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BRNO » Společnost SCF Servis podniká především v oboru poskytování služeb v oblasti komplexní správy
budov, které v dané velikosti a komplexnosti žádná jiná společnost v rámci holdingu PSJ neposkytuje. Od
kapitálového vstupu PSJ, k němuž došlo v lednu 2014, společnost SCF Servis vizuálně zažívá především
výrazný kvantitativní růst, nicméně prochází i významnými kvalitativními změnami. Jsou v souladu s jejím
současným rozvojem, ale také mají plánovitě za úkol společnost připravit na další dynamický rozvoj aktivit.
Během období, kdy je společnost součástí Skupiny PSJ, tedy
zhruba za posledních 18 měsíců, došlo k více než zdvojnásobení
výkonů a nárůstu počtu zaměstnanců z původních 70 na
současných 125, což SCF Servis mj. řadí na pozici 3. největšího
zaměstnavatele v rámci Skupiny PSJ.

„Je třeba brát v úvahu, že naše výkony jsou v rozhodující
míře tvořené menšími až drobnými činnostmi, byť velmi
často opakovanými, o to větší ale kladou důraz např. na
administrativní náročnost jednotlivých zakázek nebo činností.
Management naší společnosti si tyto skutečnosti uvědomuje,
a proto v letošním roce došlo k několika kvalitativním změnám
či modifikacím v oblasti řízení, které mají výše uvedené
skutečnosti podpořit,“ uvedl Michal Rožnovský, jednatel
a ředitel SCF Servis.
Rozsah uskutečněných změn je poměrně široký. Firma SCF
Servis od počátku letošního roku přistoupila k plnohodnotné
interní realizaci účetnictví a zrušila outsourcing těchto
činností. Zároveň přistoupila na implementaci a užití
standardního účetního software používaného ve Skupině PSJ.
To jí nyní umožňuje systematickou práci s ekonomickými daty
a vytvoření příslušné základny ekonomických dat. Dochází tak
k pravidelnému vyhodnocování zakázek a činnosti středisek
ze strany managementu, což následně vede k uskutečnění
opatření pro další zefektivnění společnosti.
„Naše kroky směřují k procesní standardizace prostřednictvím
vytvoření či aktualizovaní vybraných předpisů a standardů za
účelem racionalizace veškerých činností a posílení kontrolních
mechanismů. Toto významné prohloubení ekonomického
stylu řízení a posílení funkce controllingu při jednotlivých
rozhodovacích procesech mne samozřejmě velmi těší. Navíc
jsme portfolio našich služeb dokázali rozšířit o energetickou
oblast, kde našim zákazníkům zajišťujeme externí správu
a nabízíme optimalizaci nákladů. V neposlední řadě došlo
k posílení řídících činností mé osoby, jako výkonného ředitele
společnosti. Všechny tyto činnosti byly cíleně vybrány, aby
podpořily další očekávaný rozvoj společnosti. Jedním z dalších
úkolů, na které se společnost chce v nejbližší době zaměřit je
další posílení obchodní činnosti,“ informoval Michal Rožnovský.

Do portfolia budov, které SCF Servis komplexně spravuje, náleží též AZ TOWER. Foto: PSJ
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