzniku konceptu pre SKUPINU SMP. Skupina mala od začiatku jednoznačne nastavený vlastný model a pravidlá
riadenia. Jej súčasťou sú okrem spoločnosti SMS aj
spoločnosti PRŮMSTAV, ARKO, FREYSSINET, OK
TŘEBESTOVICE, PREFA PRO a 100 % akcionár fir-
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my spoločnosť SMP CZ. Fungovanie SKUPINY SMP
možno datovať na začiatok roka 2014, pričom spolupráca a prepojenosť je z roka na rok čím ďalej tým
lepšia. Počet zamestnancov skupiny je aktuálne už viac
ako 1000. Rôznorodosť a zároveň špecifickosť zamerania týchto spoločností a to, či už:
• skúsenosti v realizácii dopravných a vodohospodárskych stavieb,
• úspešné projekty v oblasti pozemných stavieb,
• dodávky investičných celkov vodohospodárskych stavieb (čistiarne odpadových vôd, úpravne pitnej vody)
• kompletné riešenia pre sanácie, opravy, rekonštrukcie
a zosilňovanie rôznych typov stavebných konštrukcií
• výroba klasických oceľových konštrukcií, výroba železničných a cestných oceľových mostov, konštrukcia
mostných dilatačných záverov
• výroba mostných segmentov, predpínaných mostných
nosníkov, protihlukových stien a ďalších prefabrikátov
pre dopravné a pozemné stavby predstavujú pre úspešné naplnenie pôvodného zámeru dobrý základ.

Skupina SMP je schopná pokryť svojimi špecializáciami
prakticky všetky stavebné činnosti. Obchodná, technická, ekonomická a finančná alebo organizačná podpora,
vzájomná koordinácia jednotlivých spoločností a snaha
byť súčasťou realizácie veľkých a významných projektov, ktoré vedú k zlepšovaniu každodenného života nás
všetkých, sú dobrými dôvodmi na úspech.
Skupina SMP je však súčasťou ešte väčšej, silnej a na
celosvetovom trhu rešpektovanej skupiny VINCI Construction. Spoločne patríme do celosvetovej Skupiny
VINCI, svetového lídra v oblasti koncesií a stavebníctva, spoločnosti, ktorá koncipuje, financuje, buduje
a prevádzkuje infraštruktúry a objekty občianskej vybavenosti prispievajúce k zlepšeniu každodenného života a mobility každého obyvateľa. VINCI zamestnáva
takmer 191 tisíc spolupracovníkov v stovke krajín po
celom svete. VINCI sa neobmedzuje iba na ekonomické
výsledky, zaväzuje k environmentálnej, sociálnej a spoločenskej výkonnosti. Jej ambíciou je vytvorenie dlhodobej hodnoty pre svojich klientov, akcionárov a pre
spoločnosť. VINCI si neustále kladie úlohy a otázky súvisiace s účelnosťou a spoločenskou užitočnosťou realizovaných stavieb a snaží sa o to, aby čo najlepšie spĺňa-

la súčasné a budúce potreby užívateľov a obcí. VINCI
rovnako reaguje na otázky súvisiace so zmenami klímy
a preto rozvíja ekologickú hodnotu svojich projektov.
Zároveň sa svojimi projektami chce zasadzovať o sociálno-ekonomický rozvoj územných celkov a regiónov.
Spôsob ako zostať špičkovým hráčom vo svojom obore
vidí VINCI udržaním si náskoku pred ostatnými a opieraním sa o kvalitné partnerstvo so zákazníkmi a s ich
prostredím.
Súčasťou tohto veľkého koncernu je spoločnosť od
roku 2005, kedy VINCI vstúpila do podnikania materskej spoločnosti SMP CZ. Na slovenskom stavebnom
trhu však SMS už funguje 19 rokov. Za toto obdobie
zažila výstupy a vzostupy, ale ako to v živote chodí, žiaľ
aj menšie poklesy. Snaží sa presadzovať víziu, ambície,
záväzky celej Skupiny. Stále platí, že akcionári, vedenie aj zamestnanci sú si vedomí, že naša konkurencia,
najsilnejšie firmy na Slovensku majú ochranu v zahraničných spoločnostiach s celoeurópskou alebo dokonca
celosvetovou pôsobnosťou, ktoré veria v ich úspech
a životaschopnosť.
Aj toto sú dôvody prečo sa spoločnosť rada prezentuje kam patrí a nastavuje všetky procesy tak, aby boli
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orientované na splnenie cieľov, či už SKUPINY SMP
alebo SKUPINY VINCI. Segment, ktorého sme súčasťou, teda stavebný sektor, jeho správne fungovanie
je súčasťou života všetkých ľudí. Aj našou činnosťou
uľahčujeme ľuďom život. SPOLOČNE sa podieľame
na budovaní infraštruktúry, ktorá umožňuje rýchlejšie a bezpečnejšie cestovanie. Chceme mať dôveru
investorov, vytvárať hodnoty pre našich akcionárov
a umožniť našim zamestnancom podieľať sa na spoločnom úspechu.
Firma má vybudované stabilné a pevné postavenie, je
rešpektovaným hráčom na trhu a spoľahlivým partnerom pri realizácii veľkých zákaziek v združeniach s ostatnými veľkými stavebnými spoločnosťami. Získavaním
skúseností, zamestnávaním kvalitných ľudí, zaujímavými technickými riešeniami a inováciami sa dlhodobo

VÝROČNÁ SPRÁVA 2016
snaží ponúkať vysokú kvalitu služieb v oblasti realizácie stavebných diel za súčasného dodržovania zásad
ochrany ŽP, prevencie znečisťovania ŽP. Firma si vo
verejných, odborných, laických kruhoch buduje kladný
image. Férové vzťahy, či už medzi vlastnými zamestnancami, subdodávateľmi, súkromnými alebo verejnými
investormi sú taktiež dôležité. Snahou všetkých zainteresovaných je neustále zvyšovať svoju technickú, materiálovú a organizačnú vybavenosť. Aj preto spoločnosť,
či už v minulosti alebo aj aktuálne za podpory členov
SKUPINY SMP participuje na viacerých významných
projektoch infraštruktúry. Toto postavenie sa snaží dlhodobo obhajovať a udržať si ho čo najdlhšie.

ČINNOSTI SPOLOČNOSTI PODĽA VÝPISU Z OR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
prenájom hnuteľných vecí
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
vykonávanie inžinierskych, bytových, občianskych, dopravných a priemyselných stavieb
vedenie účtovníctva
výroba stavebných hmôt a polotovarov
prenájom motorových vozidiel
prenájom stavebných strojov
opravy mechanických častí stavebných strojov
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

HLAVNÉ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI
		
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monolitické železobetónové a predpäté konštrukcie
Prefabrikované železobetónové a predpäté mosty a konštrukcie
Segmentové technológie
Spriahnuté oceľovo-betónové mosty a konštrukcie
Zavesené mostné konštrukcie
Železničné oceľové mosty
Prefabrikované presypané konštrukcie
Rekonštrukcie mostov a výstavba oceľových a drevených lávok
PHS
Oporné a zárubné steny

		
•
•
•
•

Dopravné stavby - mosty

Vodohospodárske a ekologické stavby

Protipovodňové úpravy riek a potokov
Kanalizácie a čističky odpadových vôd
Revitalizácie a stavebné úpravy mestských plôch
Úpravne pitnej vody

		

Pozemné stavby

• Revitalizácie kultúrnych pamiatok, budov pre kultúru
• Rekonštrukcie nebytových budov pre školstvo, vzdelávanie
• Dostavby a rekonštrukcie zdravotníckych, sociálnych zariadení
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SMS UŽ 19 ROKOV NA TRHU
Spoločnosť SMS a.s. bola založená 20/03/1997 a v Obchodnom registri zapísaná
26/09/1997 pod obchodným názvom STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s.
Za jej vznikom stojí rozhodnutie českej spoločnosti Stavby Mostů Praha, a. s., ktorá
sa ako „matka“ rozhodla rozšíriť svoju rodinu aj na Slovensku, konkrétne o dve „dcéry“.
Jednou bola spoločnosť SM 7 so zameraním na predpínanie železobetónových konštrukcií a druhou naša spoločnosť STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, s jasnou víziou budovať,
rekonštruovať a sanovať mosty na území Slovenska.

Sídlo spoločnosti je už 17 rokov v „srdci Slovenska“,
v Banskej Bystrici. Z troch zamestnancov na jej úplnom
začiatku je teraz firma, ktorá dáva priestor viac ako 100
zamestnancom. Čerství absolventi stredných a vysokých
škôl, kvalifikovaní odborníci, českí kolegovia z materskej
firmy, títo ľudia tvoria našu firmu a veria v našu víziu:
„Spoločne k dokonalosti, dôvere a inšpirácii“.
Počas 19tich rokov firma prešla zložitým vývojom,
vzostupy ale aj pády, to nás posúvalo neustále vpred.
V začiatkoch svojej existencie spoločnosť vykonávala
prevažne opravy a sanácie mostných objektov s ročným
obratom na úrovni 2 mil EUR. Postupne sa firma vďaka
získaných skúsenostiam a dobrému menu dostala k väčším dopravným stavbám, mosty na diaľničných úsekoch
D1 Mengusovce – Jánovce a R1 Žarnovica - Šášovské
Podhradie sú toho jasným príkladom. Obrat firmy vzrástol na úroveň 15 mil EUR. Od tejto chvíle sme sa stali
spoľahlivým a dôveryhodným partnerom pre najvýznamnejšie stavebné firmy na slovenskom trhu.
Vďaka našim akcionárom, skupine VINCI, sme sa v roku
2009 podieľali na historicky prvom PPP projekte na Slovensku „R1 Nitra - Tekovské Nemce a Banská Bystrica – Severný obchvat“. Hodnota zákazky 95 mil. EUR,

doba výstavby 36 mesiacov, 24 mostných objektov, 15
protihlukových stien, bola to pre nás skutočná výzva.
Zvládli sme to so cťou a uvedená diaľnica sa stala našou
najväčšou a najkrajšou referenčnou stavbou. Veď posúďte sami, každý z nás po nej pravidelne cestuje a vidí
obrovský rozdiel oproti iným diaľničným úsekom.
Neskôr sa spoločnosť vplyvom situácie na stavebnom
trhu rozhodla diverzifikovať svoje portfólio. Mostné stavby rozšírila o vodohospodársky segment ako
aj o pozemné stavby. Od tej doby sme dokončili niekoľko zaujímavých a mimoriadne dôležitých protipovodňových úprav, vybudovali kanalizácie v niekoľkých
obciach a mestských častiach, revitalizovali sme verejnoprospešné plochy, rekonštruovali kultúrne budovy
ako aj zdravotnícke zariadenia.
Ambíciou SMS a.s. je do roku 2025 naplniť svoju víziu:
„Sme hrdí zamestnanci, staviame dokonalé diela, sme
dôveryhodný partner a inšpirácia pre našu konkurenciu.“
K tomu jednoznačne prispieva aj pomoc našej materskej spoločnosti SMP ako aj skúsenosti a finančná sila
skupiny VINCI, na čo sme právom hrdí a za čo im patrí
veľká vďaka…

Ambíciou SMS a.s. je do roku 2025 naplniť našu víziu:

„Sme hrdí zamestnanci, staviame dokonalé diela,
sme dôveryhodný partner a inšpirácia pre našu konkurenciu.“
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VÝBER DOKONČENÝCH STAVIEB ZA OBDOBIE 1997 – 2015
Sanácie a rekonštrukcie
• Oprava mosta v Martine ul. Čsl. armády
• Renovácia poškodených zvislých bet. plôch VD – Hrušov
• Oprava mosta ev. č. D1-231 v km 465,964 na diaľnici nad c. III/5371 a nad poľnými cestami ľavý most
• Oprava mosta ev. č. D1-211 v km 452,230 a ev. č. D1-212 v km 452,250 nad potokom Demänovka
• Oprava mosta cez rieku Nitra na ceste III/06427 v obci Černík
• I/66 Telgárt – oprava mosta
• I/11 Svrčinovec most cez rieku Čierňanku ev. č. 11-202
• Rekonštrukcia lávky pre peších zo sídliska Družba ku kostolu Sv. Mikuláša v Trnave
• Oprava mosta ev. č. 64-002 A v k. ú. Komárno
• Oprava spodnej stavby mosta III/05087 vo Zvolene
• Oprava mosta ev. č. 06433 – v kat. obce Kolíňany
• Oprava mosta ev. č. D61-029 – Bratislava
• Oprava mosta ev. č. 66-073 v km 91,838 na ceste I/66 – Banská Bystrica
• I/65 Turčianský Michal – sanácia mosta
• Oprava mosta ev. č. 511-014 v km 27,517 v obci Topoľčianky
• Estakáda Sekule, na diaľnici D2 Kúty-Bratislava, oprava spodnej stavby
• Diaľnica D61 Bratislava Mierová ulica-Senecká cesta,
• Estakáda prievoz
• Diaľnica D1 Hybe-Važec – sanácia
• Diaľnica D61 Nové Mesto n. Váhom-Chocholná, obj. 212 – sanácia
• Oprava mostného objektu na ŠC I/18, ev. č. mosta 374 – Motorest Važec
• Oprava mosta ev. č. D61-033 v km 21,264 cez potok Čierna Voda
• Kompletná dodávka predpätia pre opravu mosta č. I/50-325 – Košické Olšany
• Výmena zvodidlových stĺpikov a sanácia ríms na mostoch D1-211 a D1-212 v križovatke Liptovský Mikuláš
• Oprava strechy U.S. EMBASSY Bratislava
• Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-230 Belá
• I/65D Martin-obchvat
• Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. tried v Košickom kraji, úsek I/50 Michalovce – Lúčky
• Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. tried v Trenčianskom kraji, úsek I/50 Nováky Handlová
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Dopravné stavby – mostné stavby
• R2 Ožďany – preložka SO 203-00 Most na R2 nad poľnou cestou a údolím v km 1,653
• Diaľnica D1 Mengusovce-Jánovce, úsek v km 14,230 - 25,850
• R3 Oravský Podzámok-Horná Lehota
• Most nad cestou III/05922 a potokom Pribiš v km 3,212
• R2 Figa – obchvat, SO 202 a SO 204
• Rýchlostná cesta R1, Žarnovica-Šášovské Podhradie, I. Etapa, II. Etapa
• Rýchlostná cesta R1, Nitra-Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat, projekt PPP, 2. úsek,
Selenec-Beladice, 3. úsek Beladice- Tekovské Nemce, 4. úsek Banská Bystrica vrátane protihlukových stien
na II. a IV. Úseku
• I/50 Zvolen, Pustý Hrad - Neresnica, III. Etapa – realizácia mimoúrovňovej križovatky
• I/61 Trenčín – vybudovanie 2 mostov
• Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov, II. úsek
• I/72 Zbojská, Sedlo Tisovec
• Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité – vybudovanie nosnej konštrukcie SO 245 Most „Čadečka“ v km 29,380
• Most cez Hron Brezno-Bujakovo
• I/59 Dolný Kubín (Medzihradie - Kňažia) (TEN-T)

Stavby v zahraničí
• Poľsko A2 Strykow - Konotopa – výstavba mostov

Pozemné stavby
• Rekonštrukcia a revitalizácia parkov v Meste Košice: Mestský park, Komenského ul. – východ, Komenského
ul. – západ, Moyzesová
• Revitalizácia hradu na vrchu Hradová v Košiciach
• Rekonštrukcia Historickej sály Východoslovenskej galérie, Košice
• Dobudovanie 1.poschodia rozostavanej budovy – Oravská poliklinika, Námestovo
• Riešenie havarijného stavu technických zariadení – rekonštrukcia výťahov chirurgický pavilón – lôžkové výťahy – KNsP Čadca
• Rekonštrukcia strechy so zateplením – sanácia plochej strechy na objekte dielní – SOŠ strojnícka, Kysucké
Nové Mesto
• Revitalizácia NKP na Betliarskej ul. č. 8 v Rožňave – Dom tradičnej ľudovej kultúry Gemer

Vodohospodárske stavby
• Odstránenie povodňových škôd - úprava komunikácie, úprava komunikácie Perlová, Krížna, Potočná, Gelnica
• Úprava Drienického potoka – DRIENICA – protipovodňová ochrana“
• Valaliky, Geča – Skupinový vodovod a kanalizácia
• Krásnovce, Šamudovce – kanalizácia
• Výstavba verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v Spišskom Podhradí
• Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu kanalizácia Podunajské Biskupice, II. etapa
• Ilava - úprava Podhradského potoka, I. etapa
• Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza, Obec Opatovce nad Nitrou
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STAVEBNÝ ROK 2016

REALIZOVANÉ STAVBY ZAZMLUVNENÉ
V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

VÝZNAMNÉ NOVO ZÍSKANÉ ZÁKAZKY PRE ROK 2017

Dopravné stavby

• I/66 Brusno- výmena MDZ, 66-087
Objednávateľ: ALPINE SK, a.s.
• D1 Budimír - Bidovce
Objednávateľ: Skanska SK, a.s.
• Rýchlostná cesta R1 Sielnica – úprava križovatky
Objednávateľ: EUROVIA SK, a.s.

• Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)
práce realizované v združení Združenie Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno), spoločnosti EUROVIA SK-HOCHTIEF CZ-SMS
Objednávateľ: NDS, a.s.
• Bardejov I/77 - JZ obchvat
Objednávateľ: EUROVIA SK, a.s.
• Diaľnica D1 Ivachnová - Važec (v km 437,458 - 482,500 D1) Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach
a rýchlostných cestách Diaľnica D1 Trnava - Križovatka Lúka (D1 v km 49,500 - 95,450) zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách
Objednávateľ: PREFA PRO, a.s.

Pozemné stavby

Dopravné stavby

Vodohospodárske stavby
• Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
Objednávateľ: BRAAND GROUP, s.r.o.
• Protipovodňové opatrenia v obci Malcov
Objednávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice

• Zámok Budatín - kaplnka – stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku
Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj
• Zážitkové centrum SENTINEL v Rožňave
Objednávateľ: Košický samosprávny kraj
DOPRAVNÉ STAVBY
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VODOHOSPODÁRSKE
STAVBY

POZEMNÉ STAVBY
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STAVEBNÉ PORTFÓLIO V ROKU 2016

Bardejov

Budatín
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác vrátane reštaurátorských prác v interiéri Kaplnky (omietky
a nástenná maľba) a umelecko-remeselných prác hospodárskej budovy s kaplnkou, súvisiacich s obnovou areálu Budatínskeho zámku. Budatínsky zámok sa nachádza v Žiline, na sútoku riek Kysuca a Váh, je národnou
kultúrnou pamiatkou.
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Predmetom zákazky je vybudovanie 3 mostov
204-00 Most nad údolím bezmenného potoka v km 3,715 – päťpolový most, nosná konštrukcia je navrhnutá
z tyčových predpätých prefabrikátov spriahnutých monolitickou doskou. Spodná stavba je tvorená dvojicou
opôr navrhnutých ako úložné prahy založené na pilótach a štyrmi medziľahlými podperami navrhnutých z dvojice stĺpov kruhového prierezu votknutých do základovej dosky.
Dĺžka mosta: 158,15 m, šírka mosta: 14,50 m, výška mosta: 12,29 m
205-00 Most nad ulicou Tačevská v km 4,690 – trojpoľový most, nosná konštrukcia je navrhnutá monolitická,
dosková obojstrannými konzolami z predpätého betónu. Opory sú navrhnuté ako úložný prah zo železobetónu
a podpery sú navrhnuté ako stĺpové s priečne predopnutým úložným prahom, votknuté do základovej dosky
a založené na veľkopriemerových pilótach.
Dĺžka mosta: 79,60 m, šírka mosta: 14,80 m, výška mosta: 6,0 m (nad miestnou komunikáciou)
206-00 Most nad cestou II/545 v km 4,995 – trojpoľový most, nosná konštrukcia je navrhnutá monolitická,
dosková s obojstrannými konzolami z predpätého betónu. Opory sú navrhnuté ako úložný prah zo železobetónu
a podpery sú navrhnuté ako stĺpové s priečne predopnutým úložným prahom, votknuté do základovej dosky
a založené na veľkopriemerových pilótach.
Dĺžka mosta: 74,48 m, šírka mosta: 15,00 m, výška mosta: 7,77 m (nad cestou II/545)
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Rožňava
Predmetom zákazky je prístavba bansko-hutníckej expozície k objektu Baníckeho múzea, ktorá umožní rozšírenie a skvalitnenie podmienok expozičnej a výstavnej činnosti múzea a čiastočná rekonštrukcia jestvujúceho
objektu Baníckeho múzea v Rožňave. Funkčné zjednotenie areálu je realizované prostredníctvom terénnych
úprav, úpravy zelene, výsadby stromov a kríkov.

Žilina
Predmetom zákazky okrem tunelových objektov je aj výstavba mostu na D3 v km 10,800 nad preložkou cesty
I/11 a Kysucou ako jeden z nosných stavebných objektov stavby D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno). Hlavnou
úlohou tohto mostného objektu je previesť dopravu na tomto úseku diaľnice ponad cestu na Vranie, rieku Kysucu
a vetvu cesty I/11 budovanú v rámci tejto stavby. Mostný objekt 224-00 je rozdelený na dva mosty, pre každý dopravný smer je navrhnutá samostatná konštrukcia. Dĺžka ľavého mosta je 425,137 m a pravého mosta 416,280 m.
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rokom, kedy SMS za 12 mesiacov svoju kvalitu dokazovala na najväčšom množstve súbežne rozpracovaných
projektov. Svoje skúsenosti využila pri rekonštrukciách
mostov, ciest I. a II. triedy. Dokončenie niektorých zo
započatých projektov predstavovalo jednu z dôležitých
úloh stanovených pre rok 2016, ktorá sa firme podarila
úspešne splniť.

SÚČASNOSŤ – ZMENA NÁZVU SPOLOČNOSTI
NEZNAMENÁ ZMENU NASTAVENEJ VÍZIE
SMS a.s. je novým obchodným názvom, ktorý od Mája 2016 nahrádza pôvodný názov
spoločnosti STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s. Hoci v súčasnej dobe spoločnosť patrí
na Slovensku k najvýznamnejším stavebným spoločnostiam realizujúcim mostné stavby,
vzhľadom na nové trendy, aktuálny vývoj na trhu a nastavenú víziu ďalšieho úspešného
podnikania sa nemôže sústrediť výhradne len na mostné stavby, ale musí rozširovať
svoje aktivity aj o ďalšie segmenty.
Firma SMS je dcérskou spoločnosťou SMP CZ, a.s.
a súčasťou najvýznamnejšej stavebnej skupiny sveta,
francúzskej spoločnosti VINCI. Jej smerovanie a napredovanie ovplyvňuje politická situácia (vypisované projekty, operačné programy, čerpanie fondov), situácia na
stavebnom trhu, ale aj silný konkurenčný boj. Dopady
krízy na Slovensku boli neprehliadnuteľné, budovanie
diaľnic, či rýchlostných ciest bolo v ostatných rokoch
pozastavené a nové príležitosti sa ukazovali v iných
stavebných oblastiach. Spoločnosť veľmi precízne dlhodobejšie vyhodnocovala všetky dôležité aspekty svojho
fungovania na trhu a opierala sa aj o skúsenosti a získané poznatky svojej materskej firmy. Tá v Čechách
svoje rozhodnutie prejsť od realizácie výsostne mostných stavieb k iným segmentom prijala už skôr a z roka
na rok úspešnejšie funguje aj v týchto oblastiach. Be-
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Avšak vedenie si však ešte počas roka 2015 plne uvedomovalo, že situácia s množstvom vypísaných zákaziek, o ktoré by mohla firma aj v tomto roku súťažiť
nebude taká výhodná ako to bolo práve v roku 2015.
Keďže, Objednávateľmi a Investormi prác spoločnosti sú takmer 100 % štátne alebo verejné organizácie
a rok 2016 bol rokom volebným, vedeli sme, že vyhlasovanie nových tendrov a ich štruktúra bude až po
zastabilizovaní novej vlády, čo nie vždy ide tak rýchlo
ako by bolo potrebné. Tak sa aj stalo. Množstvo zákaziek sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom rapídne
znížilo. Zásoba práce sa musela prerozdeliť tak, aby
sa nemuselo výrazne prepúšťať. Zároveň firma sa aktívne podieľala aj v obchodnej oblasti, hneď ako znovu
boli vyhlásené nové tendre začala súťažiť a získala do
budúceho obdobia ďalšie zaujímavé zákazky.
Firma si zadefinovala pre rok 2016 okrem stabilného
obratu a určitého reálne dosiahnuteľného % zisku, aj
ďalšie ciele ktoré sa týkali predovšetkým hlavne potreby
dodržiavania ňou nastavených pravidiel a pokynov, pokynov skupiny SMP, samozrejme dodržiavanie BOZP
a ŽP, všestranného rozvoja zamestnancov spoločnosti,
či reorganizácie IT služieb. Skoncipovala víziu do roku
2025, ktorej sa snaží približovať, cieľ týkajúci sa vytvorenia regionálneho závodu – východ, bol taktiež splnený.
Okrem pokračovania v budovaní rozostavaných projektov, sa spoločnosť vo veľkej miere počas roka venovala
aj zavedeniu plánovania stavieb systémom Orchestra

vytvoreným vo VINCI, tak, aby všetky stavby boli do
konca roka už manažované a riadené práve v tomto
systéme. Vrcholoví manažéri a stredný manažment
ďalej počas roka absolvovali množstvo školení s hlavným zámerom a to vytvoriť základný rámec pre budovanie jedinečnej kultúry pre naplňovanie firemných
cieľov a vízií. Tieto školenia mali dopomôcť k zvýšeniu efektivity na úrovni osobnej, tímovej, organizačnej,
prinášať zlepšenie v oblasti produktivity, komunikácie,
byť zamerané na priority, budovanie vzťahov a vedenie
druhých ľudí.
Pokračovalo sa v rozbehnutej spolupráci s absolventami vysokých škôl predovšetkým Žilinskou univerzitou
a ich zapájaní do pracovného procesu, pokračovalo sa
v internej škole. Rok 2016 podobne ako rok 2015 bol
rokom bez vážnych pracovných úrazov.
Firma sa snaží stále napredovať a fungovať podľa aktuálnych trendov v stavebníctve. Chce, aby vízia, ktorú si
stanovila, sa stala čím rýchlejšie realitou. Chce sa podieľať na najvýznamnejších stavbách na domácej scéne,
dostať sa medzi lídrov na trhu, byť spoľahlivým partnerom, pre ktorého sú dohody, kvalita a termíny prvoradé
to všetko samozrejme pri vysokom štandarde bezpečnosti a vysokej miere spoločenskej angažovanosti.
Všetky tieto kroky, podpora materskej firmy, fungujúca skupina SKUPINA SMP, medzinárodné pozadie
majú viesť k napĺňaniu vytýčených cieľov, vízie a stabilnému miestu na slovenskom stavebnom poli.
Spoločnosť budúci rok 2017 oslávi už svoje 20 výročie. Chce ho osláviť pri „dobrých“ zákazkách, so stabilizovaným, kvalitným kolektívom, využitím získaných
poznatkov z množstva školení pri profesionálnej práci, pri zveľaďovaní a zlepšovaní postupov a procesov
v obchodnej, predvýrobnej a výrobnej príprave.

rúc do úvahy tieto fakty, spoločnosť SMS sa postupne
presadzuje aj za pomoci nových kolegov – špecialistov,
v iných segmentoch stavebníctva a to, či už pozemných ale hlavne vodohospodárskych a ekologických
stavbách. Spoločnosť si plne uvedomovala, že dopravné stavby majú svoje vrcholy a pády, sú viazané na
politickú situáciu s zároveň chcela využiť dieru na trhu,
ktorá sa odkryla pri potrebe čerpania európskych fondov určených na realizáciu projektov protipovodňových
opatrení a odkanalizovania obcí a miest. Prijatie tohto rozhodnutia sa ukazuje ako správne. Ukázala to aj
pestrosť nových získavaných projektov predovšetkým
v roku 2015, ktoré pomohli firme dostať sa z červených
čísiel. Spoločnosť tak aj cez dokončené zákazky dokazuje, že vie realizovať nielen mosty, ale aj kanalizácie
alebo projekty protipovodňovej ochrany. Rok 2015 bol
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ŠTATUTÁRNY ORGÁN
PREDSTAVENSTVO
Milan Svoboda
predseda predstavenstva
34
Trubín 267 01
Česká republika
Vznik funkcie: 01. 06. 2013
Ing. Martin Krchnák
podpredseda predstavenstva
Gorkého 769/8
Sliač 962 31
Vznik funkcie: 19. 09. 2014
Ing. Dalibor Novotný
člen predstavenstva
Rudina 526
Rudina 021 31
Vznik funkcie: 01. 02. 2015

DOZORNÁ RADA
Ing. Martin Doksanský
Pod Černým vrchem 5420
Chomutov 430 01
Česká republika
Vznik funkcie: 19. 09. 2014
Jan Jech
Švabinského 498/29
Praha 4 149 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01. 02. 2014
Lucie Zímová
Špirkova 524/10
Praha 4 142 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01. 02. 2014
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ORGANIZAČNÁ SCHÉMA
SPOLOČNOSTI K 31/12/2016

ZAMESTNANCI - KĽÚČOVÁ HODNOTA SPOLOČNOSTI

RIADITEĽ SPOLOČNOSTI
MILAN SVOBODA
PRÁVNE ODDELENIE

ODDELENIE BOZP, PO A ŽP

JUDR. LÁMEROVÁ, LL.M.

BC. JAKUBOVIE
ING. ŠKORVAGOVÁ

MANAŽÉR IMS, PODATEĽŇA
MGR. MATTOVÁ

CENTRÁLNY NÁKUP
ING. KOUT
ING. VINCZE

FINANČNÉ ODD.

OBCHODNÉ ODD.

VÝROBNÉ ODD.

FINANČNO-SPRÁVNY
RIADITEĽ PV PRE IMS
ING. KRCHNÁK

OBCHODNÝ RIADITEĽ
ING. NOVOTNÝ

DIVÍZIA DOPRAVNÉ
STAVBY
ČÁP

ZÁSTUPCA FSR
CONTROLLING,

ZÁSTUPCA OR,
TECHNICKÁ

ZÁVOD STRED
+ POŽIČOVŇA

VÝSTUPY K
AKCIONÁROVI
ING. ŠIMONIK

PRÍPRAVA
ING.DIEN

ING. KOUT

MANAŽÉR

IT TECHNIK
(OUTSOURCING)
MOJŽIŠ

KOMPLETIZÁCIA
PONÚK
BC. HANUSKOVÁ

ÚČTOVNÉ
ODDELENIE

ROZPOČTÁRI
ING. KOŠTIALOVÁ

PROJEKTU
BEDRICH
ING. MACHÁČEK
ING. BALÁŽ
ING. KOČIŠ
ING. ŠEVČÍK

ING. GALÁNYIOVÁ
GLAJZOVÁ

PEŤKOVÁ

PERSONÁLNE
ODDELENIE
HUŽOVÁ
MZDY
(OUTSOURCING)
ING. ŠLAMIAROVÁ
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PROJEKTY
BACK OFFICE

VYHĽADÁVANIE
PONÚK
GRBÁL

DIVÍZIA VODOHOSP.
A POZEMNÉ STAVBY
ING. MACKO
ZÁRUČNÝ SERVIS,
ARCHÍV, AUTOPARK
ŠAGÁTOVÁ
ZÁVOD VÝCHOD
ING. MURAVSKÝ
PROJEKTY
MANAŽÉR PROJEKTU
ING. KAŠŠAI
ING. PAVLOVSKÝ

Spoločnosť si uvedomuje význam a potrebu kvalitných zamestnancov. Aj vo vízii spoločnosti sú na prvom mieste. Chce zamestnávať tých najlepších odborníkov, vytvárať pre
nich rodinnú atmosféru. Firma chce vyvažovať skúsenosti starších skúsených kolegov
energiou a vysokým nasadením mladších tak, aby bola dosiahnutá rovnováha. Aj z tohto dôvodu každoročne dáva príležitosť zamestnania čerstvým vysokoškolákom príp. aj
stredoškolákom, ktorých si vychová a ktorí postupne budú vedieť zastúpiť odchádzajúcich kolegov.
Všetkým svojim zamestnancom poskytuje zamestnanie v nadnárodnej spoločnosti, poskytuje všetky dostupné prostriedky a nástroje k zabezpečeniu vysokej
bezpečnosti práce, dáva možnosť prostredníctvom
kúpy akcií francúzskej materskej firmy VINCI spolupodieľať sa na podnikaní. K tomu má vypracovaný
systém benefitov, na ktorý je patrične hrdá. Zavedený systém sa snaží nielen udržiavať ale aj rozširovať
a prispôsobovať aktuálnych potrebám.
Od formy príspevku zamestnávateľa do III. dôchodkového piliera, zamestnávateľom hradeného zdravotného
a úrazového poistenia, spoločnosť od tohto roka pre
všetkých zamestnancov poskytuje ďalší nadštandard
a to možnosť využiť posilňovňu vo svojej centrále. Ďalej je to aj 5 dní osobného voľna viac oproti zákonnej
dovolenke. Veľkým benefitom sú okrem pravidelných
školení vyžadovaných legislatívou aj externé školenia,
prostredníctvom ktorých spoločnosť umožňuje svojim
zamestnancom zvyšovať svoju kvalifikáciu, rozširovať
svoje znalosti o aktuálne poznatky, trendy, alebo aj spoločnosťou hradené jazykové kurzy, či odborné školenia.
Čím sa spoločnosť môže taktiež prezentovať je už niekoľko rokov organizovaná a čím ďalej profesionálnejšie
fungujúca interná škola s heslom „Vzdelávanie v škole
Vám prinesie prežitie, ďalšie vzdelávanie Vám prinesie
úspech“. Dáva priestor, aby si zamestnanci mohli medzi
sebou šíriť svoje znalosti a skúsenosti z rôznych oblastí. Okrem toho v posledných rokoch firma zaviedla
pre zamestnancov aj ďalšie netradičné akcie „stavebníctvo pre nestavbárov“ alebo „technici v montérkach“.
Ich prostredníctvom kolegovia a kolegyne, ktorí nemajú
stavebné vzdelanie majú jednak príležitosť získať informácie o stavebných postupoch uplatňovaných priamo
pri konkrétne realizovaných projektoch v teréne alebo
v prípade druhej si zase napr. technici a riadiaci pra-

covníci môžu vyskúšať manuálnu činnosť a získať tak
reálnejší pohľad na prácu robotníkov. Ďalším zaujímavým benefitom sú pre zamestnancov poskytované príležitosti využiť zahraničné stáže.
V roku 2016 mali zamestnanci možnosť zúčastniť sa
aj súťaže vypísanej materskou spoločnosťou „Cena za
Inovácie 2016“, ktorá je už niekoľko rokov vyhlasovaná
už na úrovni celého koncernu VINCI. Cieľom je dať
priestor a oceniť nápady, iniciatívu svojich zamestnancov v rôznych kategóriách a to „postupy a techniky“,
„manažérstvo“, „zariadenia a nástroje“, „marketing
a služby“ a „distribúcia“. Táto súťaž z roka na rok získava viac a viac zamestnancov, ktorí sa do nej zapájajú
a využíva tak ich kreativitu, zaujímavé nápady a nové
metódy. Mnohokrát výsledkom sú vynikajúce nápady,
ktoré zjednodušia každodennú prácu, alebo materiály
prípadne výrobky, či manažérske inovatívne metódy.
Pre spoločnosť je dôležité, aby zákazky realizovala
v čo najväčšej miere vlastnými zamestnancami. Preto
v ostatných rokoch navyšovala počet robotníkov a ich
aktuálny počet je 31 z celkového počtu 88 interných
zamestnancov, čo predstavuje viac ako 35 %. Tento
počet je odzrkadlením cieľu figurovať na trhu ako stavebná firma s kvalitným personálnym obsadením a to
nielen na strane THP, ale aj na strane výroby.
Firma do veľkej miery počúva svojich zamestnancov
a ich názory sú pre ňu dôležité. Výsledkom má byť
stotožnenie sa jej zamestnancov s tým, že sme naozaj
jeden tím – odtiaľ to slovko spoločne. Že spoločnosť
chce stavať krásne, nebojme sa povedať dokonalé
stavby, že sa chce tešiť dôvere našich partnerov a byť
napríklad i inšpiráciou pre konkurentov.

K 31/12/2016 bolo v spoločnosti celkovo zamestnaných 88 zamestnancov na hlavný pracovný pomer
a 3 zamestnanci vykonávali činnosť na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v rozdelení 69 mužov a 19 žien na TPP a 1 muž a 2 ženy na dohody.
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ROK 2016 Z HĽADISKA BOZP, PO A ŽP
– PORIADOK SA NEROBÍ, PORIADOK SA UDRŽIAVA
V roku 2016 SMS a.s. súhrou preventívnych opatrení a primeranej dávke šťastia dosiahla O% registrovaných pracovných úrazov ako i evidovaných pracovných úrazov. Dôraz
na BOZP, PO a ŽP bolo výrazne cítiť v predvýrobnej príprave stavby, v plánovaní jednotlivých pracovných úkonov a nasadení pracovníkov i pracovných mechanizmov.
Pre rok 2016 boli pre oblasť BOZP zadefinované nasledovné ciele:
1. Nulová úrazovosť na všetkých našich stavbách – nielen u našich zamestnancov ale aj u pracovníkov našich podzhotoviteľov
2. Prehĺbiť zainteresovanosť všetkých manažérov o bezpečnosť
3. Do všetkých profesných školení začleniť aj tému bezpečnosti
4. Dbať na systematické zdieľanie úspechov i neúspechov v oblasti bezpečnosti práce
5. ktoré majú byť dosiahnuté pomocou 5 základných princípov bezpečnosti:
1.
2.
3.
4.
5.

Nechceme mať žiadne úrazy a incidenty.
Nechceme prácu, ktorá by nebola vykonávaná bezpečne.
Všetci ideme príkladom.
Keď vidíme nebezpečnú situáciu, nedívame sa inde ale intervenujeme.
So zamestnancami dodávateľov jednáme ako s vlastnými.

Pred zahájením jednotlivých pracovných postupov prebiehali na staveniskách pravidelné ranné päťminútovky,
kde boli zamestnanci oboznámení o konkrétnych pracovných postupoch, nasadení mechanizmov, práci ostatných
pracovníkov, osôb a strojov na spoločnom pracovisku.
Uplatňovaný systém kontrol je viacstupňový – počínajúc
majstrami, stavbyvedúcimi, internými bezpečnostnými
technikmi (1 ABT, resp. BT na cca 20 zamestnancov),
členmi vedenia spoločnosti, internými auditmi (4 na jar
2016, 4 na jeseň 2016), externým recertifikačným auditom firmou SILMOS – Q ako i kontrolami investorom
(NDS, SSC) a orgánmi štátnej správy - Inšpektorátom
práce, Slovenskou inšpekciou životného prostredia.

Priority, ktorými sú udržanie nízkej miery úrazovosti
a vysokej úroveň angažovanosti všetkých zamestnancov
v oblasti ochrany zdravia zamestnancov sú nastavené aj
pre budúce obdobia. Úroveň BOZP, PO a ŽP na každom pracovisku je vizitkou práce každého zamestnanca.
Spoločnosť v oblasti BOZP, ŽP neustále zdokonaľuje
ňou nastavené systémy a prijíma rozhodnutia, ktoré pomáhajú zvyšovať ich úroveň. Napr. v nasledujúcom roku
SMS a.s. investuje aj do pasívnej bezpečnosti – obnovou
vozového parku za nové vozidlá zvýši bezpečnosť svojich
zamestnancov na služobných cestách.
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SYSTÉM RIADENIA KVALITY – RECERTIFIKAČNÝ AUDIT
POTVRDIL KVALITU SPOLOČNOSTI
Spoločnosť aj zadefinovanou politikou kvality, ochrany ŽP, BOZP a PO prezentuje svoje hodnoty.
V roku 2016 prebehol okrem interných auditov aj externý recertifikačný audit s veľmi pozitívnym výsledkom
a bez akýchkoľvek zistení. Podľa rozdelenia činností
SK-NACE bola auditovaná kvalita, BOZP a ŽP pre
nasledovné činnosti spoločnosti – nakladanie s iným
ako nebezpečným odpadov, výstavba ciest a diaľnic,
výstavba mostov a tunelov, výstavba rozvodov pre plyn

a kvapaliny, výstavby vodných diel, výstavba ostatných
inžinierskych stavieb i.n., demolácia, zemné práce, inžinierske činnosti a poradenstvo.
Výsledkom úspešného zvládnutia auditov sú udržané
certifikáty manažmentu kvality podľa ES ISO 9001,
environmentálneho manažmentu podľa ES ISO 14001
a manažmentu BOZP podľa OHSAS 18001.

AKTIVITY SPOLOČNOSTI
SPOLOČENSKÁ ANGAŽOVANOSŤ
Firma si dlhodobo uvedomuje, že pomáhať je správne. Predurčuje nás k tomu aj príslušnosť k skupine VINCI a SMP, ktoré sa taktiež už dlhodobo spoločensky a občiansky
angažujú.

Zodpovednosť spoločností zo skupiny VINCI sa netýka
len spolupráce s ekonomickými subjektami, ale patrí
sem aj spoločný život zdieľaný s miestnym obyvateľstvom a solidarita s tými, ktorí v tejto komunite najťažšie nachádzajú svoje miesto. Z tohto presvedčenia
vychádzajú aktivity VINCI občianskej angažovanosti.
Spoločnosť SMS a.s. rozbehla pred niekoľkými rokmi
spoluprácu so Svetielkom nádeje. Z roka na rok sa
intenzita spolupráce zvyšuje, zamestnanci prostredníctvom svojich príspevkov organizujú finančné zbierky, firma vymýšľa projekty pre rodičov onkologicky
chorých detičiek.

28

Ďalej, ešte počas prác na PPP projekte vznikla v
hlavách kolegov myšlienka zorganizovať odber krvi a
takýmto nenáročným spôsobom možno zachrániť život alebo aspoň pomôcť. Preto sa už niekoľkokrát na
viacerých stavbách konala „Mostárska kvapka krvi“,
do ktorej sa dobrovoľne zapojilo mnoho interných zamestnancov ale aj ďalších partnerov zo stavby.
V oboch projektoch budeme samozrejme pokračovať
aj v nasledujúcich rokoch a prostredníctvom maličkostí akou bola napr. pomoc útulku pre psov v Brezne
z poškodeného materiálu, alebo iných rozbehnutých
aktivít (napr. príspevkov firmy na benefičné kultúrne
podujatia...) aspoň malou mierou niekomu pomôžeme.   
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ŠTRUKTÚRA MAJETKU A ZÁVÄZKOV

OBRAT SPOLOČNOSTI V EUR

ŠTRUKTÚRA MAJETKU
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
35 527 €
Dlhodobý hmotný majetok súčet
142 983 €
Zásoby súčet
8 740 €
Dlhodobé pohľadávky súčet 
1 259 221 €
Krátkodobé pohľadávkY súčet
5 056 246 €
Finančné účty súčet
2 167 960 €
Časové rozlíšenie súčet
102 823 €
SPOLU MAJETOK

2008

13 834 296

2009

16 158 852

2010

52 898 122

2011

37 373 719

2012

15 709 915

2013

20 263 492

2014

24 677 312

2015

25 039 503

2016

17 788 053
0

15 000 000

8 773 500 €

30 000 000

45 000 000

60 000 000

FINANČNÉ ÚČTY SPOLOČNOSTI V EUR

FINANČNÁ ČASŤ
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2008

2009

2 167 960

8 773 500 €

3 750 000

1 777 293

€
€
€
€
€

322 630

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY

1 109 527
669 133
226 680
6 482 222
285 938

70 385

Vlastné imanie súčet
Dlhodobé záväzky súčet
Dlhodobé rezervy
Krátkodobé záväzky súčet
Krátkodobé rezervy

1 060 943

ŠTRUKTÚRA ZÁVÄZKY

2 065 829

7 500 000

10 153 889

11 250 000

5 869 442

8 446 144

15 000 000

2014

2015

2016

0
2010

2011

2012

2013

FINANČNÁ ČASŤ
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584 319

-324 060

-500 000
-1 000 000

3 827
-1 889 561

0

-1 500 000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-466 664

500 000

Bežné účtovné obdobie

9 698

1 000 000

296 388

1 500 000

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2016 V EUR
805 765

1 054 800

ZISK SPOLOČNOSTI V EUR

2014

2015

2016

* Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2016, ktorý schvaľuje Valné zhromaždenie spoločnosti je nasledovný:
Spoločnosť dosiahla v roku 2016 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení vo výške 584 319,- EUR.
Dosiahnutý zisk plánuje spoločnosť použiť na vyrovnanie účtu Neuhradená strata minulých rokov, dotáciu sociálneho fondu a zvyšok bude prevedený na účet Nerozdelený zisk minulých rokov.

AKTÍVA BRUTTO SPOLOČNOSTI V EUR

2008

7 018 588

2009

13 353 610

2010

21 068 081

2011

13 459 789

2012

9 285 858

2013

20 653 724

2014

16 090 971

2015

14 883 902

2016

10 186 351
0
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7 500 000

15 000 000

22 500 000

30 000 000

Označenie
a

Strana aktív
b

Číslo
riadku
c

1

Brutto časť 1

Netto 2

Korekcia časť 2

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
Netto 3

SPOLU MAJETOK

1

10 186 351 €

-1 412 851 €

A.

Neobežný majetok

2

1 453 205 €

-1 274 695 €

8 773 500 € 13 450 840 €
178 510 €

196 764 €

A.I.

Dlhodobý nehmotný majetok

3

77,246 €

-41,719 €

35,527 €

14,696 €

A.I.1.

Aktivované náklady na vývoj

4

-   €

-   €

-   €

-   €

2.

Softvér

5

49,395 €

-41,719 €

7,676 €

14,696 €

3.

Oceniteľné práva

6

-   €

-   €

-   €

-   €

4.

Goodwill

7

-   €

-   €

-   €

-   €

5.

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

8

-   €

-   €

-   €

-   €

6.

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok

9

27,851 €

-   €

27,851 €

-   €

7.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

10

-   €

-   €

-   €

-   €

A.II.

Dlhodobý hmotný majetok

11

1,375,959 €

-1,232,976 €

142,983 €

182,068 €

A.II.1.

Pozemky

12

-   €

-   €

-   €

-   €

2.

Stavby

13

17,762 €

-9,735 €

8,027 €

20,008 €

3.

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

14

1,301,159 €

-1,188,513 €

112,646 €

117,958 €

4.

Pestovateľské celky trvalých porastov

15

-   €

-   €

-   €

-   €

5.

Základné stádo a ťažné zvieratá

16

-   €

-   €

-   €

-   €

6.

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

17

57,038 €

-34,728 €

22,310 €

44,102 €

7.

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok

18

-   €

-   €

-   €

-   €

8.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

19

-   €

-   €

-   €

-   €

9.

Opravná položka k nadobudnutému majetku

20

-   €

-   €

-   €

-   €

A.III.

Dlhodobý finančný majetok

21

-   €

-   €

-   €

-   €

Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovA.III.1.
ných jednotkách

22

-   €

-   €

-   €

-   €

2.

Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou
okrem v prepojených účtovných jednotkách

23

-   €

-   €

-   €

-   €

3.

Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely

24

-   €

-   €

-   €

-   €

4.

Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám

25

-   €

-   €

-   €

-   €

5.

Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným
účtovným jednotkám

26

-   €

-   €

-   €

-   €

6.

Ostatné pôžičky

27

-   €

-   €

-   €

-   €

7.

Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok

28

-   €

-   €

-   €

-   €

8.

Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok

29

-   €

-   €

-   €

-   €

9.

Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok

30

-   €

-   €

-   €

-   €

10.

Obstarávaný dlhodobý finančný majetok

31

-   €

-   €

-   €

-   €

11.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

32

-   €

-   €

-   €

-   €

B.

Obežný majetok

33

8,630,323 €

-138,156 €

B.I.

Zásoby

34

8,740 €

-   €

8,740 €

18,497 €

B.I.1.

Materiál

35

8,359 €

-   €

8,359 €

13,957 €

2.

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby

36

-   €

-   €

-   €

-   €

3.

Výrobky

37

-   €

-   €

-   €

-   €

4.

Zvieratá

38

-   €

-   €

-   €

-   €

5.

Tovar

39

-   €

-   €

-   €

-   €

6.

Poskytnuté preddavky na zásoby

40

381 €

-   €

381 €

4,540 €

B.II.

Dlhodobé pohľadávky

41

1,286,457 €

-27,236 €

1,259,221 €

2,097,389 €

B.II.1.

Pohľadávky z obchodného styku

42

855,596 €

-27,236 €

828,360 €

1,631,761 €

8,492,167 € 13,062,844 €
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Označenie
a

Strana aktív
b

1.a.

Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám

1.b.

Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej
účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným
jednotkám

1.c.
2.

Ostatné pohľadávky z obchodného styku
Čistá hodnota zakázky

Číslo
riadku
c
43
44
45
46

Bežné účtovné obdobie
1

Brutto časť 1

Netto 2

Korekcia časť 2
-   €
-   €
855,596 €
-   €

-   €
-   €
-27,236 €
-   €

-   €
-   €
828,360 €
-   €

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
Netto 3

Označ e n i e Strana pasív
a

b

Číslo
riadku
c

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY

79

8,773,500 €

A.

Vlastné imanie

80

1,109,527 €

520,660 €

A.I.

Základné imanie

81

534,520 €

534,520 €

A.I.1.

Základné imanie

82

534,520 €

534,520 €

2.

Zmena základného imania

83

-   €

-   €

3.

Pohľadávky za upísané vlastné imanie

84

-   €

-   €

1,625,840 €

A.II.

Emisné ážio

85

-   €

-   €

-   €

A.III.

Ostatné kapitálové fondy

86

-   €

-   €

A.IV.

Zákonné rezervné fondy

87

106,904 €

106,904 €

88

106,904 €

106,904 €

-   €
5 921 €

13,450,840 €

3.

Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám

47

-   €

-   €

-   €

-   €

4.

Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem
pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám

48

-   €

-   €

-   €

-   €

2.

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely

89

-   €

-   €

5.

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu

49

-   €

-   €

-   €

-   €

A.V.

Ostatné fondy zo zisku

90

-   €

-   €

6.

Pohľadávky z derivátových operácií

50

-   €

-   €

-   €

-   €

A.V.1.

Štatutárne fondy

91

-   €

-   €

7.

Iné pohľadávky

51

7,666 €

-   €

7,666 €

6,966 €

2.

Ostatné fondy

92

-   €

-   €

8.

Odložená daňová pohľadávka

52

423,195 €

-   €

423,195 €

458,662 €

A.VI.

Oceňovacie rozdiely z precenenia

93

-   €

-4,549 €

B.III.

Krátkodobé pohľadávky

53

5,167,166 €

-110,920 €

5,056,246 €

9,169,665 €

A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

94

-   €

-4,549 €

B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku

54

2,385,854 €

-110,920 €

2,274,934 €

8,193,199 €

2.

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín

95

-   €

-   €

55

8,845 €

-   €

8,845 €

-   €

3.

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí
a rozdelení

96

-   €

-   €

A.VII.

Výsledok hospodárenia minulých rokov

A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond

1.a.

Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám

1.b.

Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej
účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným
jednotkám

56

51,818 €

-   €

51,818 €

73,554 €

1.c.

Ostatné pohľadávky z obchodného styku

57

2,325,191 €

-110,920 €

2,214,271 €

8,119,645 €

2.

Čistá hodnota zakázky

58

2,501,585 €

-   €

2,501,585 €

-   €

3.

Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
A.VIII.
/+-/

59

-   €

-   €

-   €

-   €

B.

Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem
pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám

B.I.
60

4.

-   €

-   €

-   €

-   €

97

-116,216 €

-120,042 €

A
.
Nerozdelený zisk minulých rokov
VII.1.

98

346,622 €

346,622 €

2.

99

-462,838 €

-466,664 €

100

584,319 €

3,827 €

Záväzky

101

7,663,973 €

12,930,180 €

Dlhodobé záväzky

102

669,133 €

768,221 €

B.I.1.

Dlhodobé záväzky z obchodného styku

103

671,481 €

755,622 €

1.a.

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám

104

-   €

-   €

Neuhradená strata minulých rokov

5.

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu

61

147 €

-   €

147 €

734,945 €

6.

Sociálne poistenie

62

-   €

-   €

-   €

-   €

7.

Daňové pohľadávky a dotácie

63

265,571 €

-   €

265,571 €

203,448 €

1.b.

105

6,200 €

8,249 €

8.

Pohľadávky z derivátových operácií

64

-   €

-   €

-   €

-   €

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám

9.

Iné pohľadávky

65

14,009 €

-   €

14,009 €

38,073 €

1.c.

Ostatné záväzky z obchodného styku

106

665,281 €

747,373 €

B.IV.

Krátkodobý finančný majetok

66

-   €

-   €

-   €

-   €

2.

Čistá hodnota zákazky

107

-   €

-   €

B.IV.1.

Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných
jednotkách

67

-   €

-   €

-   €

-   €

3.

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám

108

-   €

-   €

4.

-   €

-   €

68

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám

109

2.

Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách

5.

Ostatné dlhodobé záväzky

110

-   €

-   €

3.

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely

69

-   €

-   €

-   €

-   €

6.

Dlhodobé prijaté preddavky

111

-   €

-   €

4.

Obstarávaný krátkodobý finančný majetok

70

-   €

-   €

-   €

-   €

7.

Dlhodobé zmenky na úhradu

112

-   €

-   €

B.V.

Finančné účty

71

2,167,960 €

-   €

2,167,960 €

1,777,293 €

8.

Vydané dlhopisy

113

-   €

-   €

B.V.1.

Peniaze

72

2,320 €

-   €

2,320 €

4,303 €

9.

Záväzky zo sociálneho fondu

114

-3,336 €

10,341 €

2.

Účty v bankách

73

2,165,640 €

-   €

2,165,640 €

1,772,990 €

10.

Iné dlhodobé záväzky

115

-   €

-   €

C.

Časové rozlíšenie

74

102,823 €

-   €

102,823 €

191,232 €

11.

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií

116

-   €

-   €

C.1.

Náklady budúcich období dlhodobé

75

20,568 €

-   €

20,568 €

81,328 €

12.

Odložený daňový záväzok

117

988 €

2,258 €

2

Náklady budúcich období krátkodobé

76

82,255 €

-   €

82,255 €

109,904 €

3.

Príjmy budúcich období dlhodobé

77

-   €

-   €

-   €

-   €

4.

Príjmy budúcich období krátkodobé

78

-   €

-   €

-   €

-   €

FINANČNÁ ČASŤ
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-   €
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Označ e n i e Strana pasív
a

b

Číslo
riadku
c

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5

B.II.

Dlhodobé rezervy

118

226,680 €

B.II.1.

Zákonné rezervy

119

-   €

-   €

2.

Ostatné rezervy

120

226,680 €

188,246 €

B.III.

Dlhodobé bankové úvery

121

-   €

-   €

B.IV.

Krátkodobé záväzky

122

6,482,222 €

11,369,841 €

B.IV.1. Záväzky z obchodného styku

123

5,758,353 €

9,443,057 €

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným
jednotkám

124

648,484 €

801,725 €

1.b.

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám

125

352,710 €

238,352 €

1.c.

Ostatné záväzky z obchodného styku

126

4,757,159 €

8,402,980 €

2.

Čistá hodnota zákazky

127

-   €

667,107 €

3.

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám

128

544,877 €

949,327 €

4.

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám

129

-   €

-   €

5.

Záväzky voči spoločníkom a združeniu

130

20,865 €

-   €

6.

Záväzky voči zamestnancom

131

78,676 €

97,334 €

7.

Záväzky zo sociálneho poistenia

132

60,031 €

69,316 €

8.

Daňové záväzky a dotácie

133

18,412 €

137,360 €

9.

Záväzky z derivátových operácií

134

-   €

4,549 €

10.

Iné záväzky

135

1,008 €

1,791 €

B.V.

Krátkodobé rezervy

136

285,938 €

603,872 €

B.V.1.

Zákonné rezervy

137

4,996 €

2,611 €

2.

Ostatné rezervy

138

280,942 €

601,261 €

B.VI.

Bežné bankové úvery

139

-   €

-   €

B.VII.

Krátkodobé finančné výpomoci

140

-   €

-   €

C.

Časové rozlíšenie

141

-   €

-   €

C.1.

Výdavky budúcich období dlhodobé

142

-   €

-   €

2.

Výdavky budúcich období krátkodobé

143

-   €

-   €

3.

Výnosy budúcich období dlhodobé

144

-   €

-   €

4.

Výnosy budúcich období krátkodobé

145

-   €

-   €

1.a.

FINANČNÁ ČASŤ
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188,246 €

Označenie Text
a

b

Číslo
riadku c

Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie

1

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie 2

*

Čistý obrat

1

17,788,053 €

25,039,503 €

**

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu

2

17,959,897 €

27,631,808 €

I.

Tržby z predaja tovaru

3

24,053 €

-   €

II.

Tržby z predaja vlastných výrobkov

4

III.

Tržby z predaja služieb

5

17,764,000 €

25,039,503 €

IV.

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-)

6

-   €

V.

Aktivácia

7

-   €

VI.

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu

8

VII.

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

9

169,863 €

2,589,627 €

**

Náklady na hospodársku činnosť spolu

10

17,210,881 €

27,308,032 €

A.

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru

11

24,053 €

-   €

B.

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok

12

2,808,379 €

5,027,845 €

C.

Opravné položky k zásobám (+/-)

13

D.

Služby

14

11,198,616 €

17,583,223 €

E.

Osobné náklady

15

2,458,999 €

2,412,693 €

E.1.

Mzdové náklady

16

1,679,248 €

1,675,568 €

2.

Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva

17

3.

Náklady na sociálne poistenie

18

630,927 €

604,022 €

4.

Sociálne náklady

19

148,824 €

133,103 €

F.

Dane a poplatky

20

8,048 €

8,686 €

G.

Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému
majetku a dlhodobému hmotnému majetku

21

80,307 €

154,593 €

G.1.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

22

80,307 €

154,593 €

2.

Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku
a dlhodobému hmotnému majetku (+/-)

23

H.

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu

24

I.

Opravné položky k pohľadávkam (+/-)

25

13,803 €

-378,964 €

J.

Ostatné náklady na hospodársku činnosť

26

618,585 €

2,496,724 €

**

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-)

27

749,016 €

323,776 €

*

Pridaná hodnota

28

3,757,005 €

2,428,435 €

**

Výnosy z finančnej činnosti

29

1,342 €

19,787 €

VIII.

Tržby z predaja cenných papierov a podielov

30

-   €

IX.

Výnosy z dlhodobého finančného majetku

31

-   €

IX.1.

Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených
účtovných jednotiek

32

-   €

2.

Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej
účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek

33

-   €

3.

Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov

34

-   €

X.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku

35

-   €

X.1.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek

36

-   €

2.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných
jednotiek

37

-   €

3.

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku

38

XI.

Výnosové úroky

39

-   €

1,981 €

2,678 €

-   €

-   €

-   €
91 €

3,232 €

-   €
55 €

101 €
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Skutočnosť
Označenie Text
a

b

Číslo
riadku
c

Bežné účtovné obdobie

1

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie 2

XI.1.

Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek

40

2.

Ostatné výnosové úroky

41

55 €

101 €

-   €

XII.

Kurzové zisky

42

298 €

12,507 €

XIII.

Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií

43

989 €

7,179 €

XIV.

Ostatné výnosy z finančnej činnosti

44

**

Náklady na finančnú činnosť

45

128,381 €

138,835 €

K.

Predané cenné papiere a podiely

46

-   €

L.

Náklady na krátkodobý finančný majetok

47

-   €

M.

Opravné položky k finančnému majetku

48

N.

Nákladové úroky

49

N.1.

Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky

50

2.

Ostatné nákladové úroky

O.

-   €

-   €
8,342 €

4,474 €

51

8,342 €

4,474 €

Kurzové straty

52

14,133 €

38,247 €

P.

Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na
derivátové operácie

53

6,161 €

7,604 €

Q.

Ostatné náklady na finančnú činnosť

54

99,745 €

88,510 €

***

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

55

-127,039 €

-119,048 €

****

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením

56

621,977 €

204,728 €

R.

Daň z príjmov

57

37,658 €

200,901 €

R.1.

Daň z príjmov splatná

58

3,460 €

101,525 €

2.

Daň z príjmov odložená

59

34,198 €

99,376 €

S.

Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom

60

****

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

61

FINANČNÁ ČASŤ
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-   €
584,319 €

3,827 €

CASH FLOW SPOLOČNOSTI SMS ZA ROK 2016 V EURÁCH
2016
630,319

Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)
Úpravy o nepeňažné operácie:
Odpisy stálych aktív
Zmena stavu oprav. položiek k pohľad. (s opač.znam.)
Zmena stavu opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku
časové rozlíšenie nákladov a výnosov (v pohľ.a záv.)
Zmena stavu opravných položiek k zásobám
Nerealizované kurzové straty k pohľ.a záväzkom
Nerealizované kurzové zisky k pohľ. a záväzkom
Zmena stavu ostatných rezerv
HV z predaja dlhodobého majetku /s opač.znam./
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu

80,307
92,890
88,409

-279,500

612,425

Zmena pracovného kapitálu:
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív) /brutto/
Úbytok (prírastok) zásob /brutto/
Úbytok (prírastok) záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)
Peňažné toky z prevádzky
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Peňažné toky z prevádzky
Zaplatené úroky
Odložená daň z príjmov
Splatná daň z príjmov
Vyplatené dividendy
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami
Príjmy z mimoriadnych položiek
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Peňažné toky z investičnej činnosti
Nákup dlhodobého majetku
Príjmy z predaja dlhodobého majetku
Obstaranie investícií
Prijaté dividendy
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti
Peňažné toky z finančnej činnosti
Príjmy zo zvýšenia vlastného imania
Príjmy z úverov a pôžičiek
Splátky úverov a pôžičiek
Príjmy z dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôžičie/
Splátky dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôž./+SF
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti
Prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka  

-19,166
4,858,697
9,757
-4,887,620
593,259
593,259
-8,342
-34,198
-3,460
547,259
547,259
-62,053

-62,053
4,549

-99,088
-94,539
390,667
1,777,293
2,167,960
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Akcionárom, predstavenstvu a dozornej rade spoločnosti SMS, a.s.:
Názor
Uskutočnila som audit účtovnej závierky spoločnosti SMS, a.s. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31.
decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú
súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.
Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie
Spoločnosti k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa
zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).
Základ pre názor
Audit som vykonala podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing
- ISA). Moja zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit
účtovnej závierky. Od Spoločnosti som nezávislá podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom
audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre
môj audit účtovnej závierky a splnila som aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Som
presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.
Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný
obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie
účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.
Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti
nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania
v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve,
ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú
možnosť než tak urobiť.
Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky
Mojou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné
nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané
uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných
audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť
v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že
jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe
tejto účtovnej závierky.
V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu
uplatňujem odborný úsudok a zachovávam profesionálny skepticizmus. Okrem toho:
• Identifikujem a posudzujem riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu
alebo chyby, navrhujem a uskutočňujem audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavam audítorské
dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre môj názor. Riziko neodhalenia významnej
nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať
tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

• Robím záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého
pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná
neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť
Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejem k záveru, že významná neistota existuje, som
povinná upozorniť v mojej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak
sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať môj názor. Moje závery vychádzajú z audítorských dôkazov
získaných do dátumu vydania mojej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť,
že spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
• Hodnotím celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených,
ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich
vernému zobrazeniu.
Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov
Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe
Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek
zákona o účtovníctve. Môj vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo
výročnej správe.
V súvislosti s auditom účtovnej závierky je mojou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými
vo výročnej správe a zváženie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou
závierkou alebo mojimi poznatkami, ktoré som získala počas auditu účtovnej závierky alebo sa inak zdajú byť
významne nesprávne.
Výročnú správu som ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemala k dispozícii.
Keď získam výročnú správu, zvážim, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie
vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadrím názor, či:
- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok.
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.
Okrem toho uvediem, či som zistila významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe mojich poznatkov
o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré som získala počas auditu účtovnej závierky.

31. 3. 2017
Ing. Šurková Alžbeta, č.licencie SKAU 17.
Dr. Jánskeho 21/17
965 01 Žiar nad Hronomn

• Oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohla navrhnúť audítorské
postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol
Spoločnosti.
• Hodnotím vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov
a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
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