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1. ÚVOD  

 
 

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

Vieme, že v uplynulom období sme hlavne našim dodávateľom spôsobili 
problémy s horšou platobnou disciplínou, avšak pevne veríme, že najhoršie 
obdobie už máme za sebou a v nasledujúcom roku budeme aj naďalej 
pokračovať v rozvíjaní našich dlhodobých obchodných vzťahoch.  

Naša spoločnosť, v roku 2013 prvý krát od jej prevzatia súčasnými majiteľmi  
vykázala stratu. Daná situácia bola okrem klasických syndrómov 
stavebného trhu (nízka pridaná hodnota, znížený dopyt a pod.) spôsobená 
aj zvýšeným počtom krachujúcich alebo reštrukturalizujúcich odberateľov.  

To samozrejme viedlo k našej dočasnej platobnej neschopnosti, čo sa 
prejavilo na meškajúcich úhradách našim dodávateľom.   

Niekoľko rokov trvajúci prepad stavebnej výroby v SR, nízke ceny za práce 
v oblasti stavebnej výroby a teda aj búracích prác, zlá platobná disciplína na 
trhu nás prinútila k radikálnym krokom k dosiahnutiu efektívnosti 
spoločnosti ktorými sú: 

 Predaj prebytočného majetku spoločnosti 
 Reštrukturalizácia úverového zaťaženia spoločnosti 
 Zníženie režijných a prevádzkových nákladov spoločnosti 
 Zavedenie procesného riadenia nakupovania tovarov a služieb 

 

Vzhľadom na prijaté opatrenia a už uzatvorené zmluvy pre rok 2014 vidíme, 
že výsledky v nasledujúcom roku budú neporovnateľne lepšie. Preto 
veríme, že po prekonaní predchádzajúcich hektických rokov, nastane 
obdobie pre stabilizáciu a postupný rozvoj. 
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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, 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  

 

  
KONATELIA

RIADITEĽ 

SPOLOČNOSTI 

VEDÚCI 

STREDISKA RO

VEDÚCI 

STREDISKA 

BP a ST

STAVBYVEDÚCI

KVALIFIKOVANÝ

ROBOTNÍK

POMOCNÝ 

ROBOTNÍK

VODIČ

MAJSTER

VRÁTNIK 

THP

MANAŽÉR

PRE ŽP

VEDÚCI 

EO A IMS

ÚČTOVNÍK

ROZPOČTÁR

Schválil: Ing. Michal Hrnčár

Dátum: 30.12.2012

OBSLUHA 

DRVIČOV

DISPEČER

MANAŽÉR

PRE PR

ASISTENT

VEDÚCI 

STREDISKA 

DOPRAVY

MANAŽÉR

PRE HS A PP

STROJNÍK

MAJSTER

ŽP - Životné prostredie HS - Hospodárska správa

PP - Projekčné práce PR – Public relation

EO - Ekonomické oddelenie IS - Integrovaný systém

RO - Recyklácia odpadu BP - Búracie práce

ST - Stavebné práce
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3. NAJVÝZNAMNEJŠIE UDALOSTI ROKU 2013 

 
Rok 2013 bol pre našu spoločnosť prvým v histórii v ktorom sme vykázali 
účtovnú stratu.  

Neistota investorov sa premietla do celkového poklesu dopytov čo si asi 
všimli všetky stavebné spoločnosti. Veľkým problémom zostali časté 
konkurzy a reštrukturalizácie spoločností, prípadne ich odpredaj 
neznámym majiteľom a celkové zhoršenie už tak zlej platobnej disciplíny v 
oblasti stavebníctva.  

 

Pokles spoločnosť zaznamenala s výnimkou búracích prác vo všetkých 
oblastiach produkcie. Stavebná činnosť spoločnosti bola v roku 2013 
charakteristická hlavne začatím prác na rekonštrukcii cesty Zbojská – 
Čertove sedlo – Tisovec a budovaním infraštruktúry na Slnečných stráňach. 
V oblasti recyklácie stavebných odpadov sa situácia ustálila na úrovni pred 
výstavbou Severného obchvatu, čo bolo z dlhodobého hľadiska očakávané.  

Spoločnosť už v roku 2012 získala povolenia na prevádzku kompostovacej 
plochy. V roku 2013 sme predpripravili väčšie množstvo tohto materiálu 
s plánom výrobkovej certifikácie v roku 2014. 

Významným krokom v roku 2013 bolo začatie spolupráce s inkasnou 
agentúrou SAF INVESTMENT, ktorá pre našu spoločnosť úspešne vymohla 
niektoré staršie aj novšie nesplatené pohľadávky.  

Vzhľadom na viacročný vývoj klesajúcich tržieb spoločnosť v roku 2013 
neinvestovala do obnovy strojného zariadenia žiadne významnejšie čiastky.  

V priebehu roku 2013 bola realizovaná rekonštrukcia vodovodu 
v priestoroch sídla spoločnosti (predpokladaná kolaudácia 03/2014). 

V roku 2013 spoločnosť úspešne absolvovala dohľadový audit 
integrovaného manažérskeho systému kvality a environmentu, 
a recertifikačný audit BOZP podľa požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001 
a OHSAS 18001, ktorý realizovala renomovaná spoločnosť SGS.   

Počet zamestnancov sa oproti predchádzajúcemu roku nemenil. 
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 CERTIFIKÁTY SPOLOČNOSTI 

 

  



8 
 

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.  

Zákon č. 409/2006 o odpadoch v z.n.p. 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. 

REFERENCIE 2013: 

Obec Chtelnica 

EUROVIA SK, s.r.o. 

Vojenské lesy a majetky SR 

COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o. 

HYDROEKOL Dolný Kubín, spol. s r.o.  

 

Drvenie prírodného kameňa 

 

Spoločnosť taktiež pre svojich zákazníkov realizuje drvenie a triedenie 
prírodného kameniva. Na túto činnosť využívame hlavne Mobilný odrazový 
drvič MFL RCI 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 2013: 

ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o. 

DIAN DS, 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 2013: 

H-KOV, spol. s r.o. 

REKON-SK, s.r.o. 

EUROVIA SK, 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 2013: 

Stavby Mostov Slovakia, s.r.o. 

TEXO group, spol. s r.o. 

Minova Bohemia, s.r.o. 

I.K.M. Reality Staving Banská Bystrica, a.s. 

ENVIGEO, a.s. 
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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 2013:  

Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.  

Ľupčianka, s.r.o.  

ROTEKO, s.r.o.  

. 

 

 

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

PERCENTUÁLNE ROZDELENIE PRODUKCIE 

 

18%
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55%

10%
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Nakladanie s
odpadmi

Búracie práce
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Doprava

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

Využitie:  

Zemné práce, ťažba, inžinierske stavby  

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 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 

 
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   
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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.  
 
 VOLVO 8x6, 3ks  
Trojstranný 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  
 
 
 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. 
 

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

 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, aj napriek nepriaznivej finančnej 

situácii, 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 31.12.2013 spoločnosť zamestnávala 44 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 2014 

Vzhľadom na už uzatvorené zmluvy predpokladáme nárast podielu 

recyklačných činností na celkových tržbách spoločnosti . Taktiež 

predpokladáme celkový nárast tržieb približne na úrovni 30% oproti roku 

2013, postupné znižovanie nákladov a rast pridanej hodnoty. 

V roku 2014 má spoločnosť v pláne realizovať investície do rekonštrukcie 

dielní, čo by v nasledujúcich rokoch malo výrazne znížiť náklady na 

realizáciu drobných opráv strojného vybavenia spoločnosti. 

V prípade dostatku finančných prostriedkov má spoločnosť v pláne koncom 

roka realizovať generálnu opravu stroja CAT D6R II.  

V roku 2014 sa neplánuje nákup nových strojných technológií. 

 

 

Pokračovanie v rekultivačných prácach v kameňolome Kostiviarska v zmysle 

Rozhodnutia Mesta Banská Bystrica je samozrejmosťou. V prípade 

schválenia nového územného plánu Mesta Banská Bystrica, plánuje 

spoločnosť v spolupráci s potenciálnym investorom začať prípravu výstavby 

rodinných domov v lokalite Slnečné stráne, v ktorej spoločnosť disponuje 

vhodnými pozemkami. Malo by sa jednať hlavne o projekčnú prípravu 

a geografické práce, s prípravou pre začatie realizácie inžinierskych sietí 

v roku 2015. 

 

Na preklenutie zimných mesiacov plánuje spoločnosť získať Odvodový úver 

od Slovenskej Záručnej a Rozvojovej banky, čím by získala voľné finančné 

prostriedky na prevádzkové potreby v tomto hluchom období. 
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8. OSTATNÉ INFORMÁCIE 

VÝSKUM A VÝVOJ 

Vzhľadom na charakter nami realizovaných činností, neboli v roku 2013 

realizované žiadne aktivity v oblasti výskumu a vývoja. Podobné činnosti 

spoločnosť neplánuje ani pre nasledujúce obdobie. 

 

 

 

 

OBCHODNÉ PODIELY 

Spoločnosť nenadobudla vlastné obchodné podiely. Spoločnosť taktiež 

nenadobudla obchodné podiely a akcie v iných spoločnostiach. 

UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU 

Do termínu spracovania tejto výročnej správy, teda 30.06.2014, nenastali 

v spoločnosti žiadne udalosti osobitného významu. 

 

ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA 

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.  
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9. FINANČNÁ ČASŤ 

V roku 2013 dosiahla spoločnosť PEMAX PLUS, spol. s r.o. celkové výnosy 

vo výške 2.996 tisíc EUR, čo predstavuje medziročný pokles o 41%. 

Výška pridanej hodnoty dosiahla v tomto roku výšku 1.284 tisíc EUR, čo 

predstavuje medziročný nárast o 103%. 

Výška nákladov (mimo dane z príjmu) predstavovala sumu 3.423 tisíc EUR 

čo predstavuje pokles oproti roku 2012 o 32%. 

 

POVINOSTI VOČI ŠTÁTU A INÝM ORGANIZÁCIÁM 

Vzhľadom na nepriaznivý vývoj v roku 2013 sa spoločnosť dostala do 

omeškania s úhradami voči Daňovému úradu, Sociálnej poisťovni 

a zdravotným poisťovniam.  

Spoločnosť po vzájomnej komunikácii s príslušnými organizáciami riešila 

oneskorené platby v rámci svojich možností, tak aby nebol narušený 

plynulý chod spoločnosti.  

Taktiež u našich dodávateľov došlo k viacerým omeškaniam, čo však bolo 

zväčša riešené formou dohôd o splátkových kalendároch. 

 

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 

Konatelia spoločnosti predložili Valnému zhromaždeniu nasledujúci návrh 

na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013, teda straty vo 

výške 406.903,- EUR: 

- Prevod celej straty z roku 2013 vo výške 406.903,- EUR na účet 

neuhradenej straty minulých rokov. 
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9.2 Skrátený Výkaz ziskov a strát za roky 2013 a 2012  

 

 2013 2012 

Výroba 3 014 239 3 561 133 

Výrobná spotreba 1 734 099 2 934 185 

Pridaná hodnota 1 283 841 629 816 

Osobné náklady 706 023 762 031 

Dane a poplatky 48 542 47 726 

Odpisy DM 293 293 287 443 

Tržby z predaja majetku -161 882 1 131 052 

Zostatková cena predaného 
majetku 

330 748 526 235 

Ostatné výnosy z HČ 137 715 327 652 

Ostatné náklady na HČ 183 497 226 178 

Výsledok hospodárenia z HČ -364 460 83 120 

Výnosové úroky 3 0 

Nákladové úroky 56 954 70 004 

Ostatné výnosy z FČ 0 0 

Ostatné náklady na FČ 7 813 7 716 

Výsledok hospodárenia z FČ -64 764 -77 720 

Daň z príjmov z bežnej činnosti -22 321 -46 556 

Splatná daň z BČ 0 0 

Odložená daň  z BČ -22 321 -46 556 

Hospodársky výsledok z BČ -406 903 51 956 

Mimoriadne výnosy 0 0 

Mimoriadne náklady 0 0 

Daň z príjmov z MČ 0 0 

Výsledok hospodárenia z MČ 0 0 

Výsledok hospodárenia za ÚO -406 903 51 956 
 

 

9.3 Skrátená Súvaha za roky 2013 a 2012 

 

 2013 2012 

AKTÍVA   

SPOLU MAJETOK 4 716 112 5 476 884 

Neobežný majetok 3 162 116 3 321 131 

Dlhodobý nehmotný majetok 9 974 18 482 

Dlhodobý hmotný majetok 3 152 142 3 302 649 

Obežný majetok 1 544 885 2 112 854 

Zásoby 313 889 167 448 

Krátkodobé pohľadávky 1 178 994 1 893 556 

Finančné účty 10 102 142 

Časové rozlíšenie 9 111 42 899 
   
PASÍVA   

SPOLU VL. IMANIE A ZÁVÄZKY 4 716 112 5 476 884 

Vlastné imanie 1 630 581 2 037 484 

Základné imanie 6 650 6 650 

Fondy zo zisku 683 683 

Výsledok hospodárenia z minulých 
rokov 

2 030 151 1 978 195 

Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie 

-406 903 51 956 

Záväzky 3 045 718 3 421 469 

Rezervy 22 804 21 119 

Dlhodobé záväzky 409 847 456 157 

Krátkodobé záväzky 1 437 008 1 430 016 

Bankové úvery a výpomoci 1 176 059 1 514 177 

Časové rozlíšenie 39 813 17 931 
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9.4 SPRÁVA AUDÍTORA 
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9.5 ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 

SÚVAHA V PLNOM ROZSAHU 
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT V PLNOM ROZSAHU 
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POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 
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POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE – CASH FLOW 
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SPRÁVA O OVERENÍ SÚLADU VÝROČNEJ SPRÁVY 

 

 

 

 

 

 

 


