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1. ÚVOD
Spoločnosť PEMAX PLUS,
spol. s r.o. sa zaoberá prevažne
realizáciou zemných prác, búracích prác, demolácií, prípravou
stavenísk, stavebnými prácami,
dodávateľským spracovaním kameniva a zhodnocovaním stavebného odpadu.
Pre úspešnú realizáciu
vyššie uvedených činností spoločnosť využíva strojné vybavenie
a nákladné automobily od celosvetovo uznávaných výrobcov
CATERPILLAR, VOLVO a IVECO,
ktoré umožňujú spoločnosti
uspieť v silnom konkurenčnom
prostredí, ktoré v predmetných
oblastiach na Slovensku existuje.
Naši pracovníci majú dlhoročné skúsenosti, ktoré nadobudli pri realizácii rôznych projektov a zákaziek.

V roku 2008 sme sa stali
ako prvá spoločnosť na Slovensku, členom európskeho združenia demolačných spoločností
EDA. Ako člen združenia máme
možnosť ovplyvňovať európsky
demolačný sektor a spolupodieľať sa na vytváraní štandardov v
tomto odvetví.
V neposlednej rade by
sme sa radi poďakovali všetkým
naším zákazníkom, dodávateľom
a spolupracovníkom za prejavenú
dôveru a korektné vzťahy v krízou zastihnutom roku 2009, ktoré v nemalej miere prispievajú k
neustálemu rastu a zlepšovaniu
našej spoločnosti.

Ing. Michal Hrnčár
riaditeľ spoločnosti

VÝROČNÁ

SPRÁVA

2009

STRANA

4

2. PROFIL SPOLOČNOSTI
• demontáž oceľových konštrukcií a technologických
zariadení

SPOLOČNOSŤ

Názov:

PEMAX PLUS, spol. S r.o.

Adresa:

Kostiviarska 4949
974 11 Banská Bystrica

IČO:

31 627 421

DIČ:

2020461663

IČDPH:

SK2020461663

Registrácia:

OR Okr. súdu B. Bystrica,
Oddiel Sro, vložka č. 2651/S

Skrátený predmet činnosti z OR:
• zemné výkopové práce
• uskutočňovanie stavieb a ich zmien
• podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným
odpadom
• podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
• poradenská a konzultačná činnosť pri vykonávaní,
projektovaní a vyhodnocovaní geologických prác,
banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským
spôsobom
• poradenská a konzultačná činnosť v ekológii
• vykonávanie odborných činností vo výstavbe ako
autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia Vodohospodárske stavby
• cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná
cestná doprava
• búracie a demolačné práce bez použitia výbušnín
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• vykonávanie odborných činností vo výstavbe ako
autorizovaný architekt podľa § 4 zákona SNR č.
138/1992 o autorizovaných slovenských architektoch v znení neskorších predpisov v tomto rozsahu: a) vykonávanie prípravnej predprojektovej
činnosti, najmä vypracúvanie stavebných zámerov
verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a
rozborov b) vykonávanie komplexnej projektovej
činnosti, najmä
vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania
stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie
stavieb a ich zmien, vrátane interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a
obnovy stavebných pamiatok c) spracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej
dokumentácie d) vykonávanie projektového a stavebného manažmentu, najmä riadenia projektu a
koordinácie čiastkových projektov vypracovaných
inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami a výkon
autorského dohľadu nad realizačnými projektami a
vykonávanie stavebného dozoru e) grafické spracúvanie a modelovanie architektonického diela,
vrátane vypracúvania špecifikácií a technickej dokumentácie f) poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, zastupovanie investora pri príprave a
uskutočňovaní stavieb g) vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní
• rozpočtové práce a kalkulácie stavieb
• práce vykonávané vo výškach: stabilizácia svahov a
brál umelými bariérami
• úprava terénov
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
SPOLOČNOSTI

Platná od 31.12.2009
(spoločnosť nemá org. jednotku v zahraničí)
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3. NAJVÝZNAMNEJŠIE UDALOSTI ROKU
V roku 2009 sa v blízkosti sídla spoločnosti začalo s výstavbou rýchlostnej cesty
R1, úsek I/66 Severný obchvat—Banská Bystrica. Spoločnosti PEMAX PLUS, spol. s r.o. sa
podarilo úspešne etablovať medzi dodávateľmi pre generálneho investora danej stavby—
spoločnosť Granvia Construction, s.r.o..

V uplynulom roku spoločnosť pokračovala v rozširovaní strojno-technického vybavenia slúžiaceho na recykláciu stavebného
odpadu, zemné a búracie práce a ostatné
súvisiace činnosti.
Ako príklad je možné uviesť nákup
novej triediacej linky na drvené kamenivo,
resp. zhodnotený stavebný odpad Keestruck
Novum, rozšírenie vozového parku o ťahač
návesov VOLVO FH 500 6x4T s podvalníkovým návesom značky Schwarzmüller, operatívny prenájom rýpadlo-nakladača Caterpillar
CAT 434 E.
Spoločnosť taktiež zakúpila špeciálne
vybavenie pre zefektívnenie poskytovaných
služieb v oblasti búracích prác - hydraulický
drvič Verachter VHC40 a demolačný drapák
CAT G320B-D.

V roku 2009 bol Integrovaný manažérsky systém podľa noriem ISO 9001 a ISO
14001, ktorý bol zavedený v roku 2009, preverený kontrolným auditom spoločnosti SGS
Slovakia, s.r.o.. Audítor v spoločnosti neidentifikoval žiadne systémové ani malé nezhody.

V roku 2009 sa spoločnosť taktiež rozrástla o 8 nových zamestnancov. Všetci novoprijatý zamestnanci majú dlhoročné skúsenosti vo svojich oboroch a predstavujú pre
spoločnosť prínos v jednotlivých oblastiach
svojich činností.
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Certifikáty spoločnosti
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4. ŠTRUKTÚRA PRODUKCIE
Spoločnosť PEMAX PLUS, spol. s r.o.
sa venuje hlavne nasledovným činnostiam:

Referencie 2009:

1.

RECYKLÁCIA STAVEBNÉHO ODPADU

STRABAG, s.r.o., Doprastav, a.s.

2.

BÚRACIE PRÁCE

Kaly z ČOV : OZO, a.s., CWT, s.r.o.

3.

ZEMNÉ A STAVEBNÉ PRÁCE

4.

PROJEKTOVÉ PRÁCE

1.

Výkopová zemina a stavebná suť: Granvia
Construction, s.r.o., ROTEKO, s.r.o.

2. BÚRACIE PRÁCE

RECYKLÁCIA STAVEBNÉHO ODPADU

Odpad, ktorý vzniká počas stavebných a búracích prác je možné po technologickej úprave znovu použiť v stavebníctve
ako kamenivo vhodné na zásypy, podsypy a
podobne. Technologická úprava pozostáva z
vytriedenia odpadu vznikajúceho pri demoláciách a stavbách, jeho predrvenia, vytriedenia železa a následného pretriedenia recyklátu na požadované frakcie.
Zákon č. 409/2006 o odpadoch ukladá stavebnej firme (pôvodcovi odpadu) povinnosť zabezpečiť zhodnocovanie stavebných odpadov v prípade, že jeho produkcia
presiahne 200 t pre každú stavbu. V prípade,
že sa v okruhu 50km od miesta stavby nachádza vhodné zariadenie na recykláciu, nie je
možné takýto odpad zneškodniť uložením na
skládku odpadov.

Spoločnosť realizuje kompletné služby v oblasti búracích prác vykonávaných metódou postupného rozoberania budov a stavieb vlastnými mechanizmami značky CATERPILLAR.

V oblasti búracích prác realizuje spoločnosť búranie spevnených plôch a komunikácií, obytných domov, priemyselných budov
a hál, priemyselných technológií bez ohľadu
na druh použitej konštrukcie. Samozrejmosťou je vykonávanie búracích prác v zastavanom priestore.
Referencie 2009:
Demolácia areálu SLOVENKA B. Bystrica RANDA, s.r.o.
Demolácia areálu ARS Pneuservis - ALSPO SK,
s.r.o.
Demolácia objektu vrátnice—MONDI SCP,
a.s.
Demolácia drviarne Špania Dolina—Rudné
Bane š.p.
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3. ZEMNÉ A STAVEBNÉ PRÁCE

Referencie 2009:

Spoločnosť sa zaoberá všetkými druhmi zemných prác ako sú napríklad: vyčistenie
a úprava území, odstránenie ornice a lesnej
pôdy, zemné a výkopové práce v horninách
všetkých tried, výkopy v zemníkoch, hĺbenie
jám a rýh, zemné práce pri zakladaní stavieb
rôzneho rozsahu a druhu, doprava výkopovej
zeminy, zhodnocovanie výkopovej zeminy.

Kanalizácia Horné Orešany - TCHAS, s.r.o.
Zriadenie Stavebných dvorov - Rýchlostná
cesta R1, úsek I/66 Severný obchvat Banská
Bystrica - Eurovia, s.r.o.
Zemné a stavebné práce TR Rozvodňa Medzibrod - PRODISTAV, s.r.o.

4. PROJEKTOVÉ PRÁCE
Naša spoločnosť ponúka pre svojich
klientov aj spracovanie komplexnej projektovej dokumentácie pre stavebnú činnosť, rekonštrukcie a podobne.

V oblasti stavebných prác sa spoločnosť zameriava hlavne na pozemné stavby
rôznych druhov ako sú napr. spevnené plochy, komunikácie, zakladanie stavebných objektov, výstavba kanalizácií, vodovodov, čističiek odpadových vôd, opravy inžinierskych
sietí a podobne. Realizujeme však aj výstavbu menších objektov na kľúč (rodinné domy,
administratívne budovy, priemyselné objekty).
Ponúkame aj komplexné služby spojené s rekultiváciou a sanáciou environmentálnych záťaží, akými sú napríklad čierne
skládky rôzneho druhu, skládky TKO a skládky priemyselných odpadov.

Vzhľadom na zameranie sa spoločnosti ponúkame aj vypracovanie environmentálnej dokumentácie (tzv.: EIA = posudzovanie vplyvov na životné prostredie) —
zámerov a správ o hodnotení podľa zákona o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie
V týchto oblastiach realizujeme aj
komplexné zastrešenie všetkých súvisiacich
činností, ako napríklad získanie stavebných
povolení, komunikácia s orgánmi štátnej
správy a samosprávy.

Referencie 2009:
Slovenská pošta, a.s.
ROTEKO, s.r.o.

Viac informácií o našich činnostiach a ďalšie
referencie môžete nájsť na našej webovej
stránke www.pemaxplus.sk.
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Percentuálne rozdelenie produkcie
Produkcia
8
20

10

4
Stavebné práce
Projekčné práce
Nakladanie s odpadmi
Búracie práce
Ostatné
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5. INFRAŠTRUKTÚRA
Spoločnosť PEMAX PLUS, spol. s r.o.
disponuje nasledovnou stavebnou technikou,
ktorú používa pri búracích a zemných prácach:
CAT 324D LN
Pásové rýpadlo, dosah 9m, lyžica
1,73m3, váha 25t.
Príslušenstvo:
Hydraulické kladivo
CAT H115
Multifunkčné demolačné kliešte CAT MP15
Využitie: Búracie a zemné práce
CAT 330D L
Pásové rýpadlo, dosah 10,5m, lyžica
2,03m3, váha 35t.
Príslušenstvo:
Hydraulické kladivo
CAT H140, Demolačné kliešte Verachter
Využitie: Búracie a zemné práce, ťažba kameniva
CAT D6R XL II. series
Pásový dózer, rippre, objem radlice
5,6m3, váha 20t.
Využitie:
Zemné práce, ťažba,
inžinierske stavby
CAT 444E
Kolesové rýpadlonakladač, predná lyžica 1,3m3
Príslušenstvo:
Podkopové lyžice 30,
60 a 90cm, Hydraulické kladivo CAT H70
Paletizačné vidly
Využitie: Univerzálny stavebný stroj pre zemné práce
VÝROČNÁ
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CAT 262B
Šmykom riadený nakladač
Príslušenstvo:
Zametacia metla
Paletizačné vidly
Snehová fréza
CAT 950H
Čelný kolesový nakladač, objem lopaty
3m3, váha 18t.
Využitie: Nakladanie
kameniva a zeminy,
expedícia sypkých materiálov
CAT 434E
Kolesové rýpadlonakladač, predná lyžica
1,15m3
Príslušenstvo:
Podkopové lyžice 30,
60 a 75cm, Hydraulické kladivo CAT H70
Paletizačné vidly, Svahovacia lopata
Využitie: Univerzálny stavebný stroj pre menšie stavby
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Zariadenia na zhodnocovanie odpadov a
spracovanie kameniva:
RESTA DCJ 900x600
Čeľusťový drvič s otvorom drviča 900x600
Drviaca štrbina 40120mm, Hodinový výkon 40-120t, Magnetický separátor
Využitie: Primárne drvenie lomového kameniva. Recyklácia stavebného odpadu
MFL RCI 100-130
Odrazový drvič pre
sekundárne drvenie
Vstupný materiál
650x550mm
Hodinový výkon do
250t, Pás odhlinenia, Magnetický separátor
Využitie: Primárne drvenie lomového kameniva, Sekundárne drvenie lomového kameniva, Recyklácia stavebného odpadu
RESTA TK7
Kontajnerový triedič,
dvojsitný,
tri frakcie podľa požiadaviek. Kompaktné
rozmery, vysoký výkon
triedenia.
KEESTRACK NOVUM
Mobilný dvojsitný
hrubotriedič s vysokým výkonom.
Vhodný na triedenie
kameniva aj recyklátu zo stavebného odpadu.
Nákladné automobily
IVECO Daily
Odťahová služba s
hydraulickou plošinou.
Využitie: Preprava havarovaných vozidiel,
preprava malých stavebných mechanizmov, navijak.
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VOLVO 8x6
Trojstranný sklápač
15m3, nosnosť 26t
Využitie:
Preprava sypkých
materiálov, dovoz a
odvoz zeminy,
práca pod stavebnými mechanizmami
VOLVO 6x4 (2ks)
Kontajnerový naťahovač, príves.
Kontajnery 15m3 a
30m3.
Využitie: preprava
odpadov a stavebných sutín, preprava nebezpečného odpadu podľa ADR
IVECO Trakker 4x4
Trojstranný sklápač, nosnosť 10t
Využitie: Preprava
sypkých materiálov, údržba komunikácií, skrápanie vodou.
VOLVO FH 500
Ťahač návesov s
valníkovým návesom Schwarzmuller. Užitočná nosnosť 40t.
Využitie: Preprava strojov, nákladných vozidiel a pod.
Ostatné
Autopark služobných vozidiel sa v roku 2009 priebežne rozširoval a inovoval. Vozidlá boli zaobstarané formou lízingu.
Pracovné stroje a nákladné vozidlá sú
pravidelne servisované formou servisných
zmlúv CSA.
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6. ZAMESTNANCI
Dobré pracovné prostredie a súdržný
tím pracovníkov je základom každej modernej a úspešnej spoločnosti.
Preto PEMAX PLUS, spol. s r.o. vytvára a zdokonaľuje stimulátori pre zamestnancov vo forme podpory vzdelávania, motivačného systému odmeňovania a iných výhod
nefinančného charakteru.

Vzdelanostná úroveň
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Vývoj počtu zamestnancov
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Počet
zamestnancov k
31.12.

2006 2007 2008 2009

V roku 2009 boli všetci zamestnanci
spoločnosti preškolený v rámci periodických
školení BOZP a PO.
Samozrejmosťou sú školenia, ktoré
neustále zvyšujú kvalifikáciu našich zamestnancov pri ich pracovných činnostiach.
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K 31.12.2009 sme zamestnávali 39
pracovníkov.
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7. VÝHĽAD NA ROK 2010
Spoločnosť PEMAX PLUS, spol. s r.o.
plánuje v roku 2010 stabilizovať svoje postavenie na trhu v oblasti recyklácie stavebných
odpadov a rozšíriť svoj trhový podiel v oblastiach búracích, zemných a stavebných prác.
Na rok 2010 je plánované rozšírenie
strojného parku pre realizáciu zemných prác
menšieho rozsahu.
Postupnou stabilizáciou trhového podielu spoločnosti, plánujeme vytvoriť dostatočné zdroje pre postupnú obnovu strojného a technologického vybavenia spoločnosti,
v tempe, ktoré sme nastolili už v rokoch 2008
a 2009.
Finančné plány spoločnosti na rok
2010, v ktorých už počítame už aj s dôsledkami celosvetovej finančnej krízy, počítajú s
rastom tržieb o 10% oproti roku 2009. Pevne
veríme, že sa nám tento cieľ podarí dosiahnuť, keďže v roku 2008 naša spoločnosť prešla komplexnou inováciou jednotlivých procesov a v roku 2009 sa nám podarilo tržby
spoločnosti oproti roku 2008 zdvojnásobiť.
V nasledujúcom roku plánujeme taktiež pokračovať v rekultivačnej činnosti kameňolomu Kostiviarska a to ukončením rekultivácie 3 etáže a budovania hrádze na 0tej etáži.
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Spoločnosť v nasledujúcom roku plánuje rozšíriť vybudovaný Integrovaný manažérsky systém kvality a ochrany životného
prostredia o systém riadenia bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS
18001:2007.
Týmto spôsobom chce vedenie spoločnosti zabezpečiť vyššiu starostlivosť o zamestnancov v oblasti bezpečnosti práce.

VÝSKUM A VÝVOJ
Vzhľadom na charakter nami realizovaných činností, neboli v roku 2009 realizované žiadne aktivity v oblasti výskumu a vývoja. Podobné činnosti spoločnosť neplánuje
ani pre nasledujúce obdobie.
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8. FINANČNÁ ČASŤ
Spoločnosť PEMAX PLUS, spol. s r.o.
dosiahla v roku 2009 celkové výnosy vo výške
7 600 tis. EUR, čo predstavuje medziročný
nárast o 109%.

Výška pridanej
hodnoty dosiahla
za tento rok hodnotu 2 217 tis.
EUR čo predstavuje dokonca nárast o 140%.
Výška nákladov (mimo dane z príjmu)
dosiahla 6 401 tis. EUR.
V roku 2009 spoločnosť PEMAX PLUS,
spol. s r.o. hospodárila s čistým ziskom 969
tisíc EUR, čo predstavuje nárast oproti roku
2008 o 244%.

Čistý zisk na jedného pracovníka
predstavuje v roku 2009 hodnotu približne
25 tis. EUR.

POVINNOSTI VOČI ŠTÁTU A INÝM
ORGANIZÁCIÁM
Povinnosti spoločnosti voči štátu, sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam
si naša spoločnosť plnila pravidelne a bez
zbytočných omeškaní.
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Splnenie všetkých záväzkov voči našim dodávateľom je hlavnou podmienkou
úspešne fungujúcich dodávateľskoodberateľských vzťahov.

POISTENIE
Naša spoločnosť má zabezpečené krytie rizík poškodenia majetku a zodpovednosti
za škodu, poistnými zmluvami s renomovanými poisťovacími spoločnosťami.

STRANA16

Výsledky hospodárenia
Výška dosiahnutého zisku
1000
800
Zisk 2006

600

Zisk 2007
400

Zisk 2008
Zisk 2009

200
0
v tis. EUR

NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU Z ROKU 2009

Konatelia spoločnosti predložili Valnému zhromaždeniu nasledujúci návrh na použitie zisku z roku 2009:
- prevod celého zisku z roku 2009 vo výške 969.319,- EUR na nerozdelený zisk minulých období.

VÝROČNÁ

SPRÁVA

2009
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Vybrané ukazovatele nákladov a výnosov
spoločnosti za roky 2009 a 2008
(v EUR)

VÝROČNÁ

Výroba

rok 2009
7 141 116

rok 2008
3 120 731

Výrobná spotreba
Pridaná hodnota
Osobné náklady
Dane a poplatky
Odpisy dlhodobého majetku
Tržby z predaja majetku a materiálu
Zostatková cena predaného majetku
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Kurzové zisky
Kurzové straty
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
Ostatné náklady na finančnú činnosť
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
Daň z príjmov z bežnej činnosti
Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti
Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti
Hospodársky výsledok z bežnej činnosti
Mimoriadne výnosy
Mimoriadne náklady
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

4 923 767
2 217 349
524 091
55 903
546 991
254 826
242 264
201 003
5 518
1 295 344
172
67 041
2 524
309
0
31 587
-96 241
229 784
213 717
16 067
969 319
0
0
0
0
969 319

2 196 972
923 759
355 568
25 873
414 733
109 596
0
169 702
9 831
397 052
2 849
46 927
29 879
9 610
0
24 885
-48 694
67 017
52 118
14 898
281 341
0
0
0
0
281 341

SPRÁVA

2009
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Stav majetku a zdrojov spoločnosti za roky
2009 a 2008

VÝROČNÁ

(v EUR)
AKTÍVA
SPOLU MAJETOK
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Obežný majetok
Zásoby
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie
Náklady budúcich období
Príjmi budúcich období

rok 2009
6 513 750
1 675 946
0
1 675 946
4 833 696
22 395
4 789 572
12 378
4 108
4 108
0

rok 2008
2 889 991
1 750 635
36
1 750 635
1 136 174
127 178
556 031
452 965
3 182
3 182
0

PASÍVA
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY

rok 2009
6 513 750

rok 2008
2 889 991

Vlastné imanie
Základné imanie
Fondy zo zisku
Výsledok hospodárenia z minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Záväzky
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období

1 287 842
6 639
683
311 201
969 319
5 013 376
17 151
557 815
3 736 187
702 223
106 264
0
106 264

634 492
6 639
683
345 830
281 340
1 892 325
31 776
422 088
1 059 055
379 406
212 532
0
212 532

SPRÁVA

2009
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Finančné ukazovatele

celkového kapitálu
vlastného imania
cudzích zdrojov
tržieb
miezd

RENTABILITA
2009
14,90%
75,30%
18,50%
13,00%
185,00%

UKAZOVATELE ZADĹŽENOSTI
2009
úrokové zaťaženie
5,29%
stupeň finančnej samostatnosti
19,77%
úverová zadĺženosť
10,78%
celková zadĺženosť
80,23%

VÝROČNÁ

SPRÁVA

2009

2008
9,70%
44,30%
12,50%
8,90%
79,10%

2008
11,87%
21,95%
13,13%
78,05%

STRANA20

Správa audítora

VÝROČNÁ

SPRÁVA

2009
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Poznámky k účtovnej závierke

VÝROČNÁ

SPRÁVA

2009
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Poznámky k účtovnej závierke

VÝROČNÁ

SPRÁVA

2009
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Poznámky k účtovnej závierke

VÝROČNÁ

SPRÁVA

2009
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Poznámky k účtovnej závierke

VÝROČNÁ

SPRÁVA

2009
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Poznámky k účtovnej závierke

VÝROČNÁ

SPRÁVA

2009

STRANA26

Poznámky k účtovnej závierke

VÝROČNÁ

SPRÁVA

2009
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Poznámky k účtovnej závierke

VÝROČNÁ

SPRÁVA

2009
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Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu

VÝROČNÁ

SPRÁVA

2009
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Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu

VÝROČNÁ

SPRÁVA

2009
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Súvaha v plnom rozsahu

VÝROČNÁ

SPRÁVA

2009
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Súvaha v plnom rozsahu

VÝROČNÁ

SPRÁVA

2009
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Súvaha v plnom rozsahu

VÝROČNÁ

SPRÁVA

2009
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Súvaha v plnom rozsahu

VÝROČNÁ

SPRÁVA

2009
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Správa o overení súladu Výročnej správy

VÝROČNÁ

SPRÁVA

2009

