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Profil spoločnosti
Správa služieb diplomatickému
zboru, a.s. je akciovou spoločnosťou
so 100%-nou majetkovou účasťou
štátu. Orientuje sa prioritne na poskytovanie služieb diplomatickým misiám
pôsobiacim na Slovensku, obchodným
zastupiteľstvám, zahraničným kultúrnym
a informačným centrám, medzinárodným organizáciám, predstaviteľom
vlády, ústredných orgánov štátnej
správy a ústavným činiteľom Slovenskej
republiky, ako aj domácim a zahraničným
fyzickým a právnickým osobám.
Jediným akcionárom spoločnosti
je Ministerstvo zahraničných vecí
a európskych záležitostí Slovenskej
republiky. Štatutárnym zástupcom

akcionára je minister zahraničných vecí
a európskych záležitostí Slovenskej
republiky. Základné imanie akciovej
spoločnosti vo výške 50 364 400 EUR je
tvorené nepeňažným vkladom zakladateľa a pozostáva výlučne z nehnuteľností
zrušenej príspevkovej organizácie Správa
služieb diplomatickému zboru so sídlom
Palisády č. 31, 811 06 Bratislava.
Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 15 170 akcií, z ktorých každá
má menovitú hodnotu 3 320 EUR.
Akcie spoločnosti nie sú verejne
obchodovateľné. Akcionár vykonáva
svoje práva a povinnosti na základe
právnych predpisov a stanov spoločnosti,
predovšetkým prostredníctvom valného
zhromaždenia a dozornej rady.

Identifikačné údaje
Obchodné meno
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
Sídlo
Palisády 31, 811 06 Bratislava
IČO
35 822 163
Právna forma
akciová spoločnosť
Deň založenia
1. 10. 2001
Výška základného imania 50 364 400 EUR
Zápis v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa,
vložka 2834/B
Telefón
+421 2 5920 5738
Fax
+421 2 5441 5502
Internet
www.ssdz.sk
E-mail
office@ssdz.sk
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Predmet podnikania
•

organizačné poradenstvo pre zastupiteľské a iné úrady cudzích štátov
na území SR

•

prieskum trhu a verejnej mienky

•

reklamná a propagačná činnosť

•

administratívne práce pre zastupiteľské úrady cudzích štátov na území SR

•

automatizované spracovanie dát

•

murárstvo

•

prenájom nehnuteľností spojený
s poskytovaním doplnkových služieb

•

výkon činnosti stavebného dozoru

•

uskutočňovanie jednoduchých
stavieb, drobných stavieb a ich zmien

•

uskutočňovanie stavieb a ich zmien

•

prevádzkovanie garáži a odstavných
plôch

•

•

obstarávateľská činnosť spojená
so správou a prenájmom
nehnuteľností
sprostredkovanie predaja, prenájmu
a kúpy nehnuteľností (realitná
činnosť)

•

prevádzkovanie zariadení slúžiacich
na relaxáciu a regeneráciu

•

sprostredkovateľská činnosť v oblasti
obchodu a služieb

•

ubytovacie služby v ubytovacích
zariadeniach s prevádzkovaním
pohostinských činností
v týchto zariadeniach

•

vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo

•

montáž, rekonštrukcia a údržba
vyhradených technických zariadení

•

konferenčný servis

•

dokončovacie stavebné práce
pri realizácii exteriérov a interiérov

•

organizovanie kurzov, seminárov
a školení

•

poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

•

správa a údržba bytového
a nebytového fondu v rozsahu
voľných živností

•

výroba a dodávka elektriny
zariadeniami na výrobu elektriny
s celkovým inštalovaným výkonom
do 1 MW vrátane

•

kúpa tovaru na účely jeho predaja
iným prevádzkovateľom živnosti
(veľkoobchod) v rozsahu voľnej
živnosti

•

kúpa tovaru na účely jeho predaja
konečnému spotrebiteľovi
(maloobchod)

•

prenájom spotrebného
a priemyselného tovaru
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Úvodné slovo generálneho riaditeľa
a predsedu predstavenstva
k činnosti spoločnosti v roku 2017
Rok 2017 bol pre spoločnosť Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. rokom
mimoriadne úspešným. Jedinečnosť, individuálny a profesionálny prístup spolu s vysokou
kvalitou poskytovaných služieb nám opäť vytvorili priestor na udržanie úrovne
maximálnej obsadenosti našich objektov. Aj to je dôvod, prečo sa nám podarilo dosiahnuť
vyšší hospodársky výsledok, ako sme plánovali. Ďalším, nemenej dôležitým dôvodom
dobrých výsledkov bolo úspešné pokračovanie v postupnej reštrukturalizácii majetku.
Projekt postupnej reštrukturalizácie majetku pre nás predstavuje veľkú a náročnú výzvu.
Dôvodom je nutnosť vysporiadať sa s morálnym a fyzickým zastarávaním nehnuteľností
tak, aby bol majetok spoločnosti na trhu stále konkurencieschopný a pre klientov atraktívny,
a vytvoriť tak predpoklad stabilných výnosov nielen v súčasnom, ale aj v budúcom období.
Z toho dôvodu sme si postupnú reštrukturalizáciu majetku stanovili ako najvýznamnejší
dlhodobý strategický cieľ. Spočíva najmä v zbavovaní sa horších a ťažko využiteľných
nehnuteľností a nadobúdaní iných atraktívnejších a lepšie využiteľných nehnuteľností.
V súvislosti s vyššie uvedeným sa nám v predchádzajúcom roku podarilo prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže odpredať objekt na Žižkovej ulici. Budova bola dlhodobo
neobsadená, nakoľko jej technický stav, dispozičné riešenie a technologické prevedenie
nezodpovedalo požiadavkám klientov kladeným na rezidenčné bývanie. Tiež sa nám
v priebehu minulého roka podarilo uskutočniť zámenu nehnuteľností, na základe ktorej
sme získali byt na Palisádach výmenou za projekt na Jančovej ulici. Naša spoločnosť tak
do portfólia nehnuteľností získala veľkometrážny, moderný byt v objekte AC Diplomat,
ktorý považujeme za jeden z najlepších multifunkčných objektov v centre Bratislavy.
Rok 2017 sa tiež niesol v znamení posudzovania nehnuteľností vhodných na kúpu
a doplnenie nášho portfólia. Veľký dôraz sme kládli na objektívne, zodpovedné a profesionálne posudzovanie všetkých aspektov. Aj z toho dôvodu spolupracujeme s renomovanými
externými spoločnosťami, ktoré disponujú špecialistami a bohatými skúsenosťami. Verím,
že v priebehu roka 2018 sa nám úspešne podarí proces posudzovania zavŕšiť kúpou nehnuteľnosti, ktorá bude v súlade s požiadavkami SSDZ, a.s. ako štátnej akciovej spoločnosti a bude
spĺňať všeobecné finančné a ekonomické kritériá kladené na návratnosť a výnosnosť investícií.
Medzi veľké úspechy predchádzajúceho roka jednoznačne patrí uzatvorenie dohody
o urovnaní so spoločnosťou MILLENNIUM Development, a.s. Samotný spor nastal v roku 2010,
kedy SSDZ, a.s. odstúpila od zmlúv, na čo spoločnosť MILLENNIUM Development, a.s.
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reagovala žalobou. Nasledovalo niekoľko sérií mimosúdnych rokovaní, ktoré však k podpísaniu dohody neviedli. V polovici roka 2016 prišlo k obnoveniu rokovaní, ktoré boli po jeden
a pol roku uzatvorené podpisom dohody. Dohodou sa nám mimo iného podarilo najmä
eliminovať hrozby veľkej škody, ktorá bola uplatnená v súdnom konaní, využiť pozemky,
ktorých iné využitie bolo nemožné a rozšíriť portfólio našich nehnuteľností.
Taktiež nemôžem nespomenúť podpis Zmluvy o budúcej zmluve ohľadom kúpy troch
parkovacích miest v objekte Zochova, na ktorej sme dlhodobo pracovali. Cieľom je okrem
samotného parkovania aj zabezpečenie prechodu a vybudovanie nových parkovacích miest
na pozemku pri našom objekte na Podjavorinskej. Uvedený projekt výrazne pomôže zvýšiť
komfort klientov a zhodnotiť celú nehnuteľnosť.
Okrem vyššie uvedených skutočností sme v priebehu roka zrealizovali viacero rôznorodých
investičných akcií, ktoré boli zamerané nielen na odstránenie závad a porúch, ale aj na zvýšenie úrovne štandardu, reprezentatívnosti a bezpečnosti našich nehnuteľností. V oblasti
marketingu sme začali aktívne pracovať s novými modernými nástrojmi v podobe sociálnych
sietí, ktoré nám umožňujú lepšiu propagáciu našej činnosti a služieb ako aj okamžitú
a efektívnu komunikáciu s potenciálnymi klientmi. Všetko naše úsilie smeruje k tomu, aby sme
v maximálnej miere využili potenciál spoločnosti.
Uvedomujem si, že kľúčom k úspechu je tímová práca všetkých zamestnancov SSDZ, a.s.
a ich zodpovedný a profesionálny prístup ku každej výzve, či úlohe. Silné personálne zabezpečenie je preto našou veľkou konkurenčnou výhodou. O správnom nastavení a fungovaní
spoločnosti nehovoria len dosahované výsledky, ale najmä všeobecná spokojnosť našich
klientov. Tradícia, kvalita a spoľahlivosť totiž už dlhodobo predstavujú filozofiu našej práce.

Marek Černý
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
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História a filozofia spoločnosti
Správa služieb diplomatickému
zboru, a.s. bola založená zakladateľskou listinou dňa 1.10.2001 v nadväznosti na uznesenie vlády č. 746 zo dňa
15. 8. 2001, ktorou vláda schválila
transformáciu príspevkovej organizácie
Správa služieb diplomatickému zboru
na akciovú spoločnosť so 100%-nou
majetkovou účasťou štátu.
Spoločnosť prevzala všetky práva
a záväzky zrušenej príspevkovej organizácie Správa služieb diplomatickému
zboru. Vklad majetku štátu do spoločnosti odsúhlasila vláda SR uznesením č. 746
dňa 15. 8. 2001 v súlade s § 13 ods. 7 písm.
b) bod 2 zák. č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v platnom znení. Do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
bola spoločnosť zapísaná dňa 15. 10. 2001,
odd. Sa vložka č. 2834/B.
Hlavný predmet činnosti spoločnosti
spočíva v prenájme vlastných bytových
a nebytových priestorov a objektov.
Ide o moderné a historické budovy
v atraktívnych lokalitách Bratislavy, ktoré
dosahujú vysoký európsky štandard.
Medzi poskytované služby, ktorých
opodstatnenosť a dôležitosť za posledné
roky pre spoločnosť významne vzrástla,
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patrí správcovská činnosť. Tá so sebou
prináša množstvo technických, ekonomických, prevádzkových a právnych činností. Na ich zabezpečenie je potrebná
skúsenosť, ktorú SSDZ, a.s. nadobudla
dlhoročnou správou vlastných objektov.
SSDZ, a.s. zároveň poskytuje široký
komplex služieb spojených s bývaním.
Ide najmä o domovnícke služby, upratovanie spoločných priestorov, úpravy
a udržiavanie záhrad, monitoring
a ochranu objektov a kancelárskych
priestorov, bežné stavebné úpravy
menšieho rozsahu. Komplexnosť poskytovaných služieb SSDZ, a.s. dopĺňa realitná
a sprostredkovateľská činnosť v oblasti
realít, investičná a stavebná činnosť.
Ďalšiu aktivitu spoločnosti predstavuje
výroba a dodávka elektriny v súvislosti
s prevádzkovaním fotovoltaickej elektrárne.
V každej oblasti svojej činnosti
spoločnosť kladie dôraz na kvalitu
služieb, ktorá spočíva v diskrétnom,
individuálnom a adresnom prístupe
ku každému klientovi.
Činnosť spoločnosti nemá vplyv
na životné prostredie.

Orgány spoločnosti
Valné zhromaždenie
Je najvyšším orgánom spoločnosti.
Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť
má len jedného akcionára, vykonáva
pôsobnosť valného zhromaždenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR. Štatutárnym zástupcom
jediného akcionára je od 04. 04. 2012,
resp. od 23. 03. 2016 minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
pán Miroslav Lajčák.

Predstavenstvo spoločnosti
Je štatutárnym orgánom spoločnosti.
Je oprávnené konať v mene spoločnosti
vo všetkých záležitostiach spoločnosti,
pokiaľ nie sú zákonom alebo stanovami
vyhradené valnému zhromaždeniu alebo
dozornej rade.
Zloženie predstavenstva v roku 2017:
Ing. Marek Černý
(predseda)

od 19. 04.2016

Ing. Norbert Part

od 19.04.2016

Ing. Boris Šturc, CSc. od 19.04.2016

Dozorná rada
Je najvyšším kontrolným orgánom
spoločnosti. Dozorná rada dohliada
na výkon pôsobnosti predstavenstva
a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti
spoločnosti.

Zloženie dozornej rady v roku 2017:
Ing. Pavol Sýkorčin
(predseda)

od 16.08.2017

Ing. Silvia Toldyová

od 16.08.2017

Ing. František
Zemanovič, CSc.

od 18.09.2014

Ing. Pavol Sýkorčin
(predseda)
Ing. Silvia Toldyová

od 16.08.2013
do 15.08.2017
od 16.08.2013
do 15.08.2017

Odmeny členov štatutárnych
a iných orgánov v spoločnosti
Odmeny za rok 2017 boli vyplatené členom predstavenstva vo výške
62 822, 52 EUR a členom dozornej rady
vo výške 0 EUR. Vzhľadom na skutočnosť,
že členovia Dozornej rady SSDZ, a.s. sú
štátnymi zamestnancami, nemajú nárok
na výplatu odmien za výkon funkcie.
Štruktúra odmeny predsedu/člena
predstavenstva je stanovená v súlade
so Zásadami výberu, riadenia a odmeňovania zástupcov štátu v orgánoch
SSDZ, a.s., schválenými valným zhromaždením spoločnosti v nadväznosti
na Uznesenie vlády SR č. 159/2011
zo dňa 2. marca 2011 v znení Uznesenia
vlády SR č. 190 z 19. apríla 2017.
Podľa návrhu na rozdelenie zisku
na rok 2017 boli stanovené odmeny
zo zisku určeného na rozdelenie za rok
2017 (tantiémy) v sume 19 900 EUR.
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Informácia o zmluvách o poskytnutí úveru, pôžičky, o prevode
majetku spoločnosti, alebo užívaní
majetku podniku, ktoré spoločnosť
uzatvorila s osobami uvedenými
v § 196a Obchodného zákonníka.

V sledovanom období neboli
spoločnosťou uzatvorené žiadne zmluvy
o poskytnutí úveru, pôžičky, o prevode
majetku spoločnosti, alebo užívaní
majetku podniku s osobami uvedenými
v § 196a Obchodného zákonníka.

Organizačná štruktúra spoločnosti
Organizačná štruktúra spoločnosti
Správa
služieb
diplomatickému
zboru, a. s. je upravená organizačným
poriadkom. Základ v riadení činnosti
spoločnosti tvorí divizionálne riadenie.
Spoločnosť sa organizačne skladá
z odborov, ktoré sa vnútorne členia
na oddelenia a samostatných referentov.
Základným organizačným útvarom
a stupňom riadenia je odbor, ktorý zabezpečuje uzavretý okruh stanovených činností. Oddelenia a samostatní referenti zabezpečujú výkon vecne ucelenej
a špecificky vymedzenej odbornej problematiky v rámci príslušného odboru.
Organizačná štruktúra k 31. 12. 2017
pozostáva z dvojodborového riadenia,
ktoré predstavuje ekonomický odbor
a kancelária generálneho riaditeľa.
Ekonomický odbor je odborom, ktorý
zodpovedá za finančnú, rozpočtovú a investičnú politiku spoločnosti a riadenie
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ľudských zdrojov. Súčasne predstavuje
výkonný odbor, ktorý zabezpečuje všetky
investičné činnosti, komplexný výkon
správy nehnuteľností a technických
činností. Riaditeľ kancelárie generálneho
riaditeľa zodpovedá za obchodnú politiku
spoločnosti, zabezpečuje príjmy organizácie a koordinuje činnosť odborov,
oddelení a pracovných skupín podľa
pokynov a rozhodnutí generálneho riaditeľa. Kancelária generálneho riaditeľa
zastrešuje taktiež verejné obstarávanie,
právne služby, vnútorný audit, správu
registratúry a správu IT systémov a webové
stránky. V priamej riadiacej kompetencii
generálneho riaditeľa je poradca generálneho riaditeľa, ktorý má postavenie
riaditeľa odboru. Poradca generálneho
riaditeľa spolupracuje pri tvorbe stratégie
spoločnosti, ekonomických analýz
pre rozhodovacie procesy spoločnosti,
ako aj projektov v oblasti ekonomiky,
organizácie a riadenia.

Organizačná štruktúra k 31. 12. 2017

Organizačná štruktúra k 31.12.2017

Generálny riaditeľ

Poradca generálneho riaditeľa

Ekonomický odbor

Kancelária generálneho riaditeľa

Riaditeľ ekonomického odboru

Riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa

Referent organizačných a podporných
činností
Asistent GR
Oddelenie finančných analýz a
účtovníctva

Vedúci oddelenia

Účtovník I

Obchodné oddelenie

Referent ekonomiky a
podporných činností

Investičné oddelenie

Právnik I

Vedúci oddelenia

Účtovník II

Obchodný referent I

Investičný referent I

Právnik II

Obchodný referent II
Referent pre vnútorný audit

Vedúci oddelenia
Investičný referent II

Obchodný referent III
Referent koordinačných a
koncepčných činností

Oddelenie správy bytových a
nebytových priestorov
Vedúci oddelenia
Vedúci strediska

Murár - Maliar

Referent
autodopravy

Elektrikár

Referent materiálovo
technického
zabezpečenia

Správca bytových priestorov I

Správca bytových priestorov II

Inštalatér - Kúrenár
Správca nebytových priestorov I

Správca nebytových priestorov II

Správca nebytových priestorov III
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Hospodárske výsledky spoločnosti
V roku 2017 spoločnosť dosiahla
hospodársky výsledok pred zdanením
vo výške 667 673 EUR. V porovnaní
s predchádzajúcim rokom ide o nárast
v objeme 310 246 EUR, výrazne
ovplyvnený hospodárskym výsledkom
dosiahnutým z realizácie predaja
nehnuteľného majetku spoločnosti.
Pri pohľade na štruktúru výnosov, ktorých výška dosiahla objem
5 651 328 EUR možno konštatovať, že
na ich dosiahnutí sa viac ako 72,04%-nou

mierou podieľali tržby z predaja
služieb v sume 4 071 164 EUR. Podiel
výnosov z predaja dlhodobého majetku a materiálu v sume 1 471 889 EUR
na celkových výnosoch bol 26,04%,
podiel ostatných výnosov z hospodárskej
činnosti v sume 71 514 EUR a výnosov
z finančnej činnosti v sume 36 761 EUR
bol 1,92% na celkových výnosoch.
Štruktúra celkových výnosov za rok
2017 je zobrazená v nasledujúcom grafe:

Štruktúra celkových výnosov za rok 2017
5 651 328 €

4 071 164 €

1 471 889 €

71 514 €
tržby z predaja služieb

ostatné výnosy z
výnosy z finančnej
hospodárskej činnosti
činnosti

Náklady
spoločnosti
dosiahli
v roku 2017 výšku 4 983 655 EUR, čím
v porovnaní s rokom 2016 vzrástli
o 1 332 686 EUR. Najvýraznejší vplyv
na rast nákladov oproti predchádza-
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36 761 €
výsnosy z predaja
dlhodobého majetku
a materiálu

VÝNOSY celkom

júcemu obdobiu mala zostatková
cena predaného dlhodobého majetku
vo výške 945 349 EUR a vynaložené náklady na opravu a udržiavania, ktoré oproti
roku 2016 boli vyššie o 187 761 EUR.

Vďaka úspešnému naplneniu plánovaných tržieb z predaja služieb a prísnemu
dodržiavaniu čerpania limitov nákladov
v roku 2017 bolo dosiahnuté splnenie
hospodárskeho výsledku pred zdanením
a ostatných hlavných ukazovateľov pod-

nikateľského plánu na rok 2017 aj bez
odpredaja majetku.
Štruktúra celkových nákladov za rok
2017 je zobrazená v nasledujúcom grafe:

Štruktúra celkových nákladov za rok 2017
Zostatková cena
predaného dlhodobého
majetku a predaného
materiálu
19%

Spotreba materiálu,
energie a ostatných
neskladovateľných
dodávok
8%

Ostatné náklady na
hospodársku
činnosť
4%

Dane a poplatky
2%
Služby
22%

Náklady na finančnú
činnosť
1%

Osobné náklady
22%

Odpisy dlhodobého
nehmotného a
hmotného majetku
22%

NÁKLADY

Suma

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
Služby
Osobné náklady
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku
Dane a poplatky
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Zostatková cena predaného dlhodobého hmotného majetku
a predaného materiálu
Náklady na finančnú činnosť

384 426
1 118 135
1 089 120
1 103 852

NÁKLADY celkom

4 983 655

106 557
187 179
945 349
49 037

Pozn.: sumy sú uvedené v EUR
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Rekapitulácia hospodárskej činnosti za rok 2017 v porovnaní s rokom 2016
Spoločnosť vykázala za rok
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

2017
+ 679 949
- 12 276

2016
+ 338 857
+ 18 570

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti
Celkový hospodársky výsledok pred zdanením
Daň z príjmov za bežnú činnosť
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

+ 667 673
+139 701
+ 527 972

+ 357 427
- 21 723
+ 379 150

Pozn.: sumy sú uvedené v EUR

Zhodnotenie stavu a vývoja
majetku spoločnosti

Majetok spoločnosti
Majetok spoločnosti k 31.12.2017 bol
v hodnote 56 770 219 EUR a oproti predchádzajúcemu obdobiu 2016 vzrástol
o 438 540 EUR.
Dlhodobý neobežný majetok
Dlhodobý neobežný majetok spoločnosti k 31.12.2017 dosiahol úroveň
50 163 148 EUR. V porovnaní so stavom
v roku 2016 došlo k jeho zníženiu
o 1 204 071 EUR. Zníženie neobežného
majetku bolo predovšetkým z dôvodu
odpredaja a zámeny nehnuteľností.
Obežný majetok
Obežný
majetok spoločnosti
k 31.12.2017 dosiahol úroveň
6 593 740 EUR. Nárast o 1 641 365 EUR
oproti roku 2016 bol spôsobený rastom
finančných účtov o 1 549 108 EUR, rastom
zásob o 2 519 EUR a zvýšením krátkodobých pohľadávok o 89 738 EUR.

Záväzky spoločnosti
Záväzky
spoločnosti
dosiahli
k 31. 12. 2017 objem 3 201 330 EUR.
Spoločnosť zaznamenala v porovnaní
s minulým rokom nárast hodnoty svojich
záväzkov o 191 542 EUR.
Vlastné imanie
Vlastné imanie dosiahlo hodnotu
53 405 227 EUR. Podiel vlastného imania
na celkových aktívach spoločnosti
predstavuje 94,07%.

Rozdelenie zisku za rok 2017
O rozdelení výsledku hospodárenia
za účtovné obdobie 2017 vo výške
527 972, 30 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu
valnému zhromaždeniu je nasledovný:
Prídel do rezervného fondu
Odvod dividend
Prídel do IRF
Prídel do sociálneho fondu
Tantiémy
Nerozdelený zisk
SPOLU

52 797
213 081
60 000
32 194,30
19 900
150 000
527 972, 30

Pozn.: sumy sú uvedené v EUR
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V nadväznosti na uznesenie Vlády
SR č. 856/2006 zo dňa 11. 10. 2006 bod
C.14, ktorým vláda uložila ministrovi zahraničných vecí vykonať audit súčasného
stavu hospodárenia celej rozpočtovej
kapitoly Ministerstva zahraničných vecí
SR, vrátane akciovej spoločnosti SSDZ, a.s.
a zabezpečenia schopnosti spoločnosti
SSDZ, a.s. tvoriť zisk a odvádzať dividendy
sa v dlhodobom horizonte ako objektívny
proces prijalo opatrenie vykonať finančnú analýzu nezávislou renomovanou
spoločnosťou.

Aby spoločnosť mohla i naďalej
napĺňať očakávania akcionára je z dlhodobého hľadiska nevyhnutné, aby sa jej
portfólio nehnuteľností nie len obnovovalo, ale i rozširovalo. Nové nehnuteľnosti pomôžu nadobudnúť dodatočný
príjem, čo je najlepší spôsob ako naplniť
udržateľný rast dividend. SSDZ, a.s. z uvedených dôvodov plánuje v budúcich
rokoch nákup nových nehnuteľností,
nadstavby objektov, zhodnocovanie nehnuteľností zmenou ich účelu využívania,
zámenou objektov, resp. ich predajom.

V roku 2016 spracovala spoločnosť
Jones Lang LaSalle finančnú analýzu,
ktorá posúdila výkonnosť a potenciál
ziskovosti pre roky 2017 – 2019 a predikovala dividendovú politiku SSDZ, a.s..
Pri aktuálnom stave, kedy je trh v rastovej fáze, je dôležité pripraviť spoločnosť
SSDZ, a.s. na silnejší konkurenčný boj
na realitnom trhu v budúcnosti. Súčasná
situácia portfólia je relatívne napätá a pri
výpadku príjmu z prenájmu čo i len jedinej
nehnuteľnosti sa môže pozitívna situácia
spoločnosti významne zmeniť.

V súvislosti so zámerom postupnej
reštrukturalizácie nehnuteľného majetku,
došlo v roku 2017 k odpredaju
nehnuteľnosti na Žižkovej ulici
č. 30 v Bratislave a k zámene bytu
v Administratívnom centre Diplomat
na ulici Palisády 29/A v Bratislave
za nehnuteľnosti na Jančovej ulici č. 8
v Bratislave. Zároveň SSDZ, a.s. aktívne
a intenzívne vykonávala činnosti smerujúce ku kúpe nehnuteľnosti, ktorá by mohla
vhodne doplniť portfólio nehnuteľností
SSDZ, a.s. už v nadchádzajúcom roku.
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Prehľad ekonomických ukazovateľov
UKAZOVATEĽ
Výnosy
z toho tržby za služby
Náklady
z toho odpisy
dlhodobého majetku
Pridaná hodnota
Výsledok hospodárenia
z hosp. činnosti
Výsledok hospodárenia
pred zdanením
Výsledok hospodárenia
po zdanení
Majetok celkom
z toho neobežný
obežný
Vlastné imanie
Základné imanie
Záväzky
Bežná likvidita
Priemerná doba inkasa
pohľadávok
Priemerná doba
splácania krátkodobých
záväzkov
Celková zadlženosť
Rentabilita vlastného
kapitálu
Rentabilita tržieb
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Miera

2014

2015

2016

2017

EUR
EUR
EUR
EUR

4 464 335
3 855 071
3 990 241
1 147 663

4 154 968
4 105 752
3 832 584
1 144 989

4 008 396
3 957 649
3 650 969
1 157 991

5 651328
4 071 164
4 983 655
1 103 852

EUR
EUR

2 644 850
434 657

2 635 817
283 050

2 687 478
338 857

2 568 603
679 949

EUR

474 094

322 384

357 427

667 673

EUR

359 952

242 570

379 150

527 972

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1,0 – 1,5
deň

56 035 630
52 120 887
3 880 606
52 958 704
50 364 400
2 900 696
7,03
10,6

56 188 716
51 749 859
4 429 015
52 971 719
50 364 400
2 995 199
7,13
17

56 331 679
51 367 219
4 952 375
53 120 480
50 364 400
3 009 788
7,35
12

56 770 219
50 163 148
6 593 740
53 405 227
50 364 400
3 201 330
8,25
14

deň

45

44

61

71

< 0,7
%

0,05
0,68

0,05
0,46

0,05
0,71

0,06
0,99

%

8,15

5,91

9,58

12,97

Sociálna politika spoločnosti
K 31. 12. 2017 mala spoločnosť
vytvorených 33 systemizovaných pracovných pozícií. Stabilizoval sa počet
a štruktúra zamestnancov. Účinnosť
rozmiestnenia ľudských zdrojov je
navrhnutá tak, aby bola zabezpečená
efektívnosť a výkonnosť spoločnosti.
V oblasti sociálnej politiky, rovnako
ako v minulých rokoch, aj v roku 2017
získali zamestnanci spoločnosti rôzne výhody formou peňažných a nepeňažných
príjmov - príspevky na regeneráciu
a stravovanie, príspevok na doplnkové
dôchodkové sporenie. Spoločnosť kladie
dôraz aj na ďalšie vzdelávanie všetkých
zamestnancov v súlade s potrebami
rozvoja a celkovou stratégiou.
V roku 2017 došlo v zmysle Kolektívnej zmluvy k úprave základných
miezd pracovníkov spoločnosti zvýšením
o 2,5 %.

Sociálny fond
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu
v priebehu roku 2017:

Stav k 1. januáru
Tvorba na ťarchu
nákladov
Tvorba z rozdelenia zisku
2016
Čerpanie SF
Stav k 31. decembru

31. 12. 2017
10 964

8 190
11 704
- 19 979
10 879

Pozn.: sumy sú uvedené v EUR

Časť sociálneho fondu sa v súlade
so zákonom o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov. Sociálny fond
sa v roku 2017 čerpal na zabezpečenie
stravovania zamestnancov, regeneráciu
pracovnej sily a na príspevok zamestnancom na účasť na jazykových kurzoch,
kultúrnych a športových podujatiach.
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Výhľad na rok 2018
Obstaranie, predaj, zámena
nehnuteľností
SSDZ, a.s. v roku 2017 začala napĺňať
jeden z hlavných strategických cieľov
spoločnosti, ktorým je postupná reštrukturalizácia majetku. Tento cieľ spoločnosti
bol vytýčený po komplexnom zhodnotení majetku vo vlastníctve spoločnosti
po kvalitatívnej aj kvantitatívnej stránke.
Tento zámer spočíva v odpredaji neatraktívneho, dlhodobo nevýnosného majetku,
nákupu nových konkurencieschopných
nehnuteľností či v ich zámene a tiež
v zhodnotení nehnuteľností zmenou
účelu využívania. SSDZ, a.s. plánuje aj
v roku 2018 pokračovať v obnovovaní
a zhodnocovaní nehnuteľností s cieľom
zaistiť skladbu portfólia, ktorá bude
spoločnosti prinášať dlhodobý zisk
a zabezpečí bezproblémový výkon
hlavnej činnosti spoločnosti, ktorá
spočíva v prenájme nehnuteľností
a poskytovaní služieb spojených so správou bytových a nebytových priestorov
primárne pre zamestnancov cudzích
zastupiteľských úradov, medzinárodných
organizácií a zahraničných firiem
pôsobiacich na Slovensku.

Zveľadenie bytového fondu
V súlade s plánovaným zvyšovaním
atraktívnosti a konkurencieschopnosti
nehnuteľností v portfóliu spoločnosti
plánuje SSDZ, a.s. v roku 2018
taktiež zveľadenie svojich bytových
priestorov. V súčasnom neúprosnom

konkurenčnom zápolení pri prenájme
bytov je nutné pravidelne zveľaďovať
štandard bytového fondu. Plánované
rekonštrukcie budú spočívať v zmene
dispozičného riešenia a prerozdeľovaní
pri veľkoplošných a mezonetových
bytoch, alebo v úpravách konkrétnych
malometrážnych bytov. Rekonštrukcie
svojím charakterom zodpovedajú
súčasným trendom čo sa týka dispozície
bytov a energetickej hospodárnosti,
a to aj s ohľadom na požiadavky klientov.

Revitalizácia vstupov do objektu
Čmelovec 2-10
Objekt Čmelovec 2-10 je jedným
z kľúčových bytových domov portfólia našej spoločnosti. Z dlhodobého
hľadiska hlavne vysoká kvalita poskytovaných služieb a výborná lokalita objektu
pomáha uspieť v konkurenčnom boji
pri získavaní klientov.
Z dôvodu ich udržania a zvýšenia
príjmov z prenájmov bytov musíme
poskytnúť atraktívne prostredie nielen
v bytoch, ale v rámci celého komplexu.
Na základe vypracovaného projektu
revitalizácie fasády je možné objekt zmodernizovať podľa aktuálnych trendov
a odstrániť mnohé technické nedostatky
fasády objektu. V prvej etape pôjde
o revitalizáciu vstupov. Následne
v ďalších rokoch je plánovaná revitalizácia
celej fasády. Úprava exteriéru objektu
je nevyhnutným krokom k udržaniu
konkurencieschopnosti objektu.
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Úpravy 3.NP Administratívneho
centra Diplomat, Palisády 29,
na základe požiadaviek
Európskej komisie
a Európskej investičnej banky
Od roku 2004 má kancelárske
priestory na 1.NP, 4.NP a 5.NP v prenájme
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Informačná kancelária Európskeho
parlamentu na Slovensku, ktoré sa dostali
do povedomia pod pojmom EURÓPSKY
DOM. V roku 2018 pribudne k týmto
inštitúciám aj Európska investičná banka
na Slovenku. Napriek tomu, že je technické vybavenie priestorov na 3.NP
pravidelne udržiavané, je potrebná
modernizácia technickej infraštruktúry
vrátane úprav zameraných na zníženie
energetickej náročnosti priestorov.
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Vytvorenie parkovacích miest
v areáli objektu Podjavorinskej 4
Polyfunkčný objekt, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, sa nachádza
v pamiatkovej zóne, v širšom centre
Starého mesta, kde dlhodobo pretrváva
problém s nedostatkom parkovacích
miest. Aby SSDZ, a.s. uspokojila potreby
svojich klientov a zabezpečila zvýšenie
atraktívnosti a konkurencieschopnosti
prenajímaných kancelárskych priestorov, plánuje v roku 2018 vytvoriť v areáli
objektu parkovacie miesta s vjazdom
cez garáž objektu Zochova 10-14.

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
Adresa: Palisády 31, 811 06 Bratislava
Kancelária generálneho riaditeľa: +421 2 5920 5738/12
E-mail: office@ssdz.sk
Web: www.ssdz.sk
Fax: +421 2 5920 5752
Podateľňa: +421 2 5920 5738

