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Vážení obchodní přátelé, vážení spolupracovníci,

dovolte, abych Vám předložil výroční zprávu společnosti SCASERV a. s. za hospodářský
rok 2014.

Rok 2014 byl pro naši společnost rokem významným a úspěšným. Upevnili jsme svou pozici
nejvýznamnějšího dodavatele systémů a služeb zejména v oblasti lešení a technologií pro
práci ve výškách nejen v České republice, ale taktéž na slovenském a polském trhu.
Realizovali jsme celou řadu významných stavebních zakázek a v pronájmech a službách jsme
dosáhli historicky nejvyšších finančních obratů za dobu našeho působení na trhu. Za tyto
výsledky vděčíme především trvalému zvyšování kvality našich služeb, přísnému dodržování
bezpečnostních norem, zvyšování efektivity práce a kvalifikace našich zaměstnanců,
ale taktéž efektivnímu rozšiřování portfolia našich produktů.

Závěr hospodářského roku přinesl významnou změnu v personálním obsazení vedení
společnosti a jejího představenstva, kdy ze společnosti odešel zakládající člen a dosavadní
ředitel pro strategii a zahraniční obchod Ing. Ivan Kunst, CSc. Došlo tak ke změně organizační
struktury a k novému rozdělení kompetencí jednotlivých členů představenstva a vedení 
společnosti. Tento krok napomohl k urychlení rozhodovacích procesů a podstatným změnám
ve strategických rozhodnutích společnosti.

Jak jsem se již výše zmínil, nezaháleli jsme ani v investiční činnosti. Zavedením dvou nových
produktů do portfolia jsme si zajistili širší uplatnění našeho sortimentu na stavebním trhu.
Věřím, že rok 2015 bude pro naši společnost neméně úspěšný, svědčí o tom již řada předem
získaných významných zakázek, a taktéž pozvolný hospodářský vzestup české ekonomiky.

Závěrem bych rád poděkoval obchodním partnerům za jejich projevenou přízeň a důvěru
a v neposlední řadě svým kolegyním a kolegům za jejich kvalitní a nadprůměrné pracovní výkony,
morální kvality a vysokou míru odpovědnosti.

Úvodní slovo ředitele společnosti1 / Úvod /
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Ing. Tomáš Palupa
ředitel společnosti
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Společnost SCASERV a. s. se sídlem v Ostravě zahájila svou činnost v březnu roku 2012.
Na území České republiky poskytujeme služby z vlastních poboček v Praze, Brně a Ostravě.
V ostatních regionech působíme prostřednictvím rozsáhlé sítě distributorů.

Slovenská dceřiná společnost Scaserv s. r. o. zahájila svou činnost v dubnu 2012. Sídlo a pobočka
společnosti se nachází v Bratislavě a v dalších regionech působíme prostřednictvím sítě distributorů.

V březnu 2013 zahájila svou činnost polská dceřiná společnost SCASERV sp. z o. o. s pobočkou
v Katowicích.

Patříme mezi přední společnosti poskytující služby v oboru lešení a bednění v České, Slovenské
a Polské republice. Díky vysoce odbornému týmu, vlastnímu širokému spektru produktů, který
zahrnuje statisíce m² lešení, stovky pojízdných věží a dalších systémů, jsme schopni trvale
a komplexně zajišťovat požadavky našich zákazníků. Navazujeme na dlouhodobou tradici společností
SGB, Hünnebeck a Harsco od roku 1992.

Našim zákazníkům nabízíme pronájem a prodej produktů, které patří k technologické špičce
na trhu.

2 / O společnosti SCASERV a. s.

fasádní rámové lešení SPRINT

mobilní hliníkové věže BoSS

stěnové bednění LOGIK 50

nosníkové bednění stropů a průvlaků SCAFLEX

závěsné lávky TITAN

systém mobilního oplocení - plné ploty, ploty ze svařované sítě 

modulová lešení, schodišťové věže (R-modul, Cuplok) 

mobilní schodiště SafeStep

přechodové lávky SafeBridge 

systém záchytných sítí SafeNet 

ochrana volného okraje SafeGuard

další doplňkové sortimenty (spotřební bednící materiál, sítě, plachty, shozy, vrátky)

Námi nabízené komplexní služby zahrnují montáž a demontáž lešenářských systémů, dopravu,
technickou podporu, projekční činnost, školení, servisní služby, opravy a čištění komponentů
a autorizovaný servis pohonných jednotek závěsných lávek TITAN a ASTRO.

Klademe absolutní důraz na bezpečnost, kvalitu, spolehlivost našich služeb a individuální
přístup k zákazníkovi s cílem navrhnout mu nejoptimálnější řešení.

3 / Základní údaje společnosti

SCASERV a. s.

3.1 / Pobočky společnosti

3.2 / Dceřiné firmy

Lihovarská 663/38
718 00 Ostrava - Kunčičky

tel.: +420 595 222 200

IČ: 29395895
DIČ: CZ29395895

Datum založení: 31. leden 2012
Základní kapitál: 2 000 000 Kč
Počet akcií: 20 ks ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč

fax: +420 595 222 213

e-mail: ostrava@scaserv.cz

ID datové schránky: 9u79f88
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, 
spisová značka B 4496

Bečovská 939
104 00 Praha 10 - Uhříněves

Tel.: 272 101 511

fax: 272 101 530

E-mail: praha@scaserv.cz

Vinohradská 74
61800 Brno - Černovice

Tel.: 548 212 997

fax: 548 212 998

E-mail: brno@scaserv.cz

Scaserv s. r. o.
Vajnorská 135
831 04 Bratislava 3

Tel.: +421 244 459 871

fax: +421 244 458 691

E-mail: bratislava@scaserv.sk

SCASERV sp. z o. o.
ul. Roździeńska 28
40-387 Katowice

Tel.: +48 788 003 921

E-mail: katowice@scaserv.pl

SCASERV a. s., Lihovarská 663/38, 718 00 Ostrava - Kunčičky      IČ: 29395895, DIČ: CZ29395895
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4 / Personalistika společnosti
     a školení zaměstnanců

3.3 / Představenstvo společnosti

4.1 / Průměrný stav počtu zaměstnanců

Země/rok 2012 2013 2014

Celkem 62 68 61

SCASERV a. s./ ČR

Scaserv s. r. o./ SR - dceřiná společnost

SCASERV sp. z. o. o./ PL - dceřiná společnost

48

14

0

56

10

2

58

6
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předseda představenstva:
nar. 1963, den vzniku členství: 31. ledna 2012

Ing. Vít DOSTÁL

SCASERV a. s., Lihovarská 663/38, 718 00 Ostrava - Kunčičky      IČ: 29395895, DIČ: CZ29395895

člen představenstva:
nar. 1977, den vzniku členství: 13. června 2012

Ing. Tomáš PALUPA

člen představenstva:
nar. 1959, den vzniku členství: 25. března 2015

Mojmír HOMOLA

3.4 / Dozorčí rada

předseda dozorčí rady:
nar. 1974, den vzniku členství: 31. ledna 2012

Ing. Robert GOLA

člen dozorčí rady:
nar. 1975, den vzniku členství: 24. července 2012

Tomáš ŘEHA

člen dozorčí rady:
nar. 1968, den vzniku členství: 25. března 2015

Ivana PLHALOVÁ

4.2 / Pražská pobočka

V roce 2014 došlo ke třem významným změnám v personálním obsazení společnosti,
viz body 4.2-4.4.

V souvislosti s rostoucí stavební výrobou v Praze došlo k výraznému posílení personálního 
obsazení pražské pobočky. Tým jsme posílili o technika, koordinátora montáží a dva skladníky, 
abychom dokázali uspokojit zvyšující se poptávku po našich produktech a zachovali vysokou 
kvalitu služeb v tomto regionu.

4.3 / Slovensko

Po dvou letech podprůměrného výkonu dceřiné společnosti na Slovensku jsme v prosinci 2014 
přistoupili k významné restrukturalizaci pobočky v Bratislavě. Celý tým jsme zmenšili o více než 
třetinu a přijali jsme nový strategický obchodní plán, který počítá s omezením poskytovaných 
služeb k pronájmu a hledání distribučních partnerů, kteří si budou u nás půjčovat zboží a včetně 
vlastních služeb jej budou poskytovat dále. Tento krok se ukázal hned v závěru hospodářského 
roku jako správný.

4.4 / Vedení společnosti, představenstvo

V posledních dnech hospodářského roku ze společnosti odešel významný zakládající člen
a dosavadní ředitel pro strategii a zahraniční obchod Ing. Ivan Kunst, CSc. Došlo tak ke změně
organizační struktury společnosti a k novému rozdělení kompetencí jednotlivých členů předsta-
venstva a vedení společnosti. Tento krok významně napomohl především v oblasti zásadních 
strategických rozhodnutí.

V roce 2014 pracovalo ve společnosti SCASERV a. s. na administrativních pozicích celkem
34 zaměstnanců a na dělnických pozicích zaměstnanců 18.

4.5 / Školení zaměstnanců

Zaměstnanci společnosti SCASERV a. s. se i v roce 2014 zúčastnili řady vzdělávacích programů
a školení, financovaných především z dotace poskytnuté ministerstvem práce a sociálních věcí,
o kterou si společnost v roce 2013 v rámci projektu „Komplexním vzděláváním proti hospodářské
krizi ve stavebnictví“ zažádala, a kterou získala. Projekt probíhá v období od 1. 7. 2013
do 30. 6. 2015.

Zaměstnanci se v rámci tohoto Operačního programu doposud zúčastnili zhruba 30-ti vzděláva-
cích kurzů. V roce 2014 to byly především kurzy zaměřené na zdokonalení obchodních a mana-
žerských dovedností a zvyšování kvalifikací v dělnických profesích.

Ing. Vít DOSTÁL

Ing. Robert GOLA



5.3 / Dceřiná společnost v Polsku

5.4 / Dceřiná společnost na Slovensku

Polská dceřiná společnost se ve druhém roce svého působení plně etablovala na trhu, tedy
především ve městě Katowice a v přidružených regionech. Dosáhla velice zajímavého hospodář-
ského výsledku a stala se významným hráčem na místním trhu. Nic nebrání jejímu dalšímu růstu,
který bude podpořen nárůstem objemu skladových zásob dále pronajímaného materiálu.

Dosahované výkony dceřiné společnosti Scaserv s. r. o. na Slovensku byly v posledních třech
letech za očekáváním. Proto jsme přistoupili v závěru hospodářského roku k zásadní reorganizaci
firmy v Bratislavě a přijali jsme nový strategický obchodní plán, který počítá s omezením posky-
tovaných služeb k pronájmům a hledání distribučních partnerů, kteří si budou u nás půjčovat 
zboží a včetně vlastních služeb jej budou poskytovat dále.
Tento krok se ukázal být naprosto správným a poslední čtvrtletí hospodářského roku, tedy první
tři měsíce hned po prosincové restrukturalizaci, jsme dosáhli významného překročení plánu,
který v konečném výsledku znamenal splnění náročného rozpočtu pro daný rok.
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5 / Obchodní činnost

5.2 / Obrat z pronájmů a poskytovaných služeb (v tis. kč)

5.1 / Významné faktory

SCASERV a. s., Lihovarská 663/38, 718 00 Ostrava - Kunčičky      IČ: 29395895, DIČ: CZ29395895

Země/hospodářský rok 2012 2013 2014

Celkem
Použité kurzy: 6,50 Kč/PLN, 27 Kč/EUR

168 724 167 790 180 104

SCASERV a. s./ ČR

Scaserv s. r. o./ SR - dceřiná společnost

SCASERV sp. z. o. o./ PL - dceřiná společnost

141 779

26 945

0

134 841

28 865

4 084

140 339

30 005

9 760

Hospodářský rok 2014 byl pro naši společnost historicky nejsilnějším rokem co se týče obratu,
především pak obratu z pronájmu a poskytovaných služeb. Na tomto výsledku se příznivě pode-
psaly především zimní měsíce, které byly rekordně teplé a díky nimž se stavební výroba zejména
ve velkých městech téměř nezastavila.

Druhým významným faktorem tohoto úspěchu byla realizace zakázek napřímo pro největší stavební
společnosti na trhu. Krize nás několikrát poučila o neúspěšných realizacích malých a středních
zateplovacích a stavebních firem na velkých zakázkách pro největší hráče na trhu, kdy naše kvalitně 
odvedená práce, ve formě pronájmu a souvisejících služeb, nebyla uhrazena. Podstoupili jsme velké 
obchodní riziko, když jsme pevně trvali na tom, že buď budeme dodávat přímo, nebo se na realizaci 
zakázek nebudeme podílet. A tato strategie se vyplatila. Na prvních zakázkách jsme prokázali naše 
kvality a v současné době zajišťujeme realizace většiny zakázek pro největší stavební firmy,
od kterých máme včas a řádně zaplaceno. 

Třetím zásadním faktorem, který ovlivnil náš úspěch v pronájmech v roce 2014, byly změny
u hlavních konkurenčních firem. Od ledna 2014 přestala na českém trhu působit nadnárodní firma 
Scafom-RUX Česko, která se rozhodla ukončit své obchodní aktivity s lešenářskými systémy
na českém a slovenském trhu. Peri, celosvětová jednička s lešenářskými a bednícími systémy, 
vyhodnotila svou pozici a efektivitu pronájmu a služeb na českém trhu s rámovým lešením
a přistoupila od roku 2014 ke snížení celkového objemu pronajímaného rámového lešení. Zásadně 
také změnila strategii poskytovaných služeb k rámovému lešení, tedy montáží a dopravy a to tak,
že je minimalizovala. Tím se otevřel další nemalý prostor na trhu.



Výroční zpráva10

6 / Významné realizované zakázky
     roku 2014
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River Gardens, Karlín
Objednavatel: VCES a. s.
Použitý systém: SPRINT 10 000 m²
Termín realizace: 11/2014 - 4/2015

Rekonstrukce historických budov Trojhalí 
v centru Ostravy
Objednavatel: GEMO OLOMOUC, spol. s r. o.
Použitý systém: SPRINT, BOSS, CUPLOK
Termín realizace: 10/2012 - 7/2014

WESTEND GATE Bratislava
Objednavatel: INGSTEEL, spol. s r. o.
Použitý systém: SPRINT 18 000 m²
Termín realizace: 1/2014 - 9/2014

Byty Malešice II.
Objednavatel: VCES a. s.
Použitý systém: SPRINT 25 000 m²
Termín realizace: 8/2014 - 5/2015
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Rozšíření objektu O3 Ostrava - Hrabová
Objednavatel: BREMBO Czech s. r. o.
Použitý systém: LOGIK 50 1 880 m², stropní bednění 330 m², mobilní oplocení 240 bm.
Termín realizace: 10/2013 - 8/2014

Bytové domy Olomouc
Objednavatel: ELPREMO, spol. s. r. o.
Použitý systém: LOGIK 50 1 200 m², nosníkové stropní bednění 920 m²/1 patro
Termín realizace: 7/2014 - 4/2015

7.1 / Vývoj investic do půjčovního majetku

Hospodářský rok 2012 2013 2014

Investice v tis. Kč 9 024 7 031 5 589

7 / Investiční činnost

Hlavní rozsah investic v roce 2014, stejně jako ve všech předchozích letech, jde do majetku 
půjčovny, který je dále pronajímán zákazníkům.

Téměř shodnou částku ve výši 1,6 mil. jsme investovali do dvou hlavních systémů, rámového
lešení SPRINT a pojízdných hliníkových věží BoSS. Třetím nejvíce podporovaným systémem
bylo mobilní oplocení s investicí 824 tis. Kč. Významná část investic v řádech statisíců šla
do nově zaváděných bezpečnostních systémů SafeStep a SafeBridge.

S jasným cílem být efektivnější a pružnější na námi montovaných zakázkách jsme významně
investovali v roce 2014 do vozového parku. Pro pražskou pobočku jsme pořídili v hodnotě
2,1 mil. Kč nákladní vozidlo DAF s hydraulickou rukou s dosahem 17 metrů. Pořídili jsme také
dvě dodávková vozidla pro pobočky Praha a Katowice.

V tomto roce jsme také provedli obnovu notebooků a pevných počítačových stanic u polovi-
ny zaměstnanců v celkové výši 400 tis. Kč.

V posledním čtvrtletí hospodářského roku jsme podepsali rámcovou smlouvu a první
objednávky na výrobu kompletního sortimentu rámového lešení SPRINT, jelikož plánujeme 
masivní investice do obnovy a zvýšení objemu právě v tomto sortimentu v následujícím 
hospodářském roce.
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Výše uvedená opatření se projevila i v ukazatelích likvidity, kdy v meziročním srovnání 
došlo ke zlepšení běžné, pohotové i okamžité likvidity. Zejména pohotová likvidita se 
meziročně zvýšila ze 4,75 na hodnotu 5,87 (pohotová likvidita v sektoru stavebnictví
za rok 2014 dosáhla hodnoty 1,53  )

Z pohledu poměrových ukazatelů rentability společnost SCASERV a. s. dosáhla v roce 2014 
nadstandartních hodnot, z nichž je třeba vyzdvihnout rentabilitu vlastního kapitálu ve výši 
41,62 % při srovnání s průměrnou hodnotou 1 měsíční PRIBOR, jež v roce 2014 činila 
0,27 %.

Výsledky hospodaření za období od 1. 4. 2014 - 31. 3. 2015 byly zpracovány do řádné
účetní závěrky, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce. Celá 
účetní závěrka byla ověřena auditorem Ing. Ivo KOPSOU ze společnosti COTAX AUDIT, s. r. o. 
s pozitivním výrokem.

Společnost ve sledovaném období nevynaložila výdaje na výzkum a vývoj, zároveň neměla 
organizační složku v zahraničí.

Společnost SCASERV a. s. dokázala v HR 2014 zvýšit rentabilitu, zlepšit likviditu a snížit 
uakazatel zadluženosti i při významném objemu investic v rámci obnovy hmotného majetku.

Výkon českého stavebnictví se v roce 2014 po pěti letech zlepšil. A my s ním. I když za růstem
stavebního sektoru stojí především růst inženýrského stavebnictví, přesto i zvýšení pozemního
stavitelství o 2,8 % nám pomohlo dosáhnout významného zlepšení výsledku oproti roku
předešlému.

Skvělý výsledek startovacího hospodářského roku 2012 byl ovlivněn řadou jednorázových
výnosů, které byly vytvořeny zejména ze zisku z odkoupených pohledávek nebo mimořádných
prodejů půjčovního majetku. Proto je potřeba se na výsledek hodnoceného roku 2014 dívat
v porovnání s rokem předchozím. Zlepšili jsme tedy hospodářský výsledek včetně dceřiných
společností o více než 19 % při téměř stejných kapacitách majetku půjčovny.

Největší slabinou ekonomiky firmy byly nezaplacené pohledávky. Platební morálka ve staveb-
nictví patří k nejhorším. Zřídili jsme pozici Manažera správy pohledávek a přijali specialistu
na toto místo. Často i za cenu prohry ve výběrovém řízení, odmítnutí předložení nabídky
nebo výzev k odebrání materiálu, jsme se snažili minimalizovat rizika nezaplacení. Aktivně
jsme začali řešit starší pohledávky formami troj-zápočtů nebo podání návrhů na zahájení 
insolvenčních řízení. Pro další hospodářský rok budeme v této oblasti ještě přísnější.

8 / Ekonomika

8.1 / Hospodářský výsledek (v tis. Kč) před zdaněním

Země/hospodářský rok 2012 2013 2014

Celkem
Použité kurzy: 6,50 Kč/PLN, 27 Kč/EUR

28 938 23 751 28 728

SCASERV a. s./ ČR

Scaserv s. r. o./ SR - dceřiná společnost

SCASERV sp. z. o. o./ PL - dceřiná společnost

31 199

-2 261

0

21 876

1 652

223

22 111

4 094

2 523

1

2

1

2

3

Finanční analýza podnikové sféry za rok 2014;
http://www.mpo.cz/dokument157262.html

Sazby PRIBOR - měsíční a roční průměry;
http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/penezni_trh/pribor/prumerne.jsp?year=2014&sh
ow=SpusMt+sestavu

3 Výpočet ukazatele pohotové likvidity 
= (Oběžná aktivita - Zásoby) / (Krátkodobé závazky z obchodních vztahů)

--
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Společnost SCASERV a. s. nepovažuje za svou jedinou prioritu obrat a zisk, ale svou činnost 
řídí s ohledem na dopad na okolní prostředí.

Vše co děláme, chceme dělat bezpečně. Bezpečnost práce na pracovištích i na stavbách je
základním stavebním kamenem naší činnosti. I přes nedostatečnou legislativní podporu máme
vypracováno přísné školení Odborně způsobilých osob, školíme lešenáře všech zájemců,
i konkurenčních firem.

Pravidelně aktualizujeme návody a manuály dle nejnovějších norem, tyto poskytujeme trhu,
i když často nejsme výrobci daného produktu.

Neriskujeme, neslevujeme ze zásady bezpečnosti, volíme jen bezpečnou variantu, která odpo-
vídá všem pravidlům a standardům.

9 / Společenská odpovědnost

9.1 / Bezpečnost

Odmítáme korupci v jakékoliv formě a vždy se nám vyplácí korektní a poctivé chování
k zákazníkům, dodavatelům a výrobcům.

Transparentnost našich činností je pravidelně prověřována nezávislým účetním a daňovým
auditem, jehož výsledky jsou veřejně prezentovány.

Všechny naše závazky hradíme řádně a včas.

Neporušujeme práva duševního vlastnictví třetích osob, v reklamě i marketingu jednáme
přísně eticky.

9.2 / Transparentnost a etika

Vztah k veřejnosti odborné i laické je pro SCASERV a. s. důležitý.

Účastníme se jako partner řady konferencí a průzkumů, např. Setkání lídrů stavebnictví,
a to jak v České republice, tak také na Slovensku. Odborné veřejnosti jsou také určeny výše
zmiňované technické a montážní příručky a návody.

Dlouhodobě, nejen finančně, podporujeme Samostatný dětský oddíl Brontosauři a jejich
projekt Klub Pěstoun, který si klade za cíl pomáhat a řešit úděl opuštěných dětí.

V oblasti kultury jsme dlouhodobě hrdým partnerem Shakespearovských slavností, jedné
z nejvýznamnějších kulturních akcí v regionu Ostrava. Významně také podporujeme multižán-
rové centrum současného umění Cooltour a jimi podporované kulturní a společenské projekty,
např. Komunitní zahradu v centru Ostravy.

Preferujeme partnery se vztahem ke společenské odpovědnosti. Za každou objednanou
přepravu nákladního vozidla u vybrané logistické firmy je v národním parku vysazen jeden
strom. V roce 2014 se jednalo celkem o 243 stromů.

9.3 / Vztah k veřejnosti



ádek
sledovaném minulém

 1 2

01 8 329 10 626
A. 02 5 191 7 188

03 3 138 3 438
04 115 235 107 355

II. 1 05 115 235 107 355
2 06 0 0
3 07 0 0

B. 08 61 862 55 816
B. 1 09 6 140 4 723
B. 2 10 55 722 51 093

11 56 511 54 977
C. 12 34 263 32 936
C. 1 13 23 867 24 164
C. 2 14 1 260 0
C. 3 15 8 638 8 304
C. 4 16 498 468
D. 17 156 77
E. 18 7 489 7 135

19 7 964 10 412
III. 1 20 7 943 10 340

2 21 21 72
F. 22 49 424
F. 1 23 45 421
F. 2 24 4 3
G. 25 5 597 6 115

26 8 737 5 930
H. 27 2 882 2 455

28 0 0
I. 29 0 0

30

ke dni / za období 1.4.2014 -31.3.2015

1

SCASERV a.s.

22 776 22 177
/(.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/

Pevod provozních náklad

Zmna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních náklad píštích období

IV. Ostatní provozní výnosy

* Provozní výsledek hospodaení

Ostatní provozní náklady

V. Pevod provozních výnos

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 

Tržby z prodeje materiálu

Zstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (. 23+24 )

Zstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

Prodaný materiál

Dan a poplatky

Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (. 20+21 )

Osobní náklady

Mzdové náklady

Odmny lenm orgán obchodní korporace

Náklady na sociální zabezpeení a zdravotní pojištní

Sociální náklady

Výkonová spoteba   (. 09+10)

Spoteba materiálu a energie

Služby

+ Pidaná hodnota  (. 03+04-08)

+ Obchodní marže  (. 01-02)

II. Výkony  (. 05+06+07)

Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb

Zmna stavu zásob vlastní innosti

Aktivace

a b  

I. Tržby za prodej zboží 

Náklady vynaložené na prodané zboží

Lihovarská 663/38

29 39 58 95 Ostrava Kuniky
718 00

Oznaení TEXT Skutenost v úetním období

Zpracováno v souladu s vyhláškou . 500/2002 
Sb. Ve znní pozdjíších pedpis

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Obchodní firma nebo jiný název 
úetní jednotky

( v celých tisících K )

;

Sídlo, bydlišt nebo místo podnikání 
úetní jednotky

I

18

10 / Certifikát

2014 19

11 / Přílohy

SCASERV a. s., Lihovarská 663/38, 718 00 Ostrava - Kunčičky      IČ: 29395895, DIČ: CZ29395895

11.1 / Výkaz zisku a ztráty
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ádek
sledovaném minulém

 1 2

31 0 0
J. 32 0 0

VII. 33 0 0

VII. 1 34 0 0
VII. 2 35 0 0
VII. 3 36 0 0
VIII. 37 0 0

K. 38 0 0
IX. 39 0 0

L. 40 0 0
M. 41 0 0

42 6 33
N. 43 434 489

44 93 485
O. 45 330 330

46 0 0
P. 47 0 0

48

Q. 49 4 864 4 867
Q. 1 50 4 785 4 814
Q. 2 51 79 53

52 17 247 17 009
53 0 0

R. 54 0 0
S. 55 0 0
S. 1 56 0 0
S. 2 57 0 0

58 0 0
T. 59 0 0

60 17 247 17 009
61 22 111 21 876

2

Výsledek hospodaení  ped zdanním (+/-)  (. 30 + 48 + 53 - 54)

Datum 
sestavení

Podpisový záznam osoby odpovdné za sestavení 
úetní závrky

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je úetní jednotkou

* Mimoádný výsledek hospodaení (. 53 - 54 -55 )
Pevod podílu na výsledku hospodaení spoleníkm (+/-)

*** Výsledek hospodaení za úetní období (+/-)  (. 52 + 58 - 59)

Mimoádné náklady
Da z píjm z mimoádné innosti  (. 56 + 57)

-splatná
-odložená

-splatná
-odložená

** Výsledek hospodaení za bžnou innost  (. 30 + 48 - 49)
XIII. Mimoádné výnosy

* Finanní výsledek hospodaení -665 -301
 /(.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/
Da z píjm za bžnou innost   (. 50 + 51)

Ostatní finanní náklady
XII. Pevod finanních výnos

Pevod finanních náklad

Zmna stavu rezerv a opravných položek ve finanní oblasti
X. Výnosové úroky

Nákladové úroky
XI. Ostatní finanní výnosy

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír a podíl
Výnosy z ostatního dlouhodobého finanního majetku
Výnosy z krátkodobého finanního majetku
Náklady z finanního majetku
Výnosy z pecenní cenných papír a derivát
Náklady z pecenní cenných papír a derivát

VI Tržby z prodeje cenných papír a podíl
Prodané cenné papíry a podíly
Výnosy z dlouhodobého finanního majetku ( . 34 + 35 + 36)
Výnosy z podíl v ovládaných osobách a v úetních jednotkách pod 
podstatným vlivem

Oznaení TEXT Skutenost v úetním období

a b 

11.2 / Výpis z obchodního rejstříku
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11.3 / Organizační struktura
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11.3 / Organizační struktura















   





 



 






  






















  






















  



































   





 



 






  






















  






















  



































   





 



 






  






















  






















  



































   





 



 






  






















  






















  























ádek

Brutto Korekce Netto Netto
1 2 3 4

001 110 646 -35 264 75 382 66 037
A. 002 0 0 0 0
B. 003 35 395 -18 503 16 892 15 082
B. I. 004 586 -258 328 142
B. I. 1 005 0 0 0 0

2 006 0 0 0 0
3 007 300 -258 42 142
4 008 0 0 0 0
5 009 0 0 0 0
6 010 0 0 0 0
7 011 100 0 100 0
8 012 186 0 186 0

B. II. 013 34 638 -18 245 16 393 14 770
B. II. 1 014 0 0 0 0

2 015 0 0 0 0

3 016 32 838 -18 245 14 593 14 770
4 017 0 0 0 0
5 018 0 0 0 0
6 019 0 0 0 0
7 020 1 800 0 1 800 0
8 021 0 0 0 0
9 022 0 0 0 0

B. III. 023 171 0 171 170
B. III. 1 024 171 0 171 170

2 025 0 0 0 0
3 026 0 0 0 0
4 027 0 0 0 0
5 028 0 0 0 0
6 029 0 0 0 0
7 030 0 0 0 0

Zpracováno v souladu s vyhláškou . 
500/2002 Sb. Ve znní pozdjíších 
pedpis

ROZVAHA
Obchodní firma nebo jiný název 
úetní jednotky

v plném rozsahu

( v celých tisících K ) Sídlo, bydlišt nebo místo 
podnikání úetní jednotky

I Lihovarská 663/38
29 39 58 95 Ostrava Kuniky

718 00

Oznaení AKTIVA Bžné úetní období

a b 

AKTIVA CELKEM (. 02 + 03 + 31 + 63)
Pohledávky za upsaný základní kapitál
Dlouhodobý majetek (. 04 + 13 + 23)
Dlouhodobý nehmotný majetek (.05 až 12)
Zizovací výdaje

Nedokonený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 
Software
Ocenitelná práva
Goodwill
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokonený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Samostatné hmotné movité vci a soubory hmotných 
movitých vcí
Pstitelské celky trvalých porost
Dosplá zvíata a jejich skupiny
Jiný dlouhodobý hmotný majetek

1

SCASERV a.s.

Oceovací rozdíl k nabytému majetku
Dlouhodobý finanní majetek  (. 24 až 30)
Podíly - ovládaná osoba
Podíly v úetních jednotkách pod podstatným vlivem
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Zápjky a úvry - ovládaná nebo ovládající osoba, 
podstatný vliv
Jiný dlouhodobý finanní majetek

ke dni / za období 31.3.2015

Minulé ú. 
období

Poizovaný dlouhodobý finanní majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanní majetek

Dlouhodobý hmotný majetek  (.14 až 22)
Pozemky
Stavby

AKTIVA ádek

Brutto Korekce Netto Netto
1 2 3 4

C. Obžná aktiva  (. 32 + 39 + 48 + 58) 031 74 728 -16 761 57 967 50 247
C. I. Zásoby   (.33 až 38) 032 6 994 0 6 994 7 691
C. I. 1 Materiál 033 27 0 27 38

2 Nedokonená výroba a polotovary 034 0 0 0 0
3 Výrobky 035 0 0 0 0
4 Mladá a ostatní zvíata a jejich skupiny 036 0 0 0 0
5 Zboží 037 6 810 0 6 810 7 653
6 Poskytnuté zálohy na zásoby 038 157 0 157 0

C. II. Dlouhodobé pohledávky  (. 40 až 47) 039 0 0 0 0
C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztah 040 0 0 0 0

2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 041 0 0 0 0
3 Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 0

4 Pohledávky za spoleníky 043 0 0 0 0
5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0 0 0
6 Dohadné úty aktivní 045 0 0 0 0
7 Jiné pohledávky 046 0 0 0 0
8 Odložená daová pohledávka 047 0 0 0 0

C. III. Krátkodobé pohledávky  (. 49 až 57) 048 60 732 -16 761 43 971 36 797
C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztah 049 56 493 -16 761 39 732 33 447

2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 050 1 342 0 1 342 250

3
Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 0

4 Pohledávky za spoleníky 052 0 0 0 0
5 Sociální zabezpeení a zdravotní pojištní 053 0 0 0 0
6 Stát - daové pohledávky 054 912 0 912 619
7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 392 0 392 244
8 Dohadné úty aktivní 056 1 589 0 1 589 1 487
9 Jiné pohledávky 057 4 0 4 750

C. IV. Krátkodobý finanní majetek  (. 59 až 62) 058 7 002 0 7 002 5 759
C. IV. 1 Peníze 059 103 0 103 82

2 Úty v bankách 060 6 899 0 6 899 5 677
3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 0 0 0 0
4 Poizovaný krátkodobý finanní majetek 062 0 0 0 0

D. I. asové rozlišení  (. 64 až 66) 063 523 0 523 708
D. I. 1 Náklady píštích období 064 501 0 501 682

2 Komplexní náklady píštích období 065 0 0 0 0
3 Píjmy píštích období 066 22 0 22 26

Oznaení Bžné úetní období

a b 

Minulé ú. 
období

2

2014
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11.4 / Rozvaha















   





 



 






  






















  






















  



































   





 



 






  






















  






















  



































   





 



 






  






















  






















  



































   





 



 






  






















  






















  























ádek

 5 6

B. III. 106 14 336 17 519

B. III. 1 107 8 688 8 952

2 108 0 0

3 109 0 0

4 110 0 0

5 111 1 403 1 774

6 112 866 920

7 113 2 137 4 194

8 114 79 0

9 115 0 0

10 116 1 163 1 679

11 117 0 0

B. IV. 118 14 089 4 954

B. IV. 1 119 2 100 0

2 120 11 989 4 954

3 121 0 0

C. I. 122 0 0

C. I. 1 123 0 0

2 124 0 0

Oznaení PASIVA

a b

Bžné úetní 
období

Minulé ú. 
období

Krátkodobé závazky  (. 107 až 117)

Závazky z obchodních vztah

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

Závazky - podstatný vliv

Závazky ke spoleníkm

Stát - daové závazky a dotace

Kratkodobé pijaté zálohy

Vydané dluhopisy

Závazky k zamstnancm

Závazky ze sociálního zabezpeení a zdravotního pojištní

Dohadné úty pasivní 

Jiné závazky

Bankovní úvry a výpomoci  (. 119 až 121)

Bankovní úvry dlouhodobé

Krátkodobé bankovní úvry 

Krátkodobé finanní výpomoci

asové rozlišení  (. 123 + 124)

Výdaje píštích období

Výnosy píštích období 

Právní forma úetní jednotky : akciová spolenost

Pedmt podnikání nebo jiné innosti : prodej a pronájem stavebních mechanism

4

Datum 
sestavení

Podpisový záznam osoby odpovdné za sestavení úetní 
závrky

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je 
úetní jednotkou

PASIVA ádek

 5 6

PASIVA CELKEM   (. 68 + 89 + 122) 067 75 382 66 037
A. Vlastní kapitál   (. 69 + 73 + 80 + 83 + 87 - 88) 068 41 436 33 689
A. I. Základní kapitál (. 70 až  72 ) 069 2 000 2 000

1 Základní kapitál 070 2 000 2 000
2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 0 0
3 Zmny základního kapitálu 072 0 0

A. II. Kapitálové fondy   (. 74 až 79) 073 13 12
A. II. 1 Ážio 074 0 0

2 Ostatní kapitálové fondy 075 0 0
3 Oceovací rozdíly z pecenní majetku a závazk 076 13 12
4 Oceovací rozdíly z pecenní pi pemnách obchodních korporací 077 0 0
5 Rozdíly z pemn obchodních korporací 078 0 0
6 Rozdíly z ocenní pi pemnách obchodních korporací 079 0 0

A. III. Fondy ze zisku  (. 81 + 82) 080 200 200
A. III. 1 Rezervní fond 081 200 200

3 Statutární a ostatní fondy 082 0 0
A. IV. Výsledek hospodáení minulých let  (. 84 až 86) 083 21 976 14 468
A. IV. 1 Nerozdlený zisk minulých let 084 21 976 14 468

2 Neuhrazená ztráta minulých let 085 0 0
3 Jiný výsledek hospodaení minulých let 086 0 0

A. V. 1 Výsledek hospodaení bžného úetního období (+/-) 087

/.01 - (+ 69 + 73 + 80 + 83 - 88 + 89 + 122)/

2 Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-) 088 0 0
B. Cizí zdroje  (. 90 + 95 + 106 + 118) 089 33 946 32 348
B. I. Rezervy   (. 91 až 94) 090 0 0
B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních pedpis 091 0 0

2 Rezerva na dchody a podobné závazky 092 0 0
3 Rezerva na da z píjm 093 0 0
4 Ostatní rezervy 094 0 0

B. II. Dlouhodobé závazky  (. 96 až 105) 095 5 521 9 875
B. II. 1 Závazky z obchodních vztah 096 0 0

2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 097 5 402 9 835
3 Závazky - podstatný vliv 098 0 0
4 Závazky ke spoleníkm 099 0 0
5 Dlouhodobé pijaté zálohy 100 0 0
6 Vydané dluhopisy 101 0 0
7 Dlouhodobé smnky k úhrad 102 0 0
8 Dohadné úty pasívní 103 0 0
9 Jiné závazky 104 0 0
10 Odložený daový závazek 105 119 40

Oznaení

a b

Bžné úetní 
období

Minulé ú. 
období

3

17 247 17 009
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11.5 / Příloha k účetní závěrce
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11.6 / Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva společnosti SCASERV a.s. 
o vztazích mezi propojenými osobami

za rok od 1.4.2014 do 31.3.2015

Představenstvo společnosti SCASERV a.s., na adrese Lihovarská 663/38, Ostrava-Kunčičky, 
PSČ 718 00, IČ 29395895, zaps. v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, 
vložce 4496 (dále jen „Společnost“), zpracovalo podle ust. § 82 zákona č. 90/2012 Sb., zákon 
o obchodních korporacích následující zprávu o vztazích Společnosti s propojenými osobami:

I. Propojené osoby

Ovládaná osoba: Společnost

Ovládající osoba:  HOMOLA a.s., IČ 26792770, sídlem Vratimovská 624/11,
Ostrava-Kunčičky, PSČ 718 00, zaps. v OR vedeném Krajským soudem 
v Ostravě, oddíl B, vložka 2654 

Ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou: 

Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o., sídlem Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, 
PSČ 718 00, IČ 63322391, zaps. v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 
13442

Ingstav OSTRAVA s.r.o., sídlem Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, PSČ 718 00,
IČ 02184150, zaps. v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 57398

Energotechnické služby s.r.o., sídlem Vinohradská 1115/74, Černovice, 618 00 Brno,
IČ 04139348, zaps. v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 88364 (zapsáno 
8. .2015)

Ostatní osoby ovládané Společností:

Scaserv s.r.o., sídlem Vajnorská 135, Bratislava, PSČ 831 04, IČ 46595074, zaps. v OR 
vedeném Okresným súdom v Bratislave I, oddiel sro, Vložka číslo 80312/B

SCASERV SP Z O O., sídlem Roździeńska 28, Katowice, PSČ 40-387, IČ 243240428, zaps. 
v Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, wydział VIII Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000458635,

(Ovládající osoba a ostatní osoby ovládané ovládající osobou a ostatní osoby ovládané 
Společností jsou dále označovány jako „propojené osoby“).
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312 717,99
dle dodatku do 31.5.2016 

5: 5 401 635,10

2.4.2012
najala HOMOLA a.s. 

104 838,89

7/Zh-2012
).

30.3.2012
HOMOLA a.s pronajala  SCASERV a.s. nemovitosti a nebyt. prostory

v
 2 665 431,62 9 071,97 

SCASERV a.s. poskytla HOMOLA a.s. 
internetu )

49 239,40

 nemovitosti a nebyt prostory

42 750,- 

oskytla SCASERV a.s. 

18 728,57

679 727,- 

II. Úloha ovládané osoby v uvedené struktuře

Společnost podniká v oboru lešení a bednění a systémů pro zajištění bezpečnosti na staveništi, 
činnost provádí formou prodeje, pronájmu, montáží a s tím související technické podpory a 
doplňkových služeb.

Společnost nepodniká ve stejném oboru jako jí ovládající osoba firma Homola a.s., z hlediska 
firmy Homola a.s. je Společnost investicí.

Společnost nemá obchodní nebo jiné podnikatelské vztahy s dalšími firmami přímo ovládanými 
vlastníkem Společnosti, firmou Homola a.s.

Společnost řídí dceřiné firmy Scaserv s.r.o. a SCASERV SP Z O O. a obchodně s nimi 
spolupracuje, tyto společnosti podnikají ve stejném oboru jako Společnost.

III. Způsob a prostředky ovládání

K ovládání společnosti dochází zejména prostřednictvím rozhodování na valné hromadě.

IV. Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na
popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto
jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby

zjištěného podle poslední účetní závěrky

Během rozhodného období neučinila Společnost na popud ovládající osoby nebo jí ovládaných 
osob žádné právní úkony a ostatní opatření, která se týkala majetku přesahujícího 10 % 
vlastního kapitálu Společnosti zjištěného podle poslední účetní uzávěrky

.

V. Smlouvy mezi propojenými osobami
1) V období od 1.4.2014 do 31.3.2015 Společnost uzavřela následující smlouvy a proběhla

tato plnění mezi propojenými osobami:

 Propojená osoba: HOMOLA a.s.
Název smlouvy: Smlouva o úvěru
Datum uzavření smlouvy: 27.2.2012
Předmět smlouvy: HOMOLA a.s. poskytla finanční prostředky za účelem pořízení
majetku
Hodnota plnění: 17 518 288,80 Kč
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654 470,28

opravy atd.) 
320 422,80 

. 
25.3.2015

poskytla Scaserv s.r.o.   
1 341 587,- (49 007,74 EUR) 

1 029,16 
do 31.3.2017

2015 : 1 341 587,- 

Smlouva "Management fee" Scaserv s. r. o..
1.4.2014

134 912,97

8.1.2015

152 350,- 5 500 EUR)  

.
28.2.2015

86 789,24 3 127,54 EUR)  

r.o. 
Scaserv s.r.o. poskytla SCASERV a.s. ,

) 
7 537,38 (653,52 EUR)  

SCASERV SP Z O O. 
218/OSTR/D.  

5.2013
.s. pronajala SCASERV SP Z O O. 

328 488 

108 824,64

79 280,82

Smlouva "Management fee"  
SCASERV SP Z O O. 

1.4.2014

fee   
267 777,31

SCASERV SP Z O O. 
.

28.2.2015
a.s. prodala SCASERV SP Z O O. 

5 400,- 

 SP Z O O. poskytla SCASERV a.s. prodej 
atd.) 

15 115,71 (2 288,37 PLN) 
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VI. Újma

Společnosti nevznikla z výše uvedených důvodů žádná újma dle ZOK. Protiplnění 
poskytovaných plnění bylo prováděno výhradně finančním vypořádáním bez zvýhodnění či 
znevýhodnění jakékoliv strany. 

VII. Vyhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi propojenými osobami

Společnosti vyplývají z účasti ve skupině výhody, z nichž neplynou žádná relevantní rizika..
Ke vzniku újmy k tíži ovládané osoby v účetním období nedošlo, proto nebude aplikován § 71, 
případně § 72 ZOK, o vyrovnání újmy.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tato zpráva byla schválena představenstvem Společnosti na jeho zasedání dne .2015

Tato zpráva bude předložena k přezkoumání dozorčí radě Společnosti. 

V Ostravě, dne .2015

……………………………
předseda představenstva
Ing. Vít Dostál

……………………………
člen představenstva
Ing. Tomáš Palupa

2014

SCASERV a. s., Lihovarská 663/38, 718 00 Ostrava - Kunčičky      IČ: 29395895, DIČ: CZ29395895

49

11.7 / Zpráva auditora
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