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1. ÚVOD  

 
 

Vážený obchodný partneri, dovoľte nám aj toto cestou vyjadriť našu vďaku 
s Vami prejavenou dôverou v našu spoločnosť počas uplynulého roku.   

Hlavne vďaka našej vzájomnej spolupráci môžeme rok 2016 označiť za 
úspešný, plný zaujímavých výziev a projektov, ktoré znovu preverili naše 
schopnosti a že  sa nám opäť podarilo splniť nie len naše ale aj Vaše 
očakávania. 

Rok 2016 bol pre našu spoločnosť o to dôležitejší, že sme sa dočkali 10teho 
výročia. S odstupom času môžeme konštatovať že uplynulá desaťročnica 
bola s výnimkou dvoch – troch krízových rokov úspešná. Spolu s Vami sme 
sa rozvíjali a rástli a dúfame, že aj nasledujúcich rokoch budeme mať 
možnosť spolupracovať s profesionálmi za akých Vás, našich obchodných 
partnerov, považujeme.  

Preto pevne veríme, že naše dlhodobé obchodné partnerstvá pretrvajú aj 
do ďalších rokov a taktiež, že sa nám podarí uzavrieť nejaké nové.  
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2. PROFIL SPOLOČNOSTI  

 

Vízia spoločnosti: 

„Byť dynamickou a konkurencieschopnou špecializovanou stavebnou 
spoločnosťou s rastúcim podielom na trhu zemných, búracích 
a demolačných prác, zhodnocovaní odpadu a doprave sypkých 
materiálov pri súčasnom dosahovaní vysokej kvality vykonávaných prác, 
dodržiavania pravidiel bezpečnosti práce a ochrany životného 
prostredia, spokojnosti zákazníkov a kladných hospodárskych 
výsledkov.„ 

 

2.1 SPOLOČNOSŤ 

Názov:   PEMAX PLUS, spol. s r.o. 
Sídlo:  Medený Hámor 4949/14 
  974 11 Banská Bystrica 
IČO:  31 627 421 
IČDPH:  SK2020461663 
Registrácia: OR Okr. Súdu B. Bystrica, Odd.: Sro, Vl.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 NO 
 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 doprava 
 Búracie a demolačné práve bez použitia výbušnín 
 Demontáž oceľových konštrukcií a technologických zariadení 
 Rozpočtárske práce a kalkulácia stavieb 
 Práce vykonávané vo výškach: stabilizácia svahov a brál umelými 

bariérami 
 Úprava terénov 
 Čistenie a zimná údržba komunikácií 

 

  

Motto spoločnosti: 

„Vytvárame priestor pre nové nápady„ 
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2.2 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA  
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3. NAJVÝZNAMNEJŠIE UDALOSTI ROKU 2016 

Začiatok roku 2016 predstavoval pre spoločnosť hlavne pokračovanie prác 
na stavbe Rekonštrukcia SSV Lesy Slovenskej Republiky, š.p..  

Od marca sme začali realizovať zákazku Distribučné centrum SPP Radvaň, 
pre spoločnosť Swietelsky Slovakia s.r.o..  

Vzhľadom na stavebný rozmach, ktorý pokračoval po roku 2015 aj v roku 
2016 sme využili naše výrobné kapacity v dostatočnej miere na 
zabezpečenie prílevu financií aj pre potrebnú obnovu infraštruktúry.  

Medzi ďalšie významné zákazky, na ktorých sme v roku 2016 participovali 
môžeme zaradiť aj práce na rozšírení skládky v Zvolenskej Slatine, Búracie 
práce pre spoločnosť MONDI SCP a.s., Výkopové práce a doprava pri stavbe 
OC POINT na Huštáku v Banskej Bystrii, Kanalizácia Dunajská Lužná – Nové 
Košariská a pod..   

Koncom roku sme vyhrali súťaže Mesta Banská Bystrica na realizáciu 
Korčuliarskej dráhy pod Pamätníkom SNP a Sanácie nelegálnej skládky 
odpadov v lokalite Na Hrbe.  

 

V oblasti recyklácie stavebných odpadov bola situácia stabilná. Recyklačná 
linka fungovala nepretržite počas celého roku.  

Investície: 

V roku 2016 pribudli do našej flotily strojov pásový dozér CAT D6T, nový 
mobilný drvič SANDVICK, pásové rýpadlo CAT 319 D.  

V oblasti nákladných vozidiel sme rozšírili náš vozový park o jednostranný 
sklápač VOLVO FMX D13 86R s nadstavbou VS MONT, trojstranný sklápač 
VOLVO FE 64 s nadstabou VS MONT a hydraulickou rukou HIAB XS 144 HI 
DUO a koncom roku pribudol aj kontajnerový naťahovač VOLVO FMX 640 
HP s nadstavbou HIAB Multilift Power. 

V priebehu roku pokračovala už rozbehnutá rekonštrukcia starých dielní, 
ktorá sa nám však vzhľadom na rozsah realizovaných zákaziek nepodarila 
ukončiť a budeme v nej pokračovať aj nasledujúcom roku. Táto 
rekonštrukcia by mala spoločnosti priniesť výrazné šetrenie nákladov 
v oblasti servisných prác.  

V roku 2016 spoločnosť úspešne absolvovala dohľadové audity 
integrovaného manažérskeho systému – kvality, ochrany životného 
prostredia a BOZP, ktorý realizovala renomovaná spoločnosť SGS.   

Počet zamestnancov sa oproti predchádzajúcemu roku nemenil. 
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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:  

1. RECYKLÁCIA STAVEBNÉHO ODPADU  

2. BÚRACIE PRÁCE  

3. ZEMNÉ A STAVEBNÉ PRÁCE  

4. DOPRAVA  

 

1. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIE 2016: 

HEX–STAV s.r.o. 

Bagersbau, s.r.o. 

PROFINEX staving a.s. 

 

 

Drvenie prírodného kameňa 

 

Spoločnosť taktiež pre svojich zákazníkov realizuje drvenie a triedenie 
prírodného kameniva. Na túto činnosť využívame mobilnú drviacu linku 
RESTA DCI 900x600, prípadne novú drviacu linku SANDVIK  s trojstranným 
triedičom Keestruck. Výhodou použitia mobilnej technológie je možnosť 
realizácie prác priamo na mieste ťažby, bez nutnosti presunu získaného 
kameniva do stacionárnych liniek. 

 

 

REFERENCIE 2016: 

NEXADO, spol. s r.o. 

ROLTA, s.r.o. 
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2. BÚRACIE PRÁCE  

 
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, mostných konštrukcií, priemyselných budov 
a hál, priemyselných technológií bez ohľadu na druh použitej konštrukcie.  

 

Samozrejmosťou je vykonávanie búracích prác v zastavanom priestore. 

 

 

 

 

REFERENCIE 2016: 

LEDIC, spol. s r.o. 

Mesto Košice 

MONDI SCP, a.s. 

GAVKUM SK, spol. s r.o. 
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3. ZEMNÉ A STAVEBNÉ PRÁCE  

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.  

 

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 

 

REFERENCIE 2016: 

ROCK-Build s.r.o. 

LESY SR, š.p. 

ENVIGEO, a.s. 

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 
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4. DOPRAVA  

Naša spoločnosť ponúka pre svojich klientov aj samostatné výkony v oblasti 
dopravy. Zameriavame sa hlavne na prepravu stavebných odpadov, voľne 
ložených materiálov (zemina, kamenivo), prepravu nebezpečných odpadov 
(ADR) a v neposlednom rade prepravu malých aj veľkých mechanizmov.  

 

Pre výkon dopravných činností spoločnosť využíva širokú paletu nákladných 
vozidiel renomovaných značiek VOLVO, IVECO a MITSUBISHI.  

Referencie 2016:  

Zeppelin SK, spol. s r.o.  

Ľupčianka, s.r.o.  

KOMPALA, a.s..  

 

 

Viac informácií o našich činnostiach a ďalšie referencie môžete nájsť na 
našej webovej stránke www.pemaxplus.sk 

 

 

 

PERCENTUÁLNE ROZDELENIE PRODUKCIE 
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5. INFRAŠTRUKTÚRA 

Spoločnosť PEMAX PLUS, spol. s r.o. disponuje nasledovnou stavebnou 
technikou, ktorú používa pri búracích, zemných a výkopových prácach:  

 

CAT 324E  
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 329D L  
Pásové rýpadlo, dosah 10,2m, lyžica 
1,76m3, váha 31t.  
Príslušenstvo: Hydraulické kladivo CAT 
H140, Demolačné kliešte Verachter 
Využitie: Búracie a zemné práce, ťažba 
kameniva 

 

CAT 319D 

Pásové rýpadlo, dosah 8,66m, lyžica 
1,03m3, váha 19,9t 
Príslušenstvo: Svahovacia lopata 1800 
mm, Hydraulické kladivo H115 
Využitie: Zemné a výkopové práce, 
Búracie práce 

 

CAT 314D  
Pásové rýpadlo, dosah 5,74m, lyžica 
0,67m3, váha 14,24t.  
Príslušenstvo: Svahovacia lopata 
1800mm, radlica 2500mm.  
Využitie: Zemné a výkopové práce. 

 

CAT D6R XL II. series  

Pásový dozér, ripprer, objem radlice 
5,6m3, váha 20t.  

Využitie: Zemné práce, ťažba, inžinierske 
stavby 

 

CAT D6T 

Pásový dózer, ripper, objem radlice 
5,61m3, váha 22t. 
Využitie: Zemné práce, ťažba, 
inžinierske stavby 

 

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 II (2x)  
Kolesové rýpadlo-nakladač, 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 40-120mm, Hodinový výkon 
40-120t, Magnetický separátor  
Využitie: Recyklácia stavebného odpadu 

 

SANDVIK QJ241 

Čeľusťový drvič s otvorom drviča 1000×650 
Drviaca štrbina 40-150mm, Hodinový 
výkon 60-170t, Magnetický separátor 
Využitie: Primárne drvenie lomového 
kameniva, recyklácia stavebného odpad 

 

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  

 

VOLVO 8x6  
Trojstranný sklápač 15m3, nosnosť 16t  
Využitie:  
Preprava sypkých materiálov, dovoz a 
odvoz zeminy,  
práca pod stavebnými mechanizmami 

 

VOLVO 8x6, 2ks  
Jednostranný sklápač 15m3, nosnosť 16t  
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  
 

 

VOLVO 10x6  
Trojstranný sklápač 15m3, nosnosť 22t  
Využitie:  
Preprava syp-kých materiálov, dovoz a 
odvoz zeminy,  
práca pod stavebnými mechanizmami  

 

IVECO Trakker 4x4  
Trojstranný sklápač, nosnosť 10t  
Využitie: Preprava sypkých materiálov, 
údržba komunikácií, skrápanie vodou. 
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TATRA T 815 
Jednostranný sklápač, nosnosť 10t 
Využitie: Preprava sypkých materiálov, 
práca pod stavebnými mechanizmami 
 

 

VOLVO FE 6×4 Rigid 

Jednostraný sklápač s nadstavbou VS 
MONT, Hydraulickou ruko HIAB XS144 
HI DUO, nosnosť 11t 
Využitie: Preprava paletovaných 
materiálov, Preprava malých stav. 
mechanizmov 

 

VOLVO FH 500  
Ťahač návesov s valníkovým návesom 
Schwarzmuller. Užitočná nosnosť 40t.  
Využitie: Preprava strojov, nákladných 
vozidiel a pod. 
 

 

IVECO Daily  
Odťahová služba s hydraulickou 
plošinou.  
Využitie: Preprava havarovaných 
vozidiel, preprava malých stavebných 
mechanizmov, navijak. 

 

Mitsubishi FUSO  
Odťahová služba s navijakom  
Využitie: Preprava havarovaných 
vozidiel, preprava malých stavebných 
mechanizmov.  
 

 
  

 
  
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. 

Z tohto dôvodu sa naša spoločnosť snaží vytvárať také pracovné 

podmienky, aby sa zamestnanci mali možnosť zdokonaľovať vo svojich 

odboroch či už formou rôznych školení alebo podpore štúdia popri 

zamestnaní. 

V spoločnosti je zavedený motivačný systém odmeňovania. Zamestnanci 

majú taktiež možnosť čerpania rôznych stimulov nefinančného charakteru.  

Fluktuácia zamestnancov sa v spoločnosti dlhodobo pohybuje pod 5 %. 

Vývoj počtu zamestnancov 

 

K 31.12.2016 spoločnosť zamestnávala 39 zamestnancov. Všetci boli 

preškolený z BOZP a PO.  

 

 

Pomer mužov a žien 

 

Veková štruktúra zamestnancov 

 

Vzdelanostná úroveň zamestnancov 
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7. VÝHĽAD NA ROK 2017 

Vzhľadom na už uzatvorené zmluvy predpokladáme nárast podielu 

búracích prác na celkových tržbách spoločnosti. Taktiež predpokladáme 

celkový nárast tržieb približne na úrovni 10% oproti roku 2016, za 

predpokladu udržania fixných nákladov na úrovni roku 2016 a tým 

spôsobený rast pridanej hodnoty. 

V roku 2017 má spoločnosť v pláne realizovať ďalšie investície do obnovy 

infraštruktúry. Výmena stroja CAT 314 za novší a väčší CAT 315, rozšírenie 

vozového parku nákladných vozidiel o ťahač s trojstranným vyklápacím 

návesom a kúpu ďaľšieho vozidla VOLVO 8x6 jednostranný sklápač. 

Predpokladáme taktiež určité invesície do vozového parku osobných 

vozidiel, keďže staršie vozidlá už vyžadujú vyššiu mieru servisných 

nákladov.   

V roku 2017 budú pokračovať stavebné a búracie 

práce na už zazmluvnených zákazkach: 

- Mesto Banská Bystrica – Korčuliarska dráha 

pod Pamätníkom SNP 

- MONDI SCP – Búracie práce – Asanácia 

objektov MSCP. 

- ENVIGEO – Kanalizácia Dunajská Lužná – 

Nové Košariská 

Začiatkom roku 2017 sa nám podarilo uzavrieť kontrakt so spoločnosťou 

ROCK-Build, s.r.o. Slovakia na zemné a stavebné práce pri rekonštrukcii 

spevnených plôch v areály spoločnosti Bučina DDD. Spoločnosť má taktiež 

uzatvorené viaceré zmluvy na zemné práce a zhodnocovanie odpadov, 

prípadne drvenie prírodného kameniva.  

 
Pokračovanie v rekultivačných prácach v kameňolome Kostiviarska 

v zmysle Rozhodnutia Mesta Banská Bystrica je samozrejmosťou. 

Začiatkom roku sme rozbehli aj projekčnú fázu pre výstavbu rodinných 

domov v lokalite Slnečné stráne, v ktorej naša spoločnosť disponuje 

vhodnými pozemkami. 
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8. OSTATNÉ INFORMÁCIE 

VÝSKUM A VÝVOJ 

Vzhľadom na charakter nami realizovaných činností, neboli v roku 2014 

realizované žiadne aktivity v oblasti výskumu a vývoja. Podobné činnosti 

spoločnosť neplánuje ani pre nasledujúce obdobie. 

 

 

UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU 

Do termínu spracovania tejto výročnej správy, teda 30.06.2017, nenastali 

v spoločnosti žiadne udalosti osobitného významu. 

 

ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA 

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.  

 

OBCHODNÉ PODIELY 

Spoločnosť nenadobudla vlastné obchodné podiely. Spoločnosť taktiež 

nenadobudla obchodné podiely a akcie v iných spoločnostiach. 
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9. FINANČNÁ ČASŤ 

V roku 2016 dosiahla spoločnosť PEMAX PLUS, spol. s r.o. celkové výnosy 

vo výške 3.960 tisíc EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 6%. 

Výška pridanej hodnoty dosiahla v tomto roku výšku 1.308 tisíc EUR, čo 

predstavuje medziročný nárast o 6%. 

Výška nákladov (mimo dane z príjmu) predstavovala sumu 3.810 tisíc EUR 

čo predstavuje nárast oproti roku 2015 o 5%. 

Výsledok hospodárenia po zdanení predstavoval sumu 132 tisíc EUR. 

 

POVINOSTI VOČI ŠTÁTU A INÝM ORGANIZÁCIÁM 

Spoločnosť nemala ku koncu roku záväzky voči štátu a iným organizáciám 

vymáhané výkonom rozhodnutia. Taktiež voči spoločnosti nebolo vedené 

žiadne súdne ani iné konanie, ktoré by mohlo ohroziť chod spoločnosti.  

 

 

 

POISTENIE 

Naša spoločnosť má zabezpečené krytie rizík poškodenia majetku 

a zodpovednosti za škodu , poistnými zmluvami s renomovanými 

poisťovacími spoločnosťami – Kooperativa poisťovňa, Komunálna 

poisťovňa, UNION poisťovňa. 
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9.1 VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA 

Výška dosiahnutého zisku / straty 

 

 

 

 

Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku 

Konateľ spoločnosti predložili Valnému zhromaždeniu nasledujúci návrh 

na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2016, teda zisku vo 

výške 132 449,- EUR: 

- Prevod celého zisku z roku 2016 vo výške 132.449,- EUR na účet 

nerozdeleného zisku minulých rokov. 

-  
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9.2 Skrátený výkaz v EUR Účtovná závierka za roky 2016 a 2015  

 

 

 2016 2015 

Čistý obrat 3 511 421 3 549 333 

Výnosy z hospodárske činnosti 3 960 902 3 737 281 

Tržby z predaja tovaru a vl. výrobkov 15 315 10 334 

Tržby z predaja služieb 3 496 105 3 538 999 

Tržby z predaja majetku 340 636 81 884 

Ostatné výnosy 31 567 96 898 

Náklady na hospodársku činnosť 3 754 859 3 536 073 

Spotreba materiálu a energií 755 954 690 998 

Služby 1 521 614 1 628 988 

Osobné náklady 696 648 753 309 

Dane a poplatky 46 721 43 422 

Odpisy 344 952 249 346 

Ostatné náklady na hosp. činnosť 41 767 110 001 

Výsledok hospodárenia z HČ 206 043 201 208 

Pridaná hodnota 1 308 491 1 235 422 

   

Výnosy z finančnej činnosti 12 1 

Náklady na finančnú činnosť 54 850 52 766 

Výsledok hospodárenia z FČ -54 838 -52 765 

   

Výsledok hospodárenia pred daňou 151 205 148 443 

Daň z príjmov 18 756 26 477 

   

Výsledok hospodárenia za ÚO 132 449 121 966 
 

  

 2016 2015 

AKTÍVA   

SPOLU MAJETOK 4 821 961 4 112 766 

Neobežný majetok 3 587 062 2 780 071 

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 3 587 062 2 780 071 

Obežný majetok 1 225 725 1 327 410 

Zásoby 209 308 274 924 

Krátkodobé pohľadávky 788 356 907 994 

Finančné účty 123 408 11 466 

Časové rozlíšenie 9 174 5 285 

   

PASÍVA   

SPOLU VL. IMANIE A ZÁVÄZKY 4 821 961 4 112 766 

Vlastné imanie 1 918 383 1 785 934 

Základné imanie 6 650 6 650 

Fondy zo zisku 683 683 

Výsledok hospodárenia 
z minulých rokov 

1 778 601 1 656 635 

Výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie 

132 449 121 966 

Záväzky 2 903 578 2 269 863 

Rezervy 30 756 31 783 

Dlhodobé záväzky 1 038 626 433 220 

Krátkodobé záväzky 839 540 958 303 

Bankové úvery a výpomoci 994 656 846 557 

Časové rozlíšenie 0 56 969 
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9.3 SPRÁVA AUDÍTORA 
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9.4 ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 
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SPRÁVA O OVERENÍ SÚLADU VÝROČNEJ SPRÁVY 
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