
POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

Zostavenej ku dňu 31.12.2013

(JČTOVNÁ JEDNOTKA: GCX - Byty s. r. o.

SíDLO: Geologická 21,82106 BRATISLAVA



A. INFORMÁCIE o ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1, Obchodně meno účt. Jednotky: GCX - byty s. r.O.

2. Sídlo útlol/nej jednotky: Geologická 21, 821 06 Bratislava

3. Dátum založenia: 05.04.2008

4. Dátum zápisu do OR: 05.04.2008

5. Hlavně činnosti spoločnosti:

- uskutoMovanie stal/ieb a ieh zmien

- vypracovanie dokumenlácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb

a zmien týchto stavieb

- pripravné práce k realizácii stavieb

- výkon činnosti stavbyveduceho

- výkon činnosti stavebného dozoru

- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kupy nehnuternostr (realitná činnost')

- správa bytového a nebytového fondu

- poradenská a konzultačná činnosť II oblasti stavebnrctva

6, Účtovná jednotka má k 31.12.2013 dvoch zamestnancov

7. Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločnikom v iných účtovných jednotkách

8. Právny d6vod na zostavenie účtovnej závierky:

Ůčtovná závierka je zastavená v zmysle § 17 ods.6 zákona Č. 43112002 Zb. o účtovnictve

v znenl neskoršlch predpisov ako riadna účtovná závierka k poslednému di'lu účt. obdobia.

9. Ůčtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená

di'la 31.3.2013 Valným zhromaždenlm spoločnosti GCX - byty S.r.O. v súlade s Obchod-

ným zákonnikom.



B. ŠTATUTÁRNY ORGÁN SPOLOČNOSTI

1. Konater: Ing. L.:ubomir Hečko

Jiráskova 6

851 01 Bratislava

svoj podpis.

2. Spoločnici : Geokomplex a.s.

Geologická 21. 821 06 Bratislava

GX -b yty S.La.

Geologická 21, 821 06 Bratislava

3. Ůalšie právne skutocnosti:

§§
§§ 105 -153 Obchodného zákonníka

C. ÚDAJE O KONSOLlDOVANOM CELKU

Společnost' GCX-byty 5.LO. Bratislava je súčasťou konsolidovaného celku GEOKOMPLEX a,s

D. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Všetky ďalšie dOležité informácie, ktoré majú byť obsahem poznámek k účtovnej závierke 5Ú uve-

dené v nasledujúcich bodech:

E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Všeobecné zásady

Spoločnosť zastavila účtovnu závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej

činnosti.

Účtovná jednotka nezmenila účtovně metódy ani zásady. Uplatňuje účtovně principy a postu

py účtovania v sulade s právnymi predpismi platnymi v SR. V sulade s týmito predpismi je

učtovná závierka zostavená na základe učtovnlclva vedeného v peňažných jednotkéch euro.

ÚčtovnJctvo je vedené na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti. Za základ sa beru

vSetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujúna účtovně obdobie bez ohradu na dátum ieh

platenia.



2. Sposob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a závazkov

a) Spoločnosf v roku 2013 neobstarala nehmotný investičný majetok

bl Spoločnosť v roku 2013 neobstarala hmotný investičný majetok

c) Spolotnosf k 31.12.2013 eviduje dlhodobl flnančný majetok va výške 485 123 eur.

d) Spoločnost' nenakupovala zásoby, ale vytvorila zásoby vlastnou činnosfou, k 31.12.2013 eviduje

nedokončenu výrobu v sume 4498411 eur.

(rozpočtové náklady na m2: 860,763 x nesko!audované m2) 860,763 x4961,88

e) Pohradávky spoločnosf ocer'lovalamenovitou hodnotou

f) Závazky spoločnosť ocenila menovitou hodnotou pn ieh vzniku.

g) Spoločnosť neprijala v roku 2013 žiadny darovaný majetok.

3. Sposob zostavenia odpisového plánu a použité odpisové metódy

Spoločnosf v roku 2013 nevlastnila majetok, ktorý podliehal odpisovaniu.

4. Zásady pre tvorbu opravných položlek:

V roku 2013 spolotnosť opravné položky netvorila.

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTiv SÚVAHY

Spolotnosť s r.o. GCX-byty k 31.12. 2013 vlastní celkový majetok II sume 5489 825 eur

z toho: - dlhodobý hmot. majetok (pozemky) va výške 485123 eur

- obežný majetok (zásoby,fln. učty, krátkodobé pohr) vo výške 4844785 eur

- príjmy bud. období 159917 eur

Spoločnost' k 31.12. 2013 vykazuje pohfadávky z obehodného styku vo výške 16762 eur.



G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PAsív

1. Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

Opis základného imania II celých euro.

Základně imanie v celých euro

Základně imanie splatené v celých euro

Vlastně imanie v celých euro

2290380

2290380
2214672

TEXT HODNOTA

2. Rezervy

V roku 2012 spoločnosf netvorl rezervy.

3. Závazky

Spoločnost' k 31.12.2013 eviduje závazky celkem

- z toho - zavazky z obchodného styku va vySke

- daňové závazky (DPH 12/2010)

- bankové úvery

-ostatně závazky

3275153 eur

216073 eur

12800 eur

2966327 eur

73 342 eur.

5. Významné položky časového rozlišenia výdavkov budúcich obdob! a výnosav budúcich obdo-

bl neboli v roku 2013 účtované.

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Ůčtovná jednotka II roku 2013 dosiahla výnosy z predaja bytev, nebyt. priestorov a garážových státí

II cel kovej sume 808 7025 eur, ktoré boli upravené o zmeny stavu nedok. výroby na výšku 79 536 eur.

Celkové výnosy k 31.12.2013 spoločnosť eviduje vo výške 97 097 eur.

INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Účtovná jednotka ku dr"lu 31.12. 2013 vykázuje v nákladoch cetkovú sumu 373 539 eur. Z toho až

40,16 % čo je suma 150 020 eur, tvorili úroky z nesplateného úveru.

Ostatné náklady: účet 541 - 74829 eur

náklady účt. skupiny 510 - 81463 eur

náklady účt. skupiny 520 - 31 571 eur



náklady ůet. skupiny 530 •

náklady úel. skupiny 580 •

8224 eur

21435 eur

J. DAŇ Z PRiJMOV

Úetovna jednotka ku dňu 31.12. 2013 vykázala účlovnú stratu va vyške 276 442 eur. Daňová strata

je znfžená o pripočítaterné položky na sumu 59 782eur. Najvačšiu vyšku· až 195 067 eur pripočnaterných

položiek tvoria neuhradené náklady, ktorých doba splatnosti presiahla 36 mesiacov.

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVYCH ÚČTOCH

GC X· byty, s.r.o. Bratislava podsúvahové účty v účtovnfctve v roku 2013 neviedla.

L. INĚ AKTIvA A PAsivA

Všelok majetok, pohradávky, závazky sú uvedené v súvahe.

M. PRIJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTáRNYCH ORGÁNOV

Spoločnosf takéto prfjmy a vyhody v roku 2013 neeviduje. Taktiež GCX- bty, s La. v uvedenom

období neeviduje žiadne ekonomické vzl'ahy so spriaznenými osobami.


