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Ú VODN É SLO VO PRED SED U PRED STAVEN STVA A G EN ER ÁLNE HO
RIADITEL A

Vážené dámy, vážení páni, milí obchodní partneri,
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. má za sebou prvý rok existenc ie ako akciovej spolocnosti.
Smelo môžem povedat, že to bol úspešný rok.
Som velmi rád, že napriek výrazným zmenám na trhu realít a silnej konkurencii, sú dosiahnuté
výsledky pozitívne. Dokazujú správnost cesty vytýcenej manažmentom spolocnosti. Cielavedomé
kroky orientované na dobudovanie modernej spolocnosti, ktoré uskutocnilo vedenie firmy v uplynulom
roku, smerujú ku skvalitneniu organizácie práce, zvyšovaniu kvalifikácie zamestnancov
a v neposlednej rade aj k pozitívnej zmene firemnej kultúry.
Hlavným poslaním SSDZ, a.s. je zabezpecovat potreby našich klientov, ktorými sú najmä
zastupitelské úrady a medzinárodné organizácie akreditované vSlovenskej republike. Svoje služby
a všestrannú

poradenskú

pomoc

poskytujeme

i dalším

zahranicným

právnickým

osobám

a spolocnostiam pôsobiacim na našom území. Tento ciel sa naplna systematickým zlepšovaním kvality
prenajímaných priestorov a rovnako aj služieb.
Sme si vedomí, že hlavným našim potenciálom a zárukou úspešného napredovania spolocnosti, sú
dobre motivovaní l udia, schopní a ochotní spolupracovat, riešit problémy a delit sa o svoje skúsenosti
so svojimi kolegami. Všetky tieto benefity sa prejavujú aj v našej cinnosti, ktorej nosnou castou až do
roku 2004, je investicná výstavba nadštandardného administratívneho centra s pracovným názvom
Diplomat, ktorý bude poskytovat komplexné služby s cielom zabezpecit maximálny komfort,
profesionálny prístup a spokojnost nájomcov.
Dovolte mi záverom podakovat všetkým, ktorí sa v uplynulom roku zaslúžili o napredovanie našej
spolocnosti. Rovnako by som rád podakoval aj naším obchodným partnerom a vyjadril svoju nádej, že
naša spolupráca bude úspešne pokracovat aj nadalej.

JUDr. Ivo Hlavácek, PhD.
predseda predstavenstva a generálny riaditel

VÝROCNÁ SPRÁVA 2002

4

P ROFIL SPOLOCN OSTI

IDENTIFIKACNÉ ÚDAJE
Obchodné meno:

Správa služieb diplomatickému zboru, a. s.

Sídlo:

Palisády 31, 811 06 Bratislava

Právna forma:

akciová spolocnost

Den založenia:

1.10.2001

Výška základného imania:

1 517 000 000 Sk

Telefón:

+421 2 5920 5711

Fax:

+421 2 5441 5502

http://

www.ssdz.sk

e-mail:

office@ssdz.sk

Základné imanie akciovej spolocnosti vo výške 1.517.000.000 Sk je tvorené nepenažným vkladom
zakladatela a pozostáva výlucne z nehnutelností zrušenej príspevkovej organizácie Správa služieb
diplomatickému zboru, so sídlom Palisády c. 31, 811 06 Bratislava.
Nepenažný vklad do základného imania je špecifikovaný a ocenený znaleckými posudkami dvoch
znaleckých organizácií:
a) posudok c. 18-205/400/01 vypracovaný dna 27.9.2001 spolocnostou ÚEOS-Komercia, a.s., so
sídlom Ružová dolina c. 27, 841 05 Bratislava ocenil hodnotu majetku vkladaného do
základného imania spolocnosti na 1.517.077.218,-Sk a
b) a posudok c. 34/2001 vypracovaný dna 27.9.2001 spolocnostou Properta, s.r.o., so sídlom Nad
lúckami c. 37, 841 05 Bratislava ocenil hodnotu majetku vkladaného do základného imania
spolocnosti na 1.554.344.000,-Sk.
Jediným zakladatelom a akcionárom spolocnosti je Ministerstvo zahranicných vecí Slovenskej
republiky. Základné imanie spolocnosti je rozdelené na 15 170 akcií, z ktorých každá má menovitú
hodnotu 100 tis. Sk. Akcie spolocnosti nie sú verejne obchodovatelné.
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PREDMET PODNIKANIA SPOLOCNOSTI:
∼ organizacné poradenstvo pre zastupitelské úrady cudzích štátov na území SR
∼ administratívne práce pre zastupitelské úrady cudzích štátov na území SR
∼ prenájom nehnutelností spojený s poskytovaním doplnkových služieb
∼ obstarávatelská cinnost spojená so správou a prenájmom nehnutelností
∼ sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnutelností (realitná cinnost)
∼ prevádzkovanie garáží a odstavných plôch
∼ prevádzkovanie zariadení slúžiacich na relaxáciu a regeneráciu
∼ ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských cinností
v týchto zariadeniach
∼ konferencný servis
∼ organizovanie kurzov, seminárov a školení
∼ kúpa tovaru za úcelom jeho predaja iným prevádzkovatelom živností (velkoobchod)
v rozsahu volnej živnosti,
∼ kúpa tovaru za úcelom jeho predaja konecnému spotrebitelovi (maloobchod) v rozsahu
volnej živnosti
∼ prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
∼ sprostredkovatelská cinnost v rozsahu volnej živnosti
∼ výskum trhu a verejnej mienky
∼ reklamná a propagacná cinnost
∼ automatizované spracovanie dát
∼ murárstvo
∼ výkon cinnosti stavebného dozoru
∼ vykonávanie drobných jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby
∼ uskutocnovanie stavieb, ich zmien, stavebných úprav a údržbárskych prác
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HISTÓR IA SPOLOC NO STI

Správa služieb diplomatickému zboru, akciová spolocnost bola založená zakladatelskou listinou dna
1.10.2001 v nadväznosti na uznesenie vlády c. 746 zo dna 15.8.2001, ktorou vláda schválila
transformáciu organizácie Správa služieb diplomatickému zboru na akciovú spolocnost so 100 %
majetkovou úcastou štátu.
Spolocnost prevza la všetky práva a záväzky zrušenej príspevkovej organizácie Správa služieb
diplomatickému zboru, ICO: 30844169, plynúce z titulu jej hmotného a nehmotného majetku. Vklad
majetku štátu do spolocnosti odsúhlasila Vláda SR uznesením c. 746 dna 15.augusta 2001 v súlade
s § 13 ods. 7 písm. b) bod 2 zák. c. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v platnom znení.
Do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I bola spolocnost zapísaná dna 15.10.2001,
vložka c. 2834/B.
Prerod na akciovú obchodnú spolocnost bol i dôležitým faktorom zmeny v myslení zamestnancov
v prospech rastu profesionality, kvality a efektívnosti odvedenej práce na všetkých úrovniach.
Uplynulé obdobie prechodu bolo sprevádzané nielen potrebou zmien v interných procesoch, ale
dotklo sa i klientov a obchodných partnerov.
Tento trend pokracoval aj vroku 2002, ktorý bol prvým úplným úctovným obdobím fungovania
akciovej spolocnosti. Spolocnost vstupovala na trh v roku 2002 s ambíciou nadviazat na vytvorené
renomé a tradíciu arokmi nadobudnuté skúsenosti nadalej rozvíjat a udržat si dôveru svojich
klientov. Zamerala sa v prvom rade na dalšie zdokonalovanie kvality a rozsahu poskytovaných
služieb a položila základy pre rozvoj nových podnikatelských aktivít aj v oblasti investícií do
realitnej a stavebnej cinnosti.
Rok 2002 bol významný aj z investicného hladiska. Spolocnost vdecembri 2002 zacala búracie
a prípravné práce, ktoré predchádzajú samotnej výstavbe Administratívneho centra Diplomat.
Ukoncenie výstavby sa predpokladá vI. štvrtroku 2004. Cielom výstavby je poskytnút klientom,
súcasným aj budúcim, nadštandardné kancelárske, obchodné a ubytovacie priestory. Naše
skúsenosti sú zárukou komfortných služieb, profesionality a maximálnej pohody a spokojnosti
nájomcov.
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P REHL AD H L AVN ÝC H U KAZO VATE LO V V RO KU 2002

Ukazovatel

Merná jedn.

Rok 2002

Rok 2001

Výnosy
z toho tržby za služby

tis. Sk
tis. Sk

128 166
120 205

30 646
30 301

Náklady
z toho odpisy

tis. Sk
tis. Sk

115 586
32 542

28 009
7 902

Pridaná hodnota

tis. Sk

79 723

17 911

Prevádzkový hospodársky
výsledok

tis. Sk

9 937

3 344

Hospodársky výsledok
pred zdanením

tis. Sk

12 580

2 637

Hospodársky výsledok
po zdanení

tis. Sk

6 132

2 606

Aktíva celkom
z toho stále
obežné

tis. Sk
tis. Sk
tis. Sk

1 673 804
1 571 617
99 332

1 608 479
1 562 419
41 387

Vlastné imanie
Základné imanie
Cudzie zdroje

tis. Sk
tis. Sk
tis. Sk

1 577 150
1 517 000
87 493

1 586 834
1 517 000
13 385

Bežná likvidita
Doba obratu pohladávok
Priemer. doba splácania záväzkov
Celková zadlženost

den
den

1,12
5
265
5,22

3,09
218
159
0,83

Priemerný stav pracovníkov
Produktivita z výnosov
Produktivita z pridanej hodnoty

prac.
Sk
Sk

58
2 209 759
1 374 535

56
2 189 000
1 279 357

Rentabilita celkového kapitálu
Rentabilita nákladov
Rentabilita tržieb
Rentabilita vlastného kapitálu

%
%
%
%

0,37
5,02
5,10
0,39

0,16
9,29
8,60
0,66
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EKONOM IKA SPOLO CNO STI

Rok 2002 bol pre spolocnost SSDZ, a.s. prvým úplným kalendárnym rokom pôsobenia ako akciovej
spolocnosti. Z tohto dôvodu aj porovnávanie dynamiky ekonomických ukazovatelov sa uskutocnilo
metódou pomerových ukazovatelov, ked tokové ukazovatele IV. kvartálu 2001 boli prepocítané na
približné rocné ukazovatele prenásobením štyrmi.
Napriek tomu bol rok 2002 pre spolocnost rokom úspešným. Spolocnost dosiahla mierne zvýšenie
výnosov (4,5%), ktorých tempo rastu bolo vyššie ako tempo rastu nákladov. Obzvlášt potešujúcim je
však nárast pridanej hodnoty o viac ako 11%, co je dôkazom úspešného zefektívnenia a skvalitnenia
procesov v spolocnosti.
Do štátneho rozpoctu spolocnost SSDZ, a.s. prispela celkovou ciastkou viac ako 10 mil. Sk, co
predstavuje až 80 % z hospodárskeho výsledku pred zdanením.
Rozdelenie HV pred zdanením

51%

16%

1%

5%
25%

2%

dan z príjmov

dividendy

rezervný fond

sociálny fond

investicný a rozvojový fond

tantiémy

O pozitívnych zmenách môžeme hovorit aj v oblasti personálnej. Prejavilo sa to hlavne produktivitou
z pridanej hodnoty, ktorá vzrástla o 7% oproti predchádzajúcemu obdobiu. Priemerný stav
pracovníkov sa zvýšil z 56 na 58 pracovníkov.
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Výrazne sa zlepšila aj bežná likvidita spolocnosti, teda schopnost spolocnosti splácat svoje záväzky,
pricom sa neberú do úvahy zásoby, kedže s ich premenou na platobné prostriedky sa môžu spájat
znacné straty alebo sú nepredajné. Tá dosiahla hodnotu 1,12 a nachádza sa v optimálnom pásme 1 –
1,5. O pozitívnom vývoji hovorí aj Altmanov index financného zdravia, tzv. Altmanov Z index, ktorý
v roku 2002 dosiahol hodnotu 10,92. Z tohto pohladu je financná situácia spolocnosti v súcasnosti,
a takisto aj v predpoklade do budúcnosti, velmi priaznivá.

V súlade s hlavným poslaním spolocnosti zabezpecovala Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
predovšetkým prenájom nehnutelností, bytov a nebytových priestorov. Rovnako zabezpecovala
opravy a údržbu týchto objektov, služby nevýrobnej povahy a uspokojovanie iných potrieb
zastupitelských úradov, ich predstavitelov a zamestnancov, sprostredkovanie prenájmu nehnutelností
a investicnú cinnost .

Obsadenost nebytových priestorov a rezidencií:
Nebytové priestory sú využívané pre úrady cudzích zastupitelstiev na území Slovenskej republiky,
pre obchodné oddelenia, medzinárodné organizácie a objekty slúžiace ako rezidencie pre
mimoriadnych a splnomocnených velvyslancov akreditovaných na Slovensku.
Vývoj obsadenosti v roku 2002 bol priaznivý, nakolko všetky objekty a rezidencie, ktoré po
stavebno-technickej a bezpecnostnej stránke zodpovedajú požadovanému úcelu, boli obsadené.
Neobsadené boli objekty, ktoré si vzhladom na nevyhovujúci stav vyžadujú rekonštrukciu. V roku
2003 sú do rekonštrukcie zaradené objekty – Tallerova a Údolná, a do väcších opráva objekt
Mudronova.
Obsadenost bytových objektov:
Bytové objekty v celkovom pocte 5 boli využívané predovšetkým pre pracovníkov cudzích
zastupitelských úradov na Slovensku a zahranicných spolocností. Objekty Jancova a Palisády 6
zaznamena li v roku 2002 100% obsadenost , objekty Cmelovec, Kohútova a Bakošova dosiahli
obsadenost 65 %. Stav obsadenosti vbytových domoch predstavoval ku koncu roka 2002 mierne
stúpajúcu tendenciu a to na základe postupného zvyšovania štandardu bytov a ich následného
obsadzovania. Neobsadené byty sú postupne opravované a modernizované.
Vývoj obsadenosti bytových objektov vzhladom na pocet obsadených bytov je znázornený na
nasledujúcom grafe:
VÝROCNÁ SPRÁVA 2002
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Obsadenost bytových objektov

obsadené byt. jednotky

45
40
35
30
25
20

Kohútova

15

Cmelovec

10

Jancova

5

IV.kvartál

III.kvartál

Bakošova
II.kvartál

I.kvartál

0

objekty

obdobie

Obsadenost bytov mestských castí, ktoré sú v správe SSDZ, a.s. predstavovala 90 %.
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ORG ÁN Y SPOLOC NOSTI

Valné

zhromaždenie

je

najvyšším

orgánom

spolocnosti.

Vzhladom

na

skutocnost,

že spolocnost má len jedného akcionára, vykonáva pôsobnost valného zhromaždenia Ministerstvo
zahranicných vecí SR, zastúpené ministrom zahranicných vecí Eduardom Kukanom.

Predstavenstvo spolocnosti je štatutárnym orgánom spolocnosti. Je oprávnené konat v mene
spolocnosti vo všetkých záležitostiach spolocnosti.

Zloženie predstavenstva:

JUDr. Ivo Hlavácek, PhD.
predseda predstavenstva

JUDr. Ivan Mihalovic
clen predstavenstva

VÝROCNÁ SPRÁVA 2002
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clen predstavenstva
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Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spolocnosti. Dozorná rada dohliada na výkon
pôsobnosti predstavenstva a uskutocnovanie podnikatelskej cinnosti spolocnosti a kontroluje, ci
úctovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutocnostou a ci sa podnikatelská cinnost spolocnosti
uskutocnuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia.

Zloženie dozornej rady:
Mgr. Vladimír Grácz

predseda dozornej rady

RNDr. Tomáš Hrbác

clen dozornej rady

Ing. Juraj Müncner

clen dozornej rady

Mgr. Carmen Pavlakovicová

clenka dozornej rady

Katarína Pozdechová

clenka dozornej rady
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ORG ANIZAC N Á ŠTRU KTÚ R A

Organizacná štruktúra SSDZ, a.s. je upravená Organizacným poriadkom. SSDZ, a.s. sa organizacne
skladá z odborov, ktoré sa vnútorne clenia na oddelenia a samostatných referentov. Základným
organizacným útvarom a stupnom riadenia je odbor, ktorý zabezpecuje uzavretý okruh stanovených
cinností. Oddelenia a samostatní referenti zabezpecujú výkon vecne ucelenej a špecificky
vymedzenej problematiky v rámci príslušného odboru.
SSDZ, a.s. sa organizacne clení na samostatné organizacné útvary nasledovne:

Ø kancelária generálneho riaditela
Ø poradca generálneho riaditela pre ekonomiku
Ø personálno – právny odbor
Ø financný odbor
Ø odbor služieb
Ø investicno - hospodársky odbor

Vedúcimi pracovníkmi SSDZ, a.s. sú generálny riaditel, poradca ge nerálneho riaditela pre
ekonomiku a riaditelia odborov. Postavenie riaditela odboru má i riaditel kancelárie generálneho
riaditela spolocnosti.
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SÚVAH A

SÚVAHA K 31.12.2002
AKTÍVA

v bežnom úctovnom období v tis. Sk

AKTÍVA CELKOM

1 673 804

Stále aktíva
Nehmotný investicný majetok
z toho:
Software
Ocenitelné práva
Iný NIM

1 571 617
644

Hmotný investicný majetok
z toho:
Pozemky
Budovy, haly a stavby
Stroje, prístroje, dopravné prostr. a inventár
Iný HIM
Nedokoncené hmotné investície

1 570 923

511
32
151

402 394
1 121 736
13 575
3 346
29 872

Obežné aktíva
Zásoby
z toho:
Materiál
Poskytnuté preddavky na zásoby

99 332
1 788

Krátkodobé pohladávky
z toho:
Pohladávky z obchodného styku
Iné pohladávky

1 570

Financný
majetok
z toho:
Peniaze
Úcty v bankách
Ostatné aktíva - prechodné úcty aktív
Casové rozlíšenie
z toho:
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
Kurzové rozdiely aktívne
Dohadné úcty aktívne
VÝROCNÁ SPRÁVA 2002

473
1 315

1 554
16

95 974
88 322
7 652
2 855
1 753
1 698
15
40
1 102
15

SÚVAHA K 31.12.2002

PASÍVA

v bežnom úctovnom období v tis.
Sk

PASÍVA CELKOM

1 673 804

Vlastné imanie
Základné imanie

1 577 150
1 517 000

Kapitálové fondy
z toho:
Emisné ážio

52 177
52 177

Fondy zo zisku
z toho:
Zákonný rezervný fond
Štatutárne a ostatné
fondy

1 841

Hospodársky výsledok b. ú. o.

6 132

522
1 319

Cudzie zdroje
Rezervy
z toho:
Rezerva na kurzové
straty

87 493
40

Krátkodobé záväzky
z toho:
Záväzky z obchodného styku
Záväzky voci zamestnancom
Záväzky zo sociálneho zabezpecenia
Štát danové záväzky a dotácie
Iné záväzky

87 453

Ostatné pasíva - prechodné úcy pasív
Casové rozlíšenie
z toho:
Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období
Kurzové rozdiely pasívne
Dohadné úcty pasívne
VÝROCNÁ SPRÁVA 2002
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79 506
802
540
6 210
395
9 161
8 407

8 268
139
754
16

V ÝKAZ ZISKO V A STR ÁT
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT K
31.12.2002
Prevádzkové výnosy
z toho:
Tržby z predaja služieb
Aktivácia HIM
Tržby z predaja IM a materiálu
Ostatné prevádzkové výnosy
Prevádzkové náklady
z toho:
Spotreba materiálu a energie
Služby
Osobné náklady
Dane a poplatky
Odpisy investicného majetku
Zostatková cena predaného IM
Tvorba opravných položiek
Ostatné prevádzkové náklady

v bežnom úctovnom období v tis. Sk
123 113
120 205
29
2 292
587
113 176
11 900
28 611
24 578
1 695
32 542
1 878
11 435
537

Prevádzkový hospodársky výsledok

9 937

Výnosy z financných operácií
Náklady z financných operácií

4 474
2 404

Hospodársky výsledok z financných
operácií

2 070

Dan z príjmov za bežnú cinnost

6 448

Hospodársky výsledok za bežnú cinnost

5 559

Mimoriadne výnosy
Mimoriadne náklady

579
6

Mimoriadny hospodársky výsledok

573

Hospodársky výsledok bežného roku
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P RÍLOH A K ÚC TO VN EJ ZÁVIE R KE

HLAVNÉ ÚCTOVNÉ ZÁSAD Y
SSDZ, a.s. vedie úctovníctvo od dna svojho vzniku, t.j. od 1.10.2001. Spolocnost vedie podvojné
úctovníctvo v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona c. 563/91 Zb. o úctovníctve a Úctovnej
osnovy a postupov úctovanie pre podnikatelov - Opatrenie c.75 c.j.3177/1998-KM, Opatrenie c.74
c.j.3098/1998-KM v znení neskorších zmien a doplnkov a Smernicou c. 3/02, ktorou sa ustanovuje
systém spracovania úctovníctva a úschovy úctovných písomností.
Na spracovanie úctovných dát sa používa úctovný program firmy Datalock Bratislava, ktorý
zodpovedá požiadavkám, uvedených v zákone c. 563/91 Zb., o úctovníctve. Úctovnícky rozvrh je
spracovaný v zmysle Úctovnej osnovy a postupov úctovania pre podnikatelov.
Investicný majetok v zmysle postupov úctovania spolocnost clení nasledovne:
a) nehmotný investicný majetok,
b) hmotný investicný majetok,
c) financné investície,
Nehmotným investicným majetkom sú zložky majetku ( výrobno-technické poznatky, licencie,
predmety priemyselných práv, programové vybavenie ), ktorých ocenenie je vyššie ako 40 000,- Sk
v jednotlivom prípade a doba použitelnosti dlhšia ako 1 rok.
Nehmotný investicný majetok, ktorého cena je od 1 000,- Sk do 40 000,- Sk vrátane je v SSDZ, a.s.
považovaný za drobný nehmotný majetok a spolocnost tento majetok úctuje priamo na úcet 518
AE - Ostatné služby a eviduje v operatívnej evidencii ako “drobný nehmotný majetok“.
Hmotným investicným majetkom sa rozumejú :
1. pozemky, budovy, stavby, umelecké diela, zbierky

a predmety z drahých kovov bez

ohladu na ich obstarávaciu cenu, pokial nie sú financnými investíciami,
2. samostatné hnutelné veci, prípadne súbory predmetov, ktoré majú samostatné technickoekonomické urcenie, ktorých cena je vyššia ako 20 000,- Sk a doba použitelnosti je dlhšie
ako 1 rok,
3. iný majetok (napr. technické zhodnotenie majetku pokial nie je súcastou obstarávacej
ceny hmotného investicného majetku).
VÝROCNÁ SPRÁVA 2002
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4. Drobný hmotný investicný majetok, ktorého cena je od 1 000,- Sk do 20 000,- Sk vrátane je
v SSDZ, a.s. považovaný za drobný hmotný majetok. Spolocnost tento majetok úctuje
priamo na úcet 501 AE - Spotreba materiálu s výnimkou, že sa o nom úctuje ako o
zásobách. Stav tohto majetku sa sleduje v operatívnej evidencii ako „drobný hmotný
majetok“.
ODPISOVÝ PLÁN
Nehmotný investicný majetok sa odpisuje rovnomerne po dobu štyroch rokov. Sadzba ciní 25 % a
je jednotná pre úctovné i danové odpisy.
Hmotný investicný majetok sa úctovne odpisuje rovnomerne podla týchto sadzieb:
Odpisová skupina

Pocet rokov odpisovania

Rocná odpisová sadzba v %

1

4

25,0

2

8

12,5

3

15

6,7

4

30

3,4

5

40

2,5

Hmotný investicný majetok sa pre danové úcely bude odpisovat rovnomerne nasledovne :
Odpisová
skupina

Pocet rokov
Rocná odpisová sadzba v
odpisovania prvom roku odpisovania (%)

Rocná odpisová sadzba v dalších
rokoch odpisovania (%)

1

4

14,2

28,6

2

8

6,2

13,4

2

15

3,4

6,9

4

30

1,4

3,4

5

40

1,5

2,5

Neodpisujú sa pozemky, umelecké diela, ktoré nie sú súcastou stavieb, ako aj další majetok
uvedený v § 27 zákona 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov.
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AUDÍTOR SKÁ SPR ÁVA
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SOCIÁLN Y FON D V RO KU 2002

Tvorba a cerpanie sociálneho fondu v roku 2002 boli nasledovné:
Pociatocný stav fondu

14 tis. Sk

Tvorba fondu

411 tis. Sk

Použitie fondu

154 tis. Sk

Zostatok fondu

271 tis. Sk

V zmysle cl. 17 Kolektívnej zmluvy SSDZ, a.s. bol zostatok fondu za rok 2002 Sk poskytnutý
v roku 2003 zamestnancom na dopravu do zamestnania a na služby, ktoré zamestnanec využíva na
regeneráciu pracovnej sily formou jednorázového príspevku.

N ÁVRH N A RO ZDEL EN IE ZISKU ZA R O K 2002

Zisk po zdanení
Prídel do rezervného fondu
Dividendy

6 132 tis. Sk
614 tis. Sk
2.000 tis. Sk

Tantiémy

180 tis. Sk

Prídel do sociálneho fondu

200 tis. Sk

Prídel do investicného a rozvojového fondu

3.138 tis. Sk

Úctovná závierka spolocnosti SSDZ, a.s. a návrh na rozdelenie zisku za rok 2002 budú prerokované
na valnom zhromaždení dna .........2003.
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ŠPECIFIKÁC IA SLU ŽIEB SPOLOC NOSTI SSD Z, A.S. :

Hlavným poslaním Správy služieb diplomatickému zboru, a.s. je zabezpecovat najmä potreby
cudzích zastupitelských úradov a medzinárodných organizácií akreditovaných v Slovenskej
republike, napomáhat im orientovat sa pri pociatocných kontaktoch so Slovenskom a vychádzat
v ústrety ich potrebám pri zriadovaní diplomatických misií.
Svoje služby a všestrannú poradenskú pomoc spolocnost poskytuje i dalším zahranicným
právnickým osobám a spolocnostiam pôsobiacim na našom území.
Akciová spolocnost disponuje kvalitnými organizacnými, personálnymi, majetkovými a
technickými kapacitami pre plnohodnotné uspokojovanie potrieb klientov. Rokmi nadobudnuté
skúsenosti spolu s tradíciou realitnej cinnosti a medzinárodným renomé sú pre každého obchodného
partnera zárukou vysokej kvality, dôveryhodnosti a právnej cistoty našej spolocnosti.
Realitná cinnost
•

Prenájom nadštandardných nebytových objektov za úcelom zriadenia zastupitelského úradu,
zahranicného zastúpenia alebo sídla firmy

•

Prenájom samostatných objektov

na rezidencné úcely a luxusných bytov v bytových

komplexoch vysokého štandardu
•

Sprostredkovanie predaja, nájmu, prenájmu a kúpy nehnutelností

•

Poradenská cinnost pri obchodoch s nehnutelnostami

Správcovstvo nehnutelností
•

Správa a manažment objektov a budov

•

Prevádzkovanie objektov a budov s komp letnými službami

•

Nadštandardný výkon správy

•

Optimalizácia prevádzkových nákladov a podporných cinností

•

Kompletná

starostlivost

o nehnutelnost

vykonávaním

správcovskej

cinnosti

so súbežným prenájmom nehnutelnosti
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Bežné opravy a údržba
•

Stavebné úpravy menšieho rozsahu / búracie práce, murárske práce, opravy a pokládka
keramických dlažieb a obkladov/

•

Vodoinštalacné práce

•

Elektroinštalacné práce

•

Maliarske práce, stierkovanie

•

Drobné stolárske práce

•

Dokoncovacie práce /osadenie kuchynskej linky, osadenie zdravotechniky a pod./

Investicná cinnost
•

Komplexné

zabezpecenie

investicnej

akcie

od

zadania

a vyhodnotenia

štúdie,

cez projektovú dokumentáciu, stavebné povolenie, výber dodávatela, stavebný dozor až po
kolaudáciu a odovzdanie stavby užívatelovi
•

Poradenská cinnost v oblasti investícií

Dobudovanie interiérov a služby architekta
•

Poradenská cinnost pri návrhoch interiérov a interiérových doplnkov, dodávka a montáž
interiérových prvkov

•

Dodávka a montáž drevených celomasívnych dverí a zárubní

•

Pestrá ponuka vonkajších žalúzií, plastových roliet, vertikálnych žalúzií,
markíz, predokenných hliníkových roliet , garážových brán

Doplnkové služby pre klientov:
•

Stahovanie a preprava nábytku

•

Záhradnícke práce

•

Cistiace a upratovacie práce
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•

Odhrnanie snehu

•

Umývanie okien

•

Zriadovanie a prekládka telefónnych staníc

•

Zavedenie euro ISDN

•

Zavedenie internetu

Ponuka pre clenov diplomatického zboru:
•

Registráciu motorových vozidiel, pridelenie ŠPZ

•

Vystavenie dokladov a predlžovanie ich platnosti

•

Poradenskú cinnost a konzultácie k registrácii a prevádzke motorových vozidiel

•

Povinné poistenie motorových vozidiel a získanie zelenej karty

•

Služby spojené so získaním zbrojných preukazov

•

Vydanie povolení na nákup zbraní a streliva

•

Vydanie dovozných a vývozných povolení na zbrane a strelivo

•

Dokladovanie vzájomnosti pri odpustení správnych poplatkov

•

Organizacné poradenstvo pre cudzie zastupitelské úrady na území Slovenskej

•

republiky

Dalšia ponuka služieb:
•

Krátkodobé ubytovania v zariadených bytoch , prípadne penziónoch vyššieho štandardu

•

Rekreacný pobyt v našom penzióne „rodinného typu“ DIPLOMAT v Liptovskom Jáne
v prekrásnom prostredí Nízkych Tatier

•

Zorganizovanie exkurzii po Slovensku, organizacná príprava výstav a rôznych
spolocenských podujatí

•

Rekreacno-športové aktivity vo vlastných, prípadne zmluvných zariadeniach
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K ONTAKT Y

SEKRETARIÁT GENERÁLNEHO RIADITELA
Telefón:

02/5920 5712

Fax:

02/5441 5502

e-mail:

office@ssdz.sk

REALITNÁ CINNOST
Telefón:

02/5920 5717

Fax:

02/5920 5755

e-mail:

mark@ssdz.sk

DOPLNKOVÉ SLUŽBY
Telefón:

02/5920 5732

Fax:

02/5920 5754

e-mail:

dops@ssdz.sk

SPOJOVATELKA
Telefón:

02/5920 5711

Fax:

02/5920 5752
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