Výročná správa 2018

SKUTOČNÉ

ÚSPECHY

SÚ TIE, KTORÉ

PREŽÍVAME

SPOLOČNE

2

Úvodné slovo....................................................................................3
Profil spoločnosti............................................................................4
Skupina SMP – z roka na rok silnejšia,
inovatívnejšia.....................................................................................6
Vinci – celosvetový kľúčový hráč
v premene miest a regiónov...................................................7
Vývoj spoločnosti od jej vzniku.............................................8
Výber zo zaujímavých stavieb spoločnosti
dokončených po roku 2010...................................................10
Rok 2018 - silný konkurenčný boj na trhu..................... 12
Zaujímavosti z fungovania spoločnosti
za ostatné roky.............................................................................. 13
Zákazky získané a realizované v roku 2018...................14

Predmet činnosti.......................................................................... 15
Nielen staviame, ale participujeme
aj na manažérskych skupinových projektoch............16
Dominantné stavby v roku 2018.........................................18
Vieme akú cenu majú pre spoločnosť
lojálni a kvalitní zamestnanci................................................20
Rozdelenie zamestnancov ....................................................21
Štatutárny orgán...........................................................................22
Organigram SMS..........................................................................23
Ďalší úspešný rok – 0% úrazovosť......................................24
Správne nastavený integrovaný manažérsky systém
– súhra kvality, BOZP, ŽP.........................................................27
Finančná časť.................................................................................30

Most v maďarčine sa povie „Híd“, takže most v Komárne sa
potom povie „Komarom híd“. Nový most cez Dunaj, na ktorom sme v roku 2018 zahájili naše práce je určite najvýnimočnejšia mostná stavba na území Slovenska, ktorá sa momentálne realizuje. Osobne som veľmi rád, že naša spoločnosť, ktorá
zamestnáva tých najlepších mostárov na Slovensku sa na
realizácii tohto projektu podieľa. Verím, že v čase, keď sa Vám
dostala do rúk naša výročná správa za rok 2018 už železobetónové časti na slovenskom brehu a v koryte Dunaja máme
dávno hotové a tešíme sa na to, kedy oceliari dokončia mostovku a oceľový pylón. Je veľmi symbolické, že tento most
nespája len dva brehy, ale aj dve krajiny. A taktiež symbolicky
sme na slovenskej strane pracovali my a na maďarskej naši
južní susedia.
Taktiež dúfam, že tak ako mi bolo cťou v roku 2018 preberať
spolu s našimi partnermi cenu Ministerstva dopravy a výstavby SR za stavbu D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno), ktorá sa
stala Stavbou roka 2017, tak v roku nasledujúcom bude môcť
široká verejnosť hlasovať aj za nový most v Komárne.
Rok 2018 bol aj rokom, kedy sme zahájili z pozície lídra veľký
projekt realizácie kanalizácií a čističiek v aglomerácii obcí Valaská. Som presvedčený o tom, že tento projekt nielen úspešne dotiahneme v nasledujúcom roku ale že naň nadviažeme
zahájením ďalších podobných zákaziek.

Ing. Dalibor Novotný
člen predstavenstva
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VÍZIA 2025

Spoločne k dokonalosti, dôvere a inšpirácii.
• Zamestnávame tých najlepších odborníkov, ktorí sa u nás cítia ako v rodinnej firme. Podieľame sa
na najvýznamnejších stavbách, navrhujeme inovatívne riešenia a patríme medzi najlepších v odbore, s veľkou perspektívou do budúcnosti.
• Trh nás vníma ako spoľahlivého partnera, ktorý realizuje náročné, pôsobivé a odvážne stavby vo
viacerých odvetviach, a to najmä na území Slovenska.
• Dodržiavame dohody. Kvalita a termíny sú pre nás prvoradé.
• Výsledky a príslušnosť k VINCI nás predurčujú k úspechom a prosperite.
• Vysoký štandard bezpečnosti a spoločenská angažovanosť je našim trvalým záväzkom.

„Sme hrdí zamestnanci, staviame dokonalé diela, sme dôveryhodný partner
a inšpirácia pre našu konkurenciu.“

|| PROFIL SPOLOČNOSTI
Obchodné meno: SMS a. s.
Sídlo:

Partizánska cesta 91,
974 01 Banská Bystrica

Právna forma:

akciová spoločnosť

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka
692/S, oddiel Sa
Organizačná zložka v zahraničí: x
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Dátum vzniku:

26. 9. 1997

IČO:

35727951

IČ DPH:

SK 2020268173

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

absolútne

Výška podielu na ZI
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|| VINCI – CELOSVETOVÝ KĽÚČOVÝ
|| HRÁČ V PREMENE MIEST A REGIÓNOV
Zaujímavé čísla spoločnosti VINCI za rok 2018
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Dnešná doba praje len tým najsilnejším. Konkurencia
je veľká, spoločnosti sú dravé, externé prostredie nie
je vždy úplne ideálne, v mnohých prípadoch reálne
podmienky na vysúťaženom projekte sú oveľa zložitejšie ako podmienky, s ktorými spoločnosť pôvodne uvažovala. Zrejme aj uvedené skutočnosti podporili správnosť úvah o možnom budúcom úspechu
vytvorenia spoločnej skupiny zoskupujúcej dcérske
spoločnosti patriace celosvetovej skupine VINCI.
Koncept vytvorenia a fungovania SKUPINY SMP bol
predstavený v lete 2013. Skupinu SMP CZ tvorí naša
materská spoločnosť SMP CZ, a. s. spolu aj s našimi
sesterskými spoločnosťami - PRŮMSTAV, ARKO, FREYSSINET, OK TŘEBESTOVICE, PREFA PRO. Materská spoločnosť pôsobí v Českej republike od 50tych rokov minulého storočia. V tom čase bol vytvorený v podniku
Stavby sílnic a železnic špeciálny závod, ktorý od roku
1990 začal fungovať ako samostatná spoločnosť pod
názvom Stavby mostů Praha. Avšak vzhľadom na rozšírenie rozsahu činnosti bol názov zmenený na aktuálne
platný SMP CZ, a. s. Zaujímavým posunom je vstup na
nemecký stavebný trh, ktorý začal ešte v roku 2017 realizáciou projektu A7. V polovici roka 2018 odkúpila 30 %
pole v nemeckej spoločnosti Via Structure GmbH
Skupina zoskupujúca slovenské a české spoločnosti
mala od začiatku nastavenú stratégiu a model fungovania na trhu. Pozitívne dopady realizovaných aktivít
a činností skupiny v jednotlivých firmách sú výsledkom
správneho rozhodnutia pre jej vznik. Od roka 2014 až
doteraz intenzita spolupráce, aplikácia nových metód
je oveľa výraznejšia a pre spoločnosti určite prospeš-

nejšia. Silné medzinárodné pozadie, inovatívne manažérske postupy, kreatívne, moderné technické riešenia,
finančné krytie, špičkový, profesionálny tím to všetko sú
konkurenčné výhody, ktorými skupina aktuálne disponuje. Kombinácia a zladenie dlhoročných skutočností,
aktuálne znalosti potrieb miestnych trhov, globálny
prístup pri inžinieringu, projektovaní, inovatívnosti svojich riešení alebo dokonalosti pri ich prevádzkovaní to
všetko sa snaží SKUPINA SMP aplikovať.
Nastavované ciele sú aktuálne orientované či už na bezpečnosť, zlepšovanie princípov programu Orchestra
zavedeného vo všetkých spoločnostiach skupiny, flexibilitu spolupráce, zdieľanie akýchkoľvek ponúkaných
vnútroskupinových zdrojov, stabilizáciu zamestnancov
a ich ďalší rozvoj, ale aj napr. na zmeny v systéme práce
so subdodávateľmi, strategickými partnerstvami atď.
Vzhľadom na špecializáciu a špecifickosť zamerania
SKUPINA SMP je schopná pokryť potreby prakticky
všetkých stavebných oblastí. Napr. či sa jedná o využitie mnohoročných skúseností z dopravných, vodohospodárskych, pozemných stavieb, ponuky kompletných riešení pre sanácie, opravy, rekonštrukcie
a zosiľovanie rôznych typov stavebných konštrukcií,
výrobu klasických oceľových konštrukcií, výrobu železničných a cestných oceľových mostov, konštrukcie
mostných dilatačných záverov, výrobu mostných segmentov, predpínaných mostných nosníkov, protihlukových stien a ďalších prefabrikátov pre dopravné a pozemné stavby.

Spolu s materskou spoločnosťou a spomínanými sesterskými spoločnosťami patríme do významnej skupiny spoločností VINCI v rámci internej organizačnej
štruktúry do skupiny spoločností VINCI Construction
a tam do VINCI Construction International Network.
Medzinárodná sieť spoločností VINCI Construction je
tvorená spoločnosťami s mnohoročnými skúsenosťami a lokálnymi koreňmi, schopnými pôsobiť v takmer
všetkých stavebných odvetviach. Vinci Construction
má podiel v materskej firme od roku 2005.
SKUPINA VINCI zastáva v celosvetovom meradle
prvé priečky.
V oblasti koncesií a stavebníctva je svetovým lídrom.
Koncipuje, financuje, buduje a prevádzkuje infraštruktúry a objekty občianskej vybavenosti prispievajúce k zlepšeniu každodenného života a mobility
každého obyvateľa.
Neobmedzuje sa iba na ekonomické výsledky, zaväzuje
k environmentálnej, sociálnej a spoločenskej výkonnosti.
Chce vytvárať dlhodobé hodnoty pre svojich klientov, akcionárov a pre spoločnosť.
Stratégia VINCI je založená na spoločnom rozvoji
dvoch hlavných činností Skupiny. Koncesie a kontrakting, ktoré sa dopĺňajú s ohľadom na operačné
cykly, intenzitu kapitálu a know – how. Každým rokom VINCI rozširuje aplikáciu tohto modelu v nových krajinách a pre nové obchodné činnosti.

Má ísť predovšetkým o:
Výkonný biznis model, ktorý podlieha ustavičnému
rozvoju s orientáciou na:
• zrýchlený rozvoj v oblasti letísk a cestnej infraštruktúry
• rozširovanie siete medzinárodných spoločností
• rast založený na inováciách
Renomé VINCI vo svete núti aj našu spoločnosť sa neustále zlepšovať a správať sa maximálne profesionálne.
SMS a. s. presadzuje víziu, ambície, záväzky celej Skupiny.
Stavebníctvo a realizované diela prispievajú k zvyšovaniu kvality života všetkých ľudí.
SPOLOČNE sa podieľame na budovaní infraštruktúry,
ktorá umožňuje rýchlejšie a bezpečnejšie cestovanie.
Pre investorov SMS a. s. chce a je dôveryhodným, férovým partnerom, pre konkurentov rešpektovaným
a uznávaným hráčom, pre partnerov v združeniach
spoľahlivým členov, pre zamestnancov vyhľadávaným zamestnávateľom, pre akcionára výnosnou spoločnosťou. Na slovenskom trhu dlhodobo ponúka
skúsenosti, ľudí, riešenia, inovácie, kvalitu, bezpečné
realizácie, férové vzťahy. V budúcnosti chce využiť naplno využívať ponúkané príležitosti.
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Existencia spoločnosti SMS a.s., ktorá do roku 2016
pôsobila pod obchodným názvom STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s. je datovaná od 20/03/1997, do
Obchodného registra bola zapísaná dňa 26/09/1997.
Spoločnosť SMS a.s. bola jednou z dvoch na Slovensku založených dcérskych spoločností českej spoločnosti Stavby Mostů Praha, a. s. (dnes SMP CZ, a.s.),
ktorej vízia vstupu bola jednoznačná. Rozšíriť svoju
pôsobnosť aj na slovenskom stavebnom trhu. Z
uvedeného rozhodnutia bola zriadená firma SM 7 so
zameraním na predpínanie železobetónových konštrukcií a naša spoločnosť, pri ktorej bola jasná vízia
budovať, rekonštruovať a sanovať mosty na území
Slovenska. Sídlom je Banská Bystrica.
Samotný vývoj však vo veľkej miere reflektuje aktuálnu situáciu na stavebnom trhu. Práve vzhľadom na
špecifickosť stavebníctva, viac ako 20 rokov nepretržitého fungovania je veľkým úspechom. Nie vždy
však situácia bola úplne ideálna. Na začiatku bolo
potrebné vybudovať kvalitnú a fungujúcu značku.
Obraty sa pohybovali na úrovni cca 2 mil. EUR ročne, spoločnosť začínala s rekonštrukciou a sanáciou
mostov, postupne v pozícii subdodávky začala s výstavbou samostatných mostných objektov a obratom na úrovni cca 15 mil. EUR.
Kvalita dokončených a odovzdávaných diel znamenala, že spoločnosť sa dostávala rýchlym tempom
do popredia a medzi stavebnými firmami si získavala
povesť spoľahlivého a dôveryhodného partnera. Aj
po toľkých rokoch, najvýznamnejším historickým
míľnikom bol rok 2009. V tomto roku aj vďaka akcionárovi, skupine VINCI firma veľkou mierou prispela k
úspešnému výsledku historicky prvého PPP projektu
na Slovensku „R1 Nitra - Tekovské Nemce a Banská
Bystrica – Severný obchvat“. Objem prác bol 95 mil.
EUR, doba výstavby 36 mesiacov, predmetom prác
bolo 24 mostných objektov, 15 protihlukových stien.
Pre firmu to bola neskutočná príležitosť a výzva. Hoci
príležitosť bola naplno využitá, v tom čase vývoj a
stav na trhu pre všetky stavebné firmy nebola vôbec
jednoduchá. Nové veľké zákazky sa takmer nevypisovali. A žiaľ špecializácia výhradne len na mostné
stavby sa stále viac a viac ukazovala ako nedostatočná a najväčšou pravdepodobnosťou nemohla
byť zárukou ďalšieho úspešného fungovania spoločnosti. Aj z uvedeného, portfólio spoločnosti sa
rozrastalo o vodohospodársky segment i o segment
pozemných stavieb. Postupne od roku 2014 spoločnosť úspešne dokončila niekoľko protipovodňových
úprav, vybudovala viacero obecných a mestských
kanalizácií, zrevitalizovala verejnoprospešné plochy,
zrekonštruovala kultúrne budovy alebo zdravotnícke zariadenia.

SME SÚČASŤOU PROJEKTOV,
KTORÉ SA MÔŽU PÝŠIŤ OCENENÍM STAVBA ROKA
D3 ŽILINA (STRÁŽOV) – ŽILINA (BRODNO)
I/72 ZBOJSKÁ, SEDLO - TISOVEC, ČERTOVA DOLINA

Výročná správa 2018

Výročná správa 2018

|| VÝVOJ SPOLOČNOSTI OD JEJ VZNIKU

9

|| VÝBER ZO ZAUJÍMAVÝCH STAVIEB
|| SPOLOČNOSTI DOKONČENÝCH PO
|| ROKU 2010

POZEMNÉ STAVBY

• 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
• 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)
• I/66 Brusno- výmena MDZ, 66-087
• Rýchlostná cesta R1 Sielnica – úprava križovatky
• Oprava zábradelného zvodidla SO301, PM a LM na D1
• Výmena porušeného zvodidla v úseku Hybe - Važec na moste ev.č. D1-243 Jánošíkova studnička
• I/72 Malužiná - most č. 72-074 - odstránenie havarijného stavu

• 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
• Zámok Budatín - kaplnka – stavebné úpravy areálu
Budatínskeho zámku
• Zážitkové centrum SENTINEL v Rožňave
• Rekonštrukcia sociálnych zariadení v materskej škôlke

• 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 )
• Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)
• Bardejov I/77 - JZ obchvat
• Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ – Pstruša
• Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park
Nitra, SO 207 „Most na komunikácii „K‑I“ nad potokom Jelšina (bez špeciálnych základových prác
• Modernizácia cestného spojenia Prešov - Bardejov – Gorlice

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY
• 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
• Protipovodňové opatrenia v obci Malcov
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• Poľsko A2 Strykow - Konotopa – výstavba mostov

SANÁCIE A REKONŠTRUKCIE

DOPRAVNÉ STAVBY – MOSTNÉ STAVBY
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STAVBY V ZAHRANIČÍ
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cov a profesionálov prenikať aj do ďalších stavebných
segmentov. Od roku 2013 sa postupne snaží presadzovať ako spoľahlivý a dôveryhodný dodávateľ vodohospodárskych a pozemných stavieb.
Spoločnosť SMS a.s. je dnes spoločnosťou, ktorá je súčasťou najvýznamnejšej stavebnej skupiny sveta, francúzskej spoločnosti VINCI zamestnávajúcou viac ako 194
tis ľudí. V roku 2018 sa podarilo zastabilizovať spoločnosť
aj minimalizovaním personálnych zmien, spoločnosť
funguje so stabilnými pracovnými tímami.
Diverzifikácia predmetu činnosti od roku 2012 sa ukazuje
ako správna voľba. Napriek výraznému poklesu verejného obstarávania v stavebníctve bola SMS a.s. súčasťou
viacerých významných a unikátnych projektov. Či už išlo
o stavbu D1 Jánovce-Jablonov, II. etapa, stavbu D3 Žilina
(Strážov) – Žilina (Brodno) alebo aktuálne výstavbu niekoľkých mostov na stavbe D1 Budimír – Bidovce.
Za rok 2015 a 2016 firma dokázala súbežne dokončiť cca
20 projektov. Vedenie malo pred sebou ďalšie významné rozhodnutie týkajúce sa vytvárania regionálnych
závodov. Ku koncu roku boli vytvorené a rozbehnuté
závod stred, závod sever, závod východ.
Aj správne nadefinované ciele fungovania spoločnosti
prispievajú z roka na rok k úspešnému naplneniu vízie
do roku 2025. Vysoká znalosť aktuálnej situácie na trhu,
využívanie ponúkaných príležitostí, tendrovanie projektov so správnymi, spoľahlivými partnermi, ponúkanie
moderných riešení, technologických postupov, profesionálneho personálu, realizácia diel v najvyššej kvalite, vysokom štandarde bezpečnosti pri práci a vysokej miere
spoločenskej angažovanosti to všetko sú princípy, ktorými sa spoločnosť riadila aj v roku 2018.

Vývoj spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2018)
Vývoj účtovnej jednotky v roku 2018 je doložený účtovnými dokladmi.
Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti
V nasledujúcom období sa oproti roku 2018 predpokladá hospodársky výsledok vyšší o 1,0 %.
Prehlásenie spoločnosti o ostatných skutočnostiach
Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by ovplyvnili pohľad
na činnosť účtovnej jednotky.

2014

2013
• Doplnenie a zastabilizovanie
tímu zamestnancov
• Aplikácia nových prvkov
manažmentu – program IPOS,
workflow zmlúv
• Zriadenie právneho oddelenia a
oddelenia centrálneho nákupu
• Vytvorenie divízie vodohospodárskych stavieb

2015
• Nové sídlo spoločnosti
• Koniec činnosti organizačnej
zložky SMP CZ
• Nová vízia spoločnosti do roku
2025
• Rok bez vážnych pracovných
úrazov

2017
• Zmena obchodného mena
• Rozbeh regionálnych závodov
v praxi
• Cena Ministerstva dopravy a
výstavby SR Stavba roka 2016
za stavbu „I/72 Zbojská, sedlo –
Tisovec, Čertova dolina“
• Rozšírenie vlastnej materiálovej
základne skruží
• Aplikácia systému „ORCHESTRA“ pre plánovanie a manažovanie stavieb
• Zlepšenie hospodárskeho výsledku spoločnosti
• Rok bez vážnych pracovných
úrazov

• Úspešné doriešenie komplikovanej zákazky v Poľsku
• Nová pozícia interného bezpečnostného technika a vyškolenie
interných koordinátorov BOZP
• Elektronický obeh faktúr, pravidelné rozpočtové kontroly
• Divízne a strediskové usporiadanie v spoločnosti, zriadenie
technickej skupiny
• Organizovanie pravidelných
konferencií spoločnosti
• Doplnkové vzdelávanie zamestnancov – interná škola
• Spolupráca s MC TRITON
• Nábor prvých absolventov
vysokých škôl

2016
• Nový účtovný program HELIOS
GREEN
• Vznik 3 regionálnych závodov
okrem hlavných výrobných
divízií
• Ďalšie tradície – športové hry
SMS, nové firemné športovisko
• Získanie prvého ocenenia „SPOĽAHLIVÝ STAVEBNÝ PODNIK“ za
výsledky činnosti spoločnosti
• Rok bez vážnych pracovných
úrazov

2018
• Cena Ministerstva dopravy a
výstavby SR Stavba roka 2017
za stavbu „Diaľnica D3 Žilina
(Strážov) – Žilina (Brodno)
• Zavedenie „workflow“ v systéme Helios
• Efektívnejšie fungovanie regionálnych závodov
• Príprav ponúk na veľké súťaže z
pozície lídra
• Rok bez vážnych pracovných
úrazov

Výročná správa 2018

Výročná správa 2018

Dvadsiaty rok je už minulosťou. Aj po dvadsiatych rokoch sú pre firmu rozhodujúci verejní obstarávatelia.
Činnosť spoločnosti v roku 2018 bola vo veľkej miere
ovplyvňovaná vonkajšími vplyvmi, alokáciou prostriedkov do výstavby z najvyšších miest, stratégiou rozvoja a
čerpania zdrojov Európskej únie z vyhlásených operačných programov, pripravenosťou projektov a následne
vyhlasovanými výberovými konaniami. Išlo o podobné
podmienky ako v predchádzajúcom roku. Hoci rok 2018
poskytoval relatívne stabilné politické prostredie, situácia
nebola úplne najpriaznivejšia. Tento rok bol poznačený
napr. aj nedostatkom financií smerovaných do oblasti
realizácie dopravných stavieb, pomalým tempom jednotlivých fáz verejného obstarávania, nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily.
Spoločnosť sa však za celú svoju existenciu už musela
vysporiadať so všetkými fázami, ktoré v teoretickej rovine
definujú fungovanie firmy na trhu. Začiatok bol bojom
o svoju pozíciu na trhu, ďalej firme bola poskytnutá obrovská príležitosť dokázať svoju kvalitu participáciou na
PPP projekte a následne musela čeliť kríze, ktorá počas
tohto obdobia neobišla ani oblasť stavebníctva. Tá viedla
k zmene pôvodne nastavenej stratégie.
Viac ako desať rokov sa SMS a.s. špecializovala len na
mostné stavby. Išlo o ich rekonštrukcie, sanácie, následne
v pozícii subdodávky alebo člena združenia sa púšťala do
väčších a väčších zákaziek. Potreby a preferencie stavebného trhu sa však postupom času menili. Na tieto zmeny
ihneď reagovalo vedenie, ktoré spolu s vedením materskej spoločnosti muselo hľadať spôsob ako ďalej. Hoci
firma ponúkala zaujímavé technické riešenia mostných
stavieb, ponúkala ich kvalitnú realizáciu do ďalších rokov
jej nedokázali poskytnúť 100% záruku životaschopnosti
a úspechu fungovania v tvrdej konkurencii.
Riešenie sa našlo v diverzifikácii predmetu činnosti spoločnosti. Poznatky a skúsenosti materskej firmy, ktorá
uvedenú stratégiu už implementovala boli utvrdením
o správnosti tohto rozhodnutia. Postupne sa pretvárala
koncepcia rozvoja a okrem segmentu mostných stavieb
začala prostredníctvom nových skúsených zamestnan-
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|| ZÁKAZKY ZÍSKANÉ
|| A REALIZOVANÉ V ROKU 2018
DOPRAVNÉ STAVBY
• Stavebné práce cezhraničného mosta cez Dunaj medzi mestami Komárom - Komárno - Podpery P4 a P3
◌◌ Objednávateľ: Hídépito Z.M.R.
• Rekonštrukcia a prestavba vybraných lesných objektov - VN Račková, stavebné
úpravy, MES Lednické Rovne - spevnené plochy, LC, Tanečník, rekonštrukcia +
rozšírenie, Lesná cesta Pipítka 2. etapa - prestavba, Lesná cesta Hrochoťská dolina,
rekonštrukcia
◌◌ Objednávateľ: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
• Rekonštrukcia cesty a mostov - II/584 Trangoška (Srdiečko) - Tále - Bystrá a III/2373
Dolná Lehota - Krpáčovo - Tále
◌◌ Objednávateľ: VIAKORP, s.r.o
• D1 Budimír - Bidovce
◌◌ Objednávateľ: Skanska SK, a. s.
• I/78 Oravský Podzámok – sanácia zosuvu, km 4,400 – 4,500 – práce aj dokončené
◌◌ Objednávateľ: Slovenská správa ciest, a. s.
• Výmena poškodených mostných dilatačných záverov a sanácia spodnej stavby
na moste na miestnej komunikácii Zvolenská cesta ponad rýchlostnú cestu R1
a na moste na miestnej komunikácii Zvolenská cesta ponad rieku Hron - práce aj
dokončené
◌◌ Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY

|| PREDMET ČINNOSTI

Hlavné činnosti spoločnosti:
Dopravné stavby - mosty
• 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
• Rekonštrukcia a prestavba lesných objektov
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

Predmet činnosti podľa výpisu
z Obchodného registra:
• 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

• ČOV Nitrianske Pravno – práce aj dokončené
◌◌ Objednávateľ: EKO SVIP, s. r. o.
• Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV – líder združenia
◌◌ Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
• Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
◌◌ Objednávateľ: BRAAND GROUP, s. r. o.
• Čierny Balog, kanalizácia a ČOV
◌◌ Objednávateľ: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a. s.
• Bratislava - protipovodňová ochrana, Aktivita3, MČ Bratislava - Karlova Ves, zaústenie Vydrice do Dunaja - dotesnenie podložia – práce aj dokončené
◌◌ Objednávateľ: Slovenský vodohospodársky podnik

14

• Výmena vstupnej brány a oplotenie areálu ZŠ Hrochoť - práce aj dokončené
◌◌ Objednávateľ: ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča
• Viacúčelový športový areál so základnou školou v Banskej Štiavnici - Premostenia,
lávky, rampy a schodiská, Oporné a parcelné múry
◌◌ Objednávateľ: DENNON, s. r. o.
• STR - Voľnočasové športové zariadenie - výkopové práce a základové konštrukcie
◌◌ Objednávateľ: TIDLY SLOVAKIA, a. s.
• Viacúčelový športový areál so základnou školou v Banskej Štiavnici - oporné a pracelné múry
◌◌ Objednávateľ: TIDLY SLOVAKIA, a. s.

Výročná správa 2018

Výročná správa 2018

POZEMNÉ STAVBY
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|| NIELEN STAVIAME, ALE PARTICIPUJEME AJ NA MANAŽÉRSKYCH
|| SKUPINOVÝCH PROJEKTOCH

|| VŽDY JE PRIESTOR PRE NOVÉ KREATÍVNE
|| MYŠLIENKY – CENA ZA INOVÁCIE 2018
|| SKUPINY SMP

|| SPOMEDZI ŠTUDENTOV CHCEME K SEBE
|| ZÍSKAVAŤ TÝCH NAJŠIKOVNEJŠÍCH

The Trail by
VINCI Construction

Okrem z našej strany organizovaných každoročných
návštev univerzít vzdelávajúcich budúcich stavbárov
(Žilinská stavebná univerzita alebo Stavebná univerzita v Bratislave), v roku 2018 sa uskutočnil prvý ročník
súťaže „THE TRAIL BY VINCI CONSTRUCTION“ – „predstavte si svet stavebníctva zajtrajška“. Išlo o kreatívnu
študentskú súťaž a online inovácie, ktorá je príležitosťou pre nápady študentov, ktoré sú kreatívne, dynamické, moderné a študenti ich vedia odprezentovať
a rozpracovať. Z 350 vysokých škôl a univerzít z 58 štátov sa súťaže zúčastnil aj tím práve Žilinskej univerzity.

The Trail: velká sportovní výzva ve ﬁnále!

VÝHRA
1

Cesta

2 & 3 Předměty s tím spojené

Pro všechny ﬁnalisty:
Přístup k příležitostem stáží a zaměstnání ve VINCI Construction
a získání sportovního vybavení!

Copyright © 2018. Agorize SAS. 34 rue du faubourg Saint Antoine 75012 PARIS. RCS PARIS 530 774 439

17. & 18. května 2018

V roku 2018 bol pre zamestnancov SKUPINY SMP zorganizovaný už tretí rok súťaže „CENA ZA INOVÁCIE 2018“
SKUPINY SMP. Cieľom súťaže je umožniť či už rozvoj
nápadov, kreativity zamestnancov alebo napr. aj ich
nezrealizovaných potrieb. V rámci súťaže je vyhlásených viacero kategórií: „výrobné postupy a techniky“,
„manažérstvo“, „materiály a nástroje“, „marketing a služby“ a „management“. Je to ďalší zo skupiny úzko prepojených projektov, a tak spolu s Inkubátorom rozvoja
alebo študentskou súťažou The Trail by VINCI Construction: predstavte si mesto zajtrajška dávajú priestor a dôvod na stretávanie, výmenu názorov, myšlienok medzi
zúčastnenými partnermi.

www.agorize.com/thetrail
Zápis do 18. března 2018
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Aj SMS a. s. sa čím ďalej tým aktívnejšie zapája do
„inkubátora“ ako platfomy pre uplatnenie inovácií
v oblastí pracovných postupov, technológií, výmeny a zdieľania noých myšlienok, inovatívnch trendov,
zlepšovania sa, využívania ponúkaných príležitostí.
Myšlienka vzniku je reakciou na dobu v ktorej žijeme,
v ktorej aktuálne firma funguje. Okrem doterajších
naučených programov, pravidiel si všetci uvedomujú, že je potrebné aplikovať nové nápady, moderné
manažérske, komunikačné, technologické postupy.
Prostredníctvom inkubátora sa otvárajú dvere aj našim zamestnancom na realizáciu ich vlastných podnikateľských nápadov.

|| UŽ VIAC AKO 5 ROKOV ZAMESTNANCI
|| MÔŽU BYŤ AJ AKCIONÁRMI – PROGRAM
|| CASTOR INTERNATIONAL 2018
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Od roku 2012 sa aj zamestnanci spoločnosti SMS a. s.
môžu zapojiť do investorského programu majoritného akcionára VINCI. Už v spomínanom roku sa
investormi stalo 10 zamestnancov, ktorí svoju minimálne 3 roky viazanú investíciu úspešne zhodnotili.
V medzinárodnom poňatí do programu je aktuálne
zapojených viac ako 120 000 spolupracovníkov. Že
sa jedná o skutočne zaujímavú príležitosť svedčí aj
fakt, že hodnota akcií sa z 37,298 €/akciu zhodnotila na aktuálnu… Pre zamestnancov to však okrem
zhodnotenia svojich peňazí znamená, že aj oni spoločne zdieľajú ekonomické výsledky spoločnosti.

Výročná správa 2018

Výročná správa 2018

|| INKUBÁTOR ROZVOJA
|| - PLATFORMA PRE STRETÁVANIE,
|| PRIESKUM A PODNIKANIE

17

|| DOMINANTNÉ STAVBY V ROKU 2018
|| ĎALŠOU STAVBOU ZLEPŠUJEME
|| KVALITU ŽIVOTA OBYVATEĽOV

AGLOMERÁCIA VALASKÁ – KANALIZÁCIA A ČOV

|| OPÄŤ POMÁHAME DOKONČIŤ DIAĽNICU
|| D1 – STAVBA D1 BUDIMÍR – BIDOVCE
Stavba diaľničného obchvatu Košíc má prispieť
k lepšiemu a bezpečnejšiemu dopravnému spojeniu s východom Slovenska a južnej trasy na Maďarsko. Diaľnica D1 skráti motoristom čas o 14 minút
a prispeje k zníženiu dopravného zaťaženia na dopravných tepnách v Košiciach. Dátum dokončenia je
plánovaný na koniec roka 2019.
Súčasťou stavby je aj naša spoločnosť SMS a. s., ktorá
sa tentokrát v pozícii subdodávateľa na projekte podieľa výstavbou 3 zaujímavých mostných objektov.
209-00 MOST V KM 3,4 DIAĽNICE D1 NAD CESTOU III/050252 A BIOKORIDOROM

213-00 MOST V KM 0,4 RÝCHLOSTNEJ CESTY R2
CEZ RIEKU TORYSA
Dĺžka mosta : 139,34 m (pravý aj ľavý most)
Navrhovaný mostný objekt je súčasťou rýchlostnej
cesty R2 a jeho účelom je bezkolízne premostiť rieku
Torysa. Mostný objekt pozostáva z dvoch nosných
konštrukcií (pre ľavý a pravý pás rýchlostnej cesty),
z ktorých každá je staticky, funkčne a technologicky
samostatná. Nosná konštrukcia je navrhnutá monolitická, dvojtrámová s obojstrannými konzolami
z predpätého betónu. Spodná stavba pravého aj
ľavého mosta je tvorená dvojicou opôra trojicou
medziľahlých podpier. Opory sú navrhnuté ako
úložné prahy, medziľahlé podpery navrhujeme ako
stĺpové, s predpätým úložným prahom, votknuté do
základovej dosky a založené na veľkopriemerových
pilótach.
221-00 MOST NA R2 NAD OKRUŽNOU KRIŽOVATKOU HRAŠOVÍK

Projekt realizovaný v združení so spoločnosťami
Hochtief a Tucon pre Stredoslovenskú vodárenskú
spoločnosť, a. s., ktorý je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia začal prípravou projektovej dokumentácie ešte v roku 2017.
Plánovaný termín ukončenia je koniec roka 2020.
Cieľom projektu je zlepšenie odvádzania a čistenia
komunálnych odpadových vôd v aglomerácii Valaská, ktorú tvoria obce Valaská a Hronec, v okrese
Brezno. V rámci projektu má byť vybudovaná nová
kanalizácia a ČOV v obci Hronec a dobudovaná
kanalizácia a intenzifikovaná ČOV v obci Valaská.
V roku 2018 patril tento projekt medzi kľúčové.
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REKONŠTRUKCIA A PRESTAVBA VYBRANÝCH
LESNÝCH OBJEKTOV – MES LEDNICKÉ ROVNE –
SPEVNENÉ PLOCHY
LESNÁ CESTA TANEČNÍK - REKONŠTRUKCIA + ROZŠÍRENIE
VN RAČKOVÁ, STAVEBNÉ ÚPRAVY
LESNÁ CESTA HROCHOŤSKÁ DOLINA, REKONŠTRUKCIA
LESNÁ CESTA PIPÍTKA 2. ETAPA – PRESTAVBA
Zákazka je realizovaná pre „nového“ verejného obstarávateľa LESY Slovenskej republiky š.p.
Pre spoločnosť vzhľadom na predmet zákazky ide
o novú skúsenosť.

|| VIEME UKÁZAŤ KVALITU
|| A DÔVERYHODNOSŤ AJ MIMO SLOVENSKA
STAVEBNÉ PRÁCE CEZHRANIČNÉHO MOSTA
CEZ DUNAJ MEDZI MESTAMI
KOMÁROM - KOMÁRNO - PODPERY P4 A P3
Zaujímavou príležitosťou pre spoločnosť je pozícia
subdodávky pre zahraničného partnera spoločnosť
Hídépito Z.M.R. Jedná sa o maďarsko‑slovenský spoločne financovaný projekt v rámci ktorého v zmysle
uzatvorenej ZoD spoločnosť SMS a. s. realizuje výstavbu železobetónových konštrukcií podpier č. 3.
a 4 – časť spodnej stavby -základy, piliere P3 a P4.

Výročná správa 2018

Výročná správa 2018

|| PRENIKÁME AJ DO ĎALŠÍCH
|| STAVEBNÝCH OBLASTÍ

Dĺžka mosta : 130,80 m
Mostný objekt premosťuje cestu III/050252, ktorá vedie do Beniakoviec, a biokoridor
v inundačnom území rieky Torysa. Mostný objekt je
navrhnutý ako 4-poľový, na dvoch samostatných
mostoch pre každý smer diaľnice D1. Nosná konštrukcia je navrhnutá spriahnutá oceľobetónová, so
štyrmi oceľovými hlavnými nosníkmi so spriahujúcou
železobetónovou doskou. Železobetónová doska má
obojstranné konzolovité vyloženie. Spodnú stavbu
tvoria dvojica krajných opôr a tri medziľahlé podpery. Opory sú navrhnuté ako úložný prah založený
na veľkopriemerových pilótach. Podpery sú stĺpové,
v hornej časti rozšírené, votknuté do základovej dosky,
ktorá je založená na veľkopriemerových pilótach.

Dĺžka mosta : 125,00 m
Mostný objekt premosťuje mimoúrovňovú okružnú
križovatku Hrašovík, ktorá sa
vybuduje na krížení ciest E50 Košice – Michalovce
a R2. Mostný objekt je navrhnutý ako 4-poľový, na
dvoch samostatných mostoch pre každý smer rýchlostnej cesty. Nosná konštrukcia je navrhnutá spriahnutá železobetónová, so štyrmi oceľovými hlavnými
nosníkmi so spriahujúcou betónovou doskou. Železobetónová doska má obojstranné konzolovité
vyloženie. Spodnú stavbu tvoria dvojica krajných
opôr a tri medziľahlé podpery. Opory sú navrhnuté
ako úložný prah založený na veľkopriemerových pilótach. Podpery sú stĺpové, v hornej časti rozšírené,
votknuté do základovej dosky, ktorá je založená na
veľkopriemerových pilótach.
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|| VIEME AKÚ CENU MAJÚ
|| PRE SPOLOČNOSŤ LOJÁLNI
|| A KVALITNÍ ZAMESTNANCI

K 31/12/2018 bolo v spoločnosti celkovo zamestnaných 87 zamestnancov na hlavný pracovný pomer a 2
zamestnanci vykonávali činnosť na základe dohody
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
v rozdelení 67 mužov a 20 žien na TPP a 1 muž a 1 žena
na dohody.

ER 2017

Výročná správa 2018

DECEMB
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DECEMBER

2017

THP

57

Robotníci 25
Manažment5

|| ROZDELENIE ZAMESTNANCOV
|| MUŽI, ŽENY K 31/12/2018

67 mužov

20 žien

|| ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV PODĽA
|| DOBY TRVANIA PRACOVNÉHO
|| POMERU K 31/12/2018
1 a 5 rokov

6 a 10 rokov

11 a 15 rokov

16 a 20 rokov

21 a 25 rokov

viac ako 26 rokov

9%

9%

87

do 1 roku
1 až 5 rokov
6 až 10 rokov
11 až 15 rokov
16 až 20 rokov
21 až 25 rokov
viac ako 26 rokov

pracovníkov

83 %

18
57
6
6
0
0
0
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Medzi dôležité priority SMS a. s. sa už
dlhodobo radí ponúkať investorom
a obstarávateľom
ETICKÁ
kvalitný, stabilný,
profesionálny tím
A
T
R
CHA
ľudí. Vzhľadom
na nedostatok
ľudských kapacít je v dnešnej
dobe naplnenie tohto cieľa
dosť zložité. Čo
však pozitívne
je, SMS a. s.
nepatrí medzi tie spoločnosti,
v ktorej by
vedenie muselo dennodenne riešiť fluktuáciu svojich zamestnancov. Začínala iba s 3 zamestnancami, v čase najväčšieho stavebného boomu
ich počet presiahol 100. Za celú dobu pôsobenia bolo
podpísaných okolo 200 pracovných zmlúv, ale stále sú
vo firme aj zamestnanci, ktorí sú v nej zamestnaní viac
ako 15 rokov. Hoci je súčasťou celosvetového koncernu, od začiatku sa pre zamestnancov nastavovala rodinná atmosféra. Vedenie chce správnym prístupom
a motiváciou udržať vo svojich radoch skúsených profesionálov a odborníkov. Na druhej strane však vie, že je
potrebné ich skúsenosti odovzdávať mladým a šikovným nasledovníkom. Tým zase dáva možnosť využiť
ich potenciál zamestnaním v nadnárodnej spoločnosti
s množstvom výhod oproti konkurencii. Jednou z nich
je aj, že získané zákazky chce realizovať v čo najväčšej
možnej miere vlastnými internými zamestnancami.
Aj preto sa neustále implementujú a aktualizujú inovatívne procesy aj v personálnej oblasti. Firma podniká
kroky na udržanie technicky zdatných zamestnancov,
snaží sa vytvárať podmienky na ich profesionálny rozvoj, investuje množstvo času do vytvorenia špičkových
robotníckych kapacít. Počúva svojich zamestnancov,
ich názory sú pre ňu dôležité. Bol pre nich vypracovaný

systém rôznych benefitov. Napr. príspevok zamestnávateľa do III. dôchodkového piliera, zamestnávateľom
hradené zdravotné a úrazové poistenie, zriadená posilňovňa v centrále spoločnosti, organizovanie dňa zdravia pre zamestnancov. Aj v tomto roku bolo množstvo
hodín strávených, či už na školeniach vyžadovaných legislatívou, alebo na školeniach na zvýšenie odbornosti,
kvalifikácie alebo jazykových zdatností.
Interná škola, workshopy „stavebníctvo pre nestavbárov“, technici v montérkach sú len niektoré z ďalších
aktivít ponúkaných pre zamestnancov.
Vrcholoví zástupcovia spoločnosti si taktiež uvedomujú ako je dôležité, aby ju prezentovali a zastupovali profesionáli, ktorí však presadzujú etické zásady. Za
účelom zjednotenia pravidiel správania, spoločných
postojov a záväzkov bol vydaný kódex etiky a chovania VINCI. Pre všetkých zamestnancov skupiny SMP bol
v roku 2017 vydaný Compliance kódex Skupiny SMP
záväzný, ktorý Kódex etiky a chovania VINCI upresňuje
a dopĺňa o miestne podmienky. Ide o základný predpis upravujúci pravidlá oblasti „compliance“ za účelom
dodržiavania práva, rešpek- tovania dobrých mravov
a verejného poriadku,
rešpektovaním dobrých zvyklostí.
Aktuálne nastavené
procesy v personálnej oblasti SMS a. s.
PROTIKOR
reagujú vo veľkej
UPČNÝ
miere na externé
KÓDEX
vplyvy.
Napriek
menšej nezamestnanosti, menšiemu
množstvu
voľných pracovných síl na trhu
práce
alebo
tlaku na mzdy
sa spoločnosť
chce byť vyhľadávaný m
a atraktívnym
zamestnávateľom. Z pohľadu personálnej práce bol rok 2018 rokom, v ktorom došlo
k minimálnym personálnym zmenám a čo je potešiteľné aj vzhľadom na menšie množstvo zákaziek predovšetkým v prvom polroku k minimálnym personálnym
zmenám a zvýšeniu počtu zamestnancov.

|| ROZDELENIE ZAMESTNANCOV
|| MANAŽMENT, THP, ROBOTNÍCI
|| K 31/12/2018
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|| ORGANIGRAM SMS

|| ŠTATUTÁRNY ORGÁN
Predstavenstvo:

Riaditeľ spoločnosti
Milan Svoboda

(od: 01. 10. 1999)

Milan Svoboda - predseda
34
Trubín 267 01
Česká republika
Vznik funkcie: 01. 06. 2018

Ing. Martin Krchnák - podpredseda
Gorkého 769/8
Sliač 962 31
Vznik funkcie: 19. 09. 2014

(od: 01. 07. 2015)

Ing. Dalibor Novotný - člen predstavenstva
Rudina 526
Rudina 021 31
Vznik funkcie: 01. 02. 2015

Výrobná sekcia
Vedúci výroby
stav. Čáp

Finančná sekcia
Finančno‑správny riaditeľ
Ing. Krchnák

(od: 20. 06. 2018)

Zástupca FSR
Controlling, výstupy
k akcionárovi
Ing. Šimoník
IT Technik
(outsourcing)
Mojžiš

(od: 26. 03. 2015)

Účtovné oddelenie
Ing. Galányiová
Glajzová
Grivnová
Personálne oddelenie
Ing. Pršancová
Mzdy
(outsourcing)
Ing. Šlamiarová

Dozorná rada:

Divízia dopravné
stavby
stav. Čáp

Divízia vodohospodár‑
ske a pozemné stavby
Ing. Macko

Závod Východ
Ing. Pindroch

Závod Stred
+ požičovňa
Ing. Kout

Závod Západ
neobsadené

Závod Sever
Grbál

Ing. Martin Doksanský
Pod Černým vrchem 5420
Chomutov 430 01
Česká republika
Vznik funkcie: 19. 09. 2014

(od: 29. 11. 2014)

Jan Jech
Švabinského 498/29
Praha 4 149 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01. 02. 2014

Vedúci obchodného
odd.
Ing. Dien
(od: 08. 04. 2014)
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Špirkova 524/10
Praha 4 142 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01. 02. 2014

Technická príprava
Ing. Sedliak

Kompletizácia ponúk
Bc. Hanusková

Rozpočty
Peťková
*Regionálny obchod
vedúci Reg. Závodov

(od: 08.04.2014)

BOZP, PO, ŽP
Bc. Jakubovie

Centrálny nákup
Ing. Vincze

Právne, IMS, back office
JUDr. Lámerová, LL.M.
Mgr. Mattová

Záručný servis, archív
Šagátová

Výročná správa 2018
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Lucie Zímová

Sekcia riaditeľa
Vedúci sekcie riaditeľa
JUDr. Lámerová, LL.M.

Obchodná sekcia
Obchodný riaditeľ
Ing. Novotný
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|| ĎALŠÍ ÚSPEŠNÝ ROK – 0% ÚRAZOVOSŤ

24

nasadení mechanizmov, práci ostatných pracovníkov, osôb a strojov na spoločnom pracovisku. Veľký
dôraz na bezpečnosť je upriamovaný cez zadefinované zmluvné požiadavky aj zo strany Investorov.
Preto na všetkých realizovaných projektoch podpisom zmluvy sa spoločnosť zaväzuje k maximálnemu dodržiavaniu bezpečnosti pri práci, ochrane
životného prostredia. Všetci zúčastnení, či už priamo vo výrobe alebo v kanceláriách sú k tomu systematicky vedení (letákmi, školeniami, používaním
ochranných prostriedkov atď…). Na stavbách sa
aplikuje viacstupňový systém kontrol – počínajúc

majstrami, stavbyvedúcimi, internými bezpečnostnými technikmi (1 ABT, resp. BT na cca 20 zamestnancov), členmi vedenia spoločnosti, internými
auditmi, externým auditom, kontrolami investorom
(NDS, SSC) a orgánmi štátnej správy - Inšpektorátom práce, Slovenskou inšpekciou životného prostredia. Okrem toho akcionár dlhodobo nastavuje
spoločnú kultúru bezpečnosti, ktorú rozvíja vo
všetkých spoločnostiach skupiny, napr. či už každoročným organizovaním Medzinárodného týždňa
bezpečnosti, vydávaním rôznych zaujímavých materiálov a prospektov z oblasti bezpečnosti alebo

najnovšie aj publikovaním dokumentu vydaného
v roku 2017: „5 kľúčových pilierov bezpečnosti“. Ide
o dokument aj prostredníctvom ktorého sa má zabezpečiť prísnosť v rámci dennodennej práce vo
VINCI Construction, ktorá presahuje bezpečnosť
a zahŕňa predovšetkým aplikáciu akcií opísaných
v tomto dokumente. Účelom má byť zaistenie prevádzky všetkých stavenísk v súlade s pravidlami
bezpečnej práce.

Aj v roku 2019 bude prioritou udržať nízku mieru
úrazovosti a vysokú úroveň angažovanosti všetkých zamestnancov v oblasti ochrany zdravia zamestnancov.
Úroveň BOZP, PO a ŽP na každom našom pracovisku je vizitkou práce každého nášho zamestnanca.

Výročná správa 2018
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Otázka BOZP a bezpečnosti práce sa už dlhodobo
vo všetkých spoločnostiach skupiny VINCI Construction kladie medzi prioritu číslo jedna. Je to znásobené aj odhodlaním VINCI Construction stať sa svetovým lídrom v oblasti bezpečnosti v stavebníctve.
Spoločnosť SMS a. s. k tomu prispieva len tými najlepšími výsledkami, nakoľko súhrou preventívnych
opatrení a primeranej dávky šťastia aj v roku 2018
bolo dosiahnuté O% registrovaných pracovných
úrazov ako i evidovaných pracovných úrazov.
Bezpečnosť všetkých osôb na pracoviskách a staveniskách SMS a. s. je pre firmu najdôležitejšia. Ciele spoločnosti sú jednoznačne a detailne popísané
a vedú všetkých zamestnancov k ich napĺňaniu.
Dôraz na BOZP, PO a ŽP bolo aj v tomto roku výrazne cítiť v predvýrobnej príprave stavby, v plánovaní jednotlivých pracovných úkonov a nasadení
pracovníkov i pracovných mechanizmov. Pred zahájením jednotlivých pracovných postupov prebiehali ranné päťminútovky, kde boli zamestnanci
oboznámení o konkrétnych pracovných postupoch,
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|| SPRÁVNE NASTAVENÝ INTEGROVANÝ
|| MANAŽÉRSKY SYSTÉM
|| – SÚHRA KVALITY, BOZP, ŽP
Aj v roku 2018 spoločnosť úspešne zvládla externý
audit kvality realizovaných výrobných procesov podľa
ES ISO 9001, environmentálneho manažmentu podľa ES ISO 14001 a manažmentu BOZP podľa OHSAS
18001. Podľa rozdelenia činností SK‑NACE bola auditovaná kvalita, BOZP a ŽP pre nasledovné činnosti
spoločnosti – nakladanie s iným ako nebezpečným
odpadom, 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. Na základe výsledkov auditu
boli opätovne splnené certifikačné kritériá a systém je
predurčený k trvalému zlepšovaniu. Jeho výsledkom
sú získané certifikáty, ktoré majú byť odrazom a potvrdením kvalitne aplikovaných a neustále sa zlepšujúcich
procesov v spoločnosti. Jej hodnoty sú prezentované
politikou kvality, ochrany ŽP, BOZP a PO. Tá je následne
rozpracovaná do jednotlivých cieľov. Dlhodobo sú to
ciele orientované na zabezpečenie bezproblémového
fungovania. K tomu, aby sa ciele podarilo splniť majú
prispievať aj pravidelné interné audity. Následne komplexne je integrita manažérskeho systému organizácie
a implementácie požiadaviek noriem každoročne overená skúsenou externou auditorskou firmou.
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Život píše rozličné scenáre. Mnohým je predurčený
rozprávkový príbeh, iní si svoj scenár vlastným pričinením dokážu pozitívne obrátiť k lepšiemu, existujú
však mnoho ľudí, ktorí so svojím osudom mnohokrát
nedokážu bojovať. Spoločnosti SMS a. s., materskej
spoločnosti SMP CZ, a. s. ako ostatným spoločnostiam SKUPINY VINCI už dlhodobo záleží, aby pomáhali. Ku všetkým svojim činnostiam majú zodpovedný
prístup, v mnohých smeroch sa spoločensky a občiansky angažujú. V medzinárodnom meradle bolo
z ich strany zrealizovaných množstvo aktivít. Ďalším
dôkazom je pomoc mnohým organizáciám a projektom prostredníctvom svojich nadácií zriadených po
celom svete. Svojím kúskom sa každoročne snaží prispieť aj spoločnosť SMS a. s. Spomenúť možno napr.
dlhodobejšiu spoluprácu so Svetielkom nádeje, organizovanie finančných zbierok zamestnancami, spolupráca s detským domov Svidník. Vedenie spolu so zamestnancami pracujú na ďalších projektoch s cieľom
pomôcť tým, ktorí túto pomoc potrebujú.
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|| ODJAKŽIVA PLATÍ
|| -SILNEJŠÍ MAJÚ POMÁHAŤ SLABŠÍM
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FINANČNÁ ČASŤ:
ROK 2018
HLAVNÉ FINANČNÉ UKAZOVATELE – VÝVOJ:

ŠTRUKTÚRA MAJETKU A ZÁVAZKOV
stav k 31.12.2018
Označenie

Text 1
SPOLU MAJETOK

Bežné obd.netto
8 246 231,00 €

A.I.

Dlhodobý nehmotný majetok súčet

23 417,00 €

A.II.

Dlhodobý hmotný majetok súčet

B.I.

Zásoby súčet

B.II.

Dlhodobé pohľadávky súčet

814 570,00 €

B.III.

Krátkodobé pohľadávky súčet

5 508 406,00 €

B.V.

Finančné účty súčet

1 637 439 €

C.

Časové rozlíšenie súčet

31 851,00 €

224 024,00 €
6 524,00 €

1.) OBRAT SPOLOČNOSTI
2.) FINANČNÉ ÚČTY
3.) ČISTÝ ZISK
4.) AKTÍVA BRUTTO
Označenie

ŠTRUKTÚRA MAJETKU A ZÁVÄZKOV STAV K 31/12/2018
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA:
1.) SÚVAHA

Text 1

Bežné obd.

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY

8 246 231,00 €

A.

Vlastné imanie

1 328 936,00 €

B.I.

Dlhodobé záväzky súčet

1 037 442,00 €

B.II.

Dlhodobé rezervy

B.IV.

Krátkodobé záväzky súčet

B.V.

Krátkodobé rezervy

C.

Časové rozlíšenie súčet

175 386,00 €
5 377 974,00 €
326 493,00 €

2.) VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Výročná správa 2018

3.) CASH FLOW

Výročná správa 2018
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|| HLAVNÉ FINANČNÉ UKAZOVATELE
|| - VÝVOJ V ROKOCH 2008 - 2018

ČISTÝ ZISK
SUMA
1 500 000

1 000 000

ČISTÝ OBRAT

500 000

SUMA
60 000 000

0

45 000 000

-500 000

-1 000 000
30 000 000

-1 500 000
15 000 000

ROK

-2 000 000

2008

SUMA

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

13 834 296 16 158 852 52 898 122 37 373 719 15 709 915 20 263 492 24 677 312 25 039 503 17 788 053 17 529 629 16 065 284

ROK

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

SUMA

296 388

-324 060

1 054 800

805 765

9 698

-1 889 561

-466 664

3 827

584 319

109 426

139 982

Spoločnosť dosiahla v roku 2018 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení vo výške 139 980,17 EUR.
Dosiahnutý zisk bude prevedený na účet Nerozdelený zisk minulých rokov.

AKTÍVA BRUTTO
FINAN. ÚČTY

SUMA

22 000 000
SUMA

12 000 000

16 500 000

9 000 000

11 000 000

30

5 500 000

3 000 000

0

ROK

2008

2009

SUMA

70 385

322 630

2010

2011

2012

2013

2014

8 446 144 5 869 442 1 060 943 10 153 889 2 065 829

2015

2016

2017

2018

1 777 293

2 167 960

317 092

1 637 439

0

ROK

2008

SUMA

7 018 588

2009

2010

2011

13 353 610 21 068 081 13 459 789

2012
9 285 858

2013

2014

2015

2016

20 653 724 16 090 971 14 883 902 10 186 351

2017

2018

9 653 790

9 793 038
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6 000 000
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|| ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 2018
Bezprostredne
predchádza‑
júce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie
Označe‑ Strana aktív b
nie a

Číslo
riadku c 1

Brutto časť 1

Netto 2

Korekcia časť 2
A.
A.I.
A.I.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
A.II.
A.II.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
A.III.
A.III.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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11.
B.
B.I.
B.I.1.
2.
3.
4.

Označe‑ Strana aktív b
nie a
B.II.
B.II.1.

1
2
3
4
5
6
7
8

9 793 038 €
1 446 542 €
82 006 €
-€
80 560 €
-€
-€
-€

1 546 807 €
1 199 101 €
58 589 €
-€
58 589 €
-€
-€
-€

8 246 231 €
247 441 €
23 417 €
-€
21 971 €
-€
-€
-€

8 116 099 €
320 187 €
29 207 €
-€
29 207 €
-€
-€
-€

9

1 446 €

-€

1 446 €

-€

3.

10

-€

-€

-€

-€

4.

11
12
13

1 364 536 €
-€
5 514 €

1 140 512 €
-€
477 €

224 024 €
-€
5 037 €

290 980 €
-€
4 627 €

5.

1.a.
1.b.
1.c.
2.

6.
7.
8.
B.III.
B.III.1.

14

1 298 025 €

1 087 249 €

210 776 €

275 816 €

15
16
17
18

-€
-€
57 038 €
-€

-€
-€
52 786 €
-€

-€
-€
4 252 €
-€

-€
-€
10 537 €
-€

19

3 959 €

-€

3 959 €

-€

20

-€

-€

-€

-€

21

-€

-€

-€

-€

1.c.
2.

22

-€

-€

-€

-€

3.

23

-€

-€

-€

-€

4.

24

-€

-€

-€

-€

5.

25

-€

-€

-€

-€

26

-€

-€

-€

-€

27

-€

-€

-€

-€

28

-€

-€

-€

-€

6.
7.
8.
9.
B.IV.

29

-€

-€

-€

-€

30

-€

-€

-€

31

-€

-€

-€

-€

32

-€

-€

-€

-€

33
34
35

8 314 645 €
6 524 €
6 273 €

347 706 €
-€
-€

7 966 939 €
6 524 €
6 273 €

7 743 545 €
7 266 €
7 015 €

36

-€

-€

-€

-€

37
38

-€
-€

-€
-€

-€
-€

-€
-€

1.a.
1.b.

B.IV.1.
2.
3.
4.
B.V.
B.V.1.
2.
C.
C.1.
2
3.
4.

Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky z obchodného styku voči
prepojeným účtovným jednotkám
Pohľadávky z obchodného styku v rámci
podielovej účasti okrem pohľadávok voči
prepojeným účtovným jednotkám
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
Čistá hodnota zakázky
Ostatné pohľadávky voči prepojeným
účtovným jednotkám
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej
účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a
združeniu
Pohľadávky z derivátových operácií
Iné pohľadávky
Odložená daňová pohľadávka
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky z obchodného styku voči
prepojeným účtovným jednotkám
Pohľadávky z obchodného styku v rámci
podielovej účasti okrem pohľadávok voči
prepojeným účtovným jednotkám
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
Čistá hodnota zakázky
Ostatné pohľadávky voči prepojeným
účtovným jednotkám
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej
účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a
združeniu
Sociálne poistenie
Daňové pohľadávky a dotácie
Pohľadávky z derivátových operácií
Iné pohľadávky
Krátkodobý finančný majetok
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách
Krátkodobý finančný majetok bez
krátkodobého finančného majetku v
prepojených účtovných jednotkách
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
Obstarávaný krátkodobý finančný
majetok
Finančné účty
Peniaze
Účty v bankách
Časové rozlíšenie
Náklady budúcich období dlhodobé
Náklady budúcich období krátkodobé
Príjmy budúcich období dlhodobé
Príjmy budúcich období krátkodobé

Číslo
riadku c 1
41
42

Brutto časť 1
Korekcia časť 2
850 651 €
36 081 €
579 607 €
36 081 €

814 570 €
543 526 €

Bezprostredne
predchádza‑
júce účtovné
obdobie
Netto 3
911 106 €
569 320 €

Netto 2

43

-€

-€

-€

-€

44

-€

-€

-€

-€

45
46

579 607 €
-€

36 081 €

543 526 €
-€

569 320 €
-€

47

-€

-€

-€

-€

48

-€

-€

-€

-€

49

-€

-€

-€

-€

50
51
52
53
54

-€
-€
271 044 €
5 820 031 €
4 129 283 €

311 625 €
311 625 €

-€
-€
271 044 €
5 508 406 €
3 817 658 €

-€
9 026 €
332 760 €
6 508 081 €
5 295 743 €

55

15 406 €

-€

15 406 €

9 004 €

56

8 845 €

-€

8 845 €

8 845 €

57
58

4 105 032 €
704 677 €

311 625 €

3 793 407 €
704 677 €

5 277 894 €
1 066 430 €

59

-€

-€

-€

-€

60

703 861 €

-€

703 861 €

-€

61

-€

-€

-€

-€

62
63
64
65
66

-€
225 965 €
-€
56 245 €
-€

-€
-€
-€
-€

-€
225 965 €
-€
56 245 €
-€

-€
129 405 €
-€
16 503 €
-€

67

-€

-€

-€

-€

68

-€

-€

-€

-€

69

-€

-€

-€

70

-€

-€

-€

-€

71
72
73
74
75
76
77
78

1 637 439 €
2 771 €
1 634 668 €
31 851 €
5 176 €
26 675 €
-€
-€

-€

1 637 439 €
2 771 €
1 634 668 €
31 851 €
5 176 €
26 675 €
-€
-€

317 092 €
3 808 €
313 284 €
52 367 €
19 005 €
33 362 €
-€
-€

-€
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10.

SPOLU MAJETOK
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Aktivované náklady na vývoj
Softvér
Oceniteľné práva
Goodwill
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
Obstarávaný dlhodobý nehmotný
majetok
Poskytnuté preddavky na dlhodobý
nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Pozemky
Stavby
Samostatné hnuteľné veci a súbory
hnuteľných vecí
Pestovateľské celky trvalých porastov
Základné stádo a ťažné zvieratá
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
Poskytnuté preddavky na dlhodobý
hmotný majetok
Opravná položka k nadobudnutému
majetku
Dlhodobý finančný majetok
Podielové cenné papiere a podiely v
prepojených účtovných jednotkách
Podielové cenné papiere a podiely s
podielovou účasťou okrem v prepojených
účtovných jednotkách
Ostatné realizovateľné cenné papiere a
podiely
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem
prepojeným účtovným jednotkám
Ostatné pôžičky
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý
finančný majetok
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný
majetok so zostatkovou dobou splatnosti
najviac jeden rok
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou
ako jeden rok
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
Poskytnuté preddavky na dlhodobý
finančný majetok
Obežný majetok
Zásoby
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
vlastnej výroby
Výrobky
Zvieratá

Netto 3

Bežné účtovné obdobie

33

Označe‑ Strana pasív b
nie a

Označe‑ Strana pasív b
nie a

Číslo
riadku c Bežné účtovné obdobie 4

Bezprostredne predchádza‑
júce účtovné obdobie 5

79

8 246 231 €

8 116 099 €

11.

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií

116

-€

-€

A.

Vlastné imanie

80

1 328 936 €

1 188 953 €

12.

Odložený daňový záväzok

117

-€

-€

A.I.

Základné imanie

81

534 520 €

534 520 €

B.II.

Dlhodobé rezervy

118

175 386 €

A.I.1.

Základné imanie

82

534 520 €

534 520 €

B.II.1.

Zákonné rezervy

119

-€

Ostatné rezervy

120

175 386 €

301 510 €
-€

2.

Zmena základného imania

83

-€

-€

2.

3.

Pohľadávky za upísané vlastné imanie

84

-€

-€

B.III.

Dlhodobé bankové úvery

121

-€

A.II.

Emisné ážio

85

-€

-€

B.IV.

Krátkodobé záväzky

122

5 377 974 €

5 118 261 €

A.III.

Ostatné kapitálové fondy

86

-€

-€

B.IV.1.

Záväzky z obchodného styku

123

4 931 226 €

4 724 742 €

1.a.

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

301 510 €

124

349 964 €

957 460 €

125

7 638 €

255 527 €
3 511 755 €

-€

A.IV.

Zákonné rezervné fondy

87

106 904 €

106 904 €

A.IV.1.

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond

88

106 904 €

106 904 €

2.

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné
podiely

89

-€

-€

A.V.

Ostatné fondy zo zisku

90

-€

-€

1.c.

Ostatné záväzky z obchodného styku

126

4 573 624 €

Čistá hodnota zákazky

127

-€

-€

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

128

-€

6 682 €

129

-€

224 989 €

5.

Záväzky voči spoločníkom a združeniu

130

255 475 €

28 886 €

6.

Záväzky voči zamestnancom

131

98 155 €

65 176 €

1.b.

A.V.1.

Štatutárne fondy

91

-€

-€

2.

2.

Ostatné fondy

92

-€

-€

3.

A.VI.

Oceňovacie rozdiely z precenenia

93

-€

-€

A.VI.1.

94

-€

-€

95

-€

-€

3.

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku
a záväzkov
Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri
zlúčení, splynutí a rozdelení

96

-€

-€

7.

Záväzky zo sociálneho poistenia

132

70 718 €

54 689 €

A.VII.

Výsledok hospodárenia minulých rokov

97

547 530 €

438 103 €

8.

Daňové záväzky a dotácie

133

19 453 €

12 606 €

A.VII.1.

Nerozdelený zisk minulých rokov

98

547 530 €

438 103 €

9.

Záväzky z derivátových operácií

134

-€

2.

Neuhradená strata minulých rokov

99

-€

-€

10.

Iné záväzky

135

2 947 €

A.VIII.

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení /+-/

100

139 982 €

109 426 €

B.V.

Krátkodobé rezervy

136

326 493 €

B.

Záväzky

101

6 917 295 €

6 927 146 €

B.V.1.

Zákonné rezervy

137

4 547 €

2.

Ostatné rezervy

138

321 946 €

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

-€

-€

963 417 €

3.

Výnosy budúcich období dlhodobé

144

-€

-€

4.

Výnosy budúcich období krátkodobé

145

-€

-€

Dlhodobé záväzky

102

1 037 442 €

996 162 €

B.I.1.

Dlhodobé záväzky z obchodného styku

103

1 019 895 €

979 039 €

1.a.

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

104

-€

105

20 292 €

1.c.

Ostatné záväzky z obchodného styku

106

999 603 €

2.

Čistá hodnota zákazky

107

-€

-€

3.

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

108

-€

-€

109

-€

-€

5.

Ostatné dlhodobé záväzky

110

-€

-€

6.

Dlhodobé prijaté preddavky

111

-€

-€

7.

Dlhodobé zmenky na úhradu

112

-€

-€

8.

Vydané dlhopisy

113

-€

-€

9.

Záväzky zo sociálneho fondu

114

17 547 €

10.

Iné dlhodobé záväzky

115

-€

4.

-€
15 622 €

17 123 €
-€

4.

-€
491 €
511 213 €
6 749 €
504 464 €
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B.I.

1.b.
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Bezprostredne predchádza‑
júce účtovné obdobie 5

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY

2.

34

Číslo
riadku c Bežné účtovné obdobie 4

35

Skutočnosť
Označe‑ Text b
nie a

Čistý obrat

1

16 065 284 €

17 529 629 €

**

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu

2

16 124 971 €

17 604 924 €

I.

Tržby z predaja tovaru

3

-€

21 309 €

II.

Tržby z predaja vlastných výrobkov

4

-€

-€

IV.

Tržby z predaja služieb

5

16 065 284 €

V.

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
(+/-)

6

-€

-€

VI.

Aktivácia

7

-€

-€

VII.

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

8

14 692 €

4 248 €

VIII.

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

9

44 995 €

71 047 €

**

Náklady na hospodársku činnosť spolu

10

15 837 454 €

A.

11

-€

B.

Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru
Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok

12

3 213 070 €

C.

Opravné položky k zásobám (+/-)

13

-€

D.

Služby

14

9 040 942 €

12 476 551 €

E.

Osobné náklady

15

2 025 994 €

1 978 910 €

E.1.

Mzdové náklady

16

1 398 789 €

1 333 624 €

2.

Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva

17

-€

3.

Náklady na sociálne poistenie

18

542 502 €

534 109 €

4.

Sociálne náklady

19

84 703 €

111 177 €

F.

Dane a poplatky

20

1 677 €

14 245 €

21

101 823 €

82 010 €

22

101 823 €

82 010 €

Označe‑ Text b
nie a

21 305 €
2 011 308 €
-€

-€

Bežné účtovné obdobie 1

34

-€

-€

35

-€

-€

36

-€

-€

37

-€

-€

3.

38

-€

-€

XI.

Výnosové úroky

39

-€

17 €

XI.1.

Výnosové úroky od prepojených
účtovných jednotiek

40

-€

-€

2.

Ostatné výnosové úroky

41

-€

17 €

XII.

Kurzové zisky

42

151 €

16 €

XIII.

Výnosy z precenenia cenných papierov a
výnosy z derivátových operácií

43

-€

-€

XIV.

Ostatné výnosy z finančnej činnosti

44

-€

-€

**

Náklady na finančnú činnosť

45

85 468 €

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

5 541 €

N.1.

Nákladové úroky pre prepojené účtovné
jednotky

50

-€

2.

Ostatné nákladové úroky

51

5 541 €

13 740 €

O.

Kurzové straty

52

12 934 €

63 241 €

P.

Náklady na precenenie cenných papierov
a náklady na derivátové operácie

53

-€

Q.

Ostatné náklady na finančnú činnosť

54

66 993 €

50 934 €

***

55

-85 317 €

-127 882 €

****

Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie pred zdanením

56

202 200 €

192 215 €

R.

Daň z príjmov

57

62 218 €

82 789 €

R.1.

Daň z príjmov splatná

58

502 €

-6 658 €
89 447 €

X.
X.1.
2.

I.

Opravné položky k pohľadávkam (+/-)

25

152 488 €

57 062 €

J.

Ostatné náklady na hospodársku činnosť

26

1 301 146 €

643 436 €

2.

Daň z príjmov odložená

59

61 716 €

**

Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti (+/-)

27

287 517 €

320 097 €

S.

60

-€

*

Pridaná hodnota

28

3 811 272 €

3 020 465 €

Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení

61

139 982 €

**

Výnosy z finančnej činnosti

29

151 €

33 €

VIII.

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov
Výnosy z dlhodobého finančného
majetku
Výnosy z cenných papierov a podielov od
prepojených účtovných jednotiek

30

-€

-€

31

-€

-€

32

-€

-€

IX.
IX.1.

23

-€

-€

24

314 €

-€

****

127 915 €

-€
13 740 €
-€

-€

-€
109 426 €
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H.

2.

Bezpros‑
tredne
predchádza‑
júce účtovné
obdobie 2

Ostatné výnosy z cenných papierov a
podielov
Výnosy z krátkodobého finančného
majetku
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek
Ostatné výnosy z krátkodobého
finančného majetku

3.

17 508 320 €

17 284 827 €

Číslo
riadku c

Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (+/-)
Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu

G.1.

Výročná správa 2018

Bežné účtovné obdobie 1

*

G.

36

Číslo
riadku c

Skutočnosť
Bezpros‑
tredne
predchádza‑
júce účtovné
obdobie 2

37

|| CASH FLOW SPOLOČNOSTI SMS A.S. ZA ROK 2018 V EURÁCH
2018

2017

207 741

205 955

106 030
152 488

82 010
57 062

20 516

50 456

-310 844
-12 720

300 105

163 212
1 204 095

695 588
-2 523 269

943 639

-1 160 782

742
259 714
1 367 306

1 474
-1 363 961
-1 827 682

1 367 306
-5 541
-61 632
-502

-1 827 682
-13 740
-89 447
6 658

1 299 631

-1 924 211

1 299 631

-1 924 211

-33 284
12 720

-223 687

-20 564

-223 687
-30 000

41 280

327 029

41 280
1 320 347
317 092
1 637 439

297 029
-1 850 868
2 167 960
317 092

Výročná správa 2018

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
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
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SKUTOČNÉ

ÚSPECHY

SÚ TIE, KTORÉ

PREŽÍVAME

SPOLOČNE

Adresa:
Partizánska cesta 91
974 01 Banská Bystrica
+421 48 414 26 22
business@stavbymostov.sk
job@stavbymostov.sk
stavbymostov@stavbymostov.sk

www.stavbymostov.sk

