
POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

Zostavenej ku dňu 30.06.2014

ÚČTOVNÁ JEDNOTKA: GCX - Byty s. r. o.

SIDLO: Geologická 21,82106 BRATISLAVA



A. INFORMÁCIE o ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

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

2. Sídlo účtovnejjednotky: Geologicka 21, 82106 Bratislava

3. Dátum založenia: 05.04.2008

4. Dátum zápisu do OR: 05.04.2008

5. Hlavně činnosti spoločnosti:

- uskuločňovanie stavieb a ieh zmien

- vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchych stavieb, drobných stavieb

a zmien týchto stavíeb

- prfpravné práce k realizácii stavieb

- výkon činnosti stavbyvedúceho

- výkon činnosti stavebného dozoru

- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnutefnostl (realitná činnost')

- správa bytového a nebytového fondu

- poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebnfctva

6. Účtovná jednotka ma k 30.06.2014 dvoch zamestnancov

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

8. Právny dOvod na zostavenie účtovnej závierky:

Učtovná závierka je zostavená v zmysle § 17 ods.6 zákona č. 431/2002 Zb. o účtovnrctve

v znení neskor$lch predpisov ako riadna účtovná závierka k poslednému dňu účt. obdobia.

9. Učtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená

dňa 31.3,2014 Valným zhromaždením spoločnosti GCX· byty S.r.o. v súlade s Obchod·

ným zákonnrkom.



B. ŠTATUTÁRNY ORGÁN SPOLOČNOSTI

1. Konater: Ing. l.:ubomlr Hečko

Jirásková 6

851 01 Bratislava

Konater kana za společnost' samostalne a podpisuje tak, .že k obchodnému menu

spoločnosti pripojl svoj podpis.

2. Spoločnici : Geokomplex a.s.

Geologická 21, 821 06 Bratislava

GX ~b Yr.J 5.f.0.

Geologická 21,82106 Bratislava

3. ĎalSie právne skutečnosti:

Obchodná spoločnost' bola založená spoločenskou zmluvou za dňa 10.03.2008

v zmysle ustanoveni §§ 105 - 153 Obchodného zákonnlka

C. ÚDAJE O KONSOLlDOVANOM CELKU

Spoločnosf GCX-byty $.f.O. Bratislava je súčasťou konsolidovaného celku GEOKOMPLEX a.s.

D. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Všetky ďalšie dOležité informácie. ktoré majú byť obsahem poznámek k účtovnej závierke sú uve-

dené v nasledujúcich bodoch:

E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Všeobecné zásady

Spoločnosť zastavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania va svojej

činnosti.

Ůčtovná jednotka nezmenila účtovné metOdy ani zásady. Uplatňuje účtovné principy a postu

py účtovania v súlade s právnymi predpismi platnými v SR. V súlade s týmito predpismi je

účtovná závierka zastavená na základe účtovnlctva vedeného v peňažných jednotkách euro.

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

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

platenia.



2. Sposob oceňovanla jednotlivých zložiek majetku a závazkov

a) Spoločnost' v roku 2014 neobstarala nehmotný investičný majetok

b) SpoloCnosť v roku 2014 neobstarala hmotn)' investiCn)' majetok

c) Spoločnosl' k 30.06.2014 eviduje dlhodobl finanCn)' majetok va vyške 457 977 eur.

d) Spo!oCnost' nenakupovala zásoby, ale vytvorila zásoby vlastnou Cinnosťou, k 30.06.2014 eviduje

nedokonCenú výrobu v sume 4259420 eur.

(rozpoC!ové náklady na m2: 860,763 x neskoJaudované m2) 860,763 x4684,23

e) Pohradavky spoločnost' ocei'íovala menovitou hodnotou.

f) Závazky spoločnost' ocenila menovitou hodnotou pr; ich vzniku.

g) Spoločnost' neprijala v prvom pol roku 2014 tiadny darovaný majetok.

3. Sposob zostavenla odpisového plánu a použité odpisové metódy

Spoločnosl' v roku 2014 nevlastni majetok, ktorý podlieha odpisovaniu.

4. Zásady pre tvorbu opravných položiek:

V prvom polroku 2014 spoločnost' opravné položky netvorila.

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTiv SÚVAHY

Spoločnost' s r.o. GCX-byty k 30.06.2014 vlastni celkový majetok v sume 5188816 eur.

z toho - dlhodobý hmot majetok (pozemky) vo výške 457 977 eur

- obetný majetok (zásoby,fin. úCty, krátkodobé pohrl va vyške 4570922 eur

- prljmy bud. obdobJ 159917 eur

Spoločnost' k 30.06.2014 vykázuje pohradávky z obchodného styku vo výške 14627 eur.



G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PAsiv

1. Vlastné imanle za bežné účtovné obdoble

Opis základného imania v celých euro.

Základně imanie v celých euro

Základně imanie splatené 1/ celých euro

Vlastně imanie v celých euro

2290380

2290380
2139806

TEXT HODNOTA

2. Rezervy

V roku 2012 spoločnost' netvori rezervy.

3. Závazky

Spoločnost' k 30.06.2014 eviduje závazky' celkem

- z toho - závazky z obchodného styku vo výSke

- závazky voči zamestnancom a soc. poisťovniam

- daňové závazky (DPH 0612014)

- bankové úvery

3049010 eur

228274 eur

12740 eur

7391 eur

2600000 eur

5. Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich obdo-

bí neboli v prvom polroku 2014 účtované.

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Ůčtovná jednotka v prvom polroku 2014 dosiahla výnosy z predaja bytov, nebyt. priestorov

a garážových státi v celkovej sume 249 273 eur, ktoré boli upravené o zmeny stavu

nedok. výroby na výšku 10 283 eur.

Celkové výnosy k 30.06.2014 spoločnosť eviduje vo výške 10295 eur

INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Účtovnájednotka ku dr"lu 30.06. 2014 vykázuje v nákladoch celkovú sumu 146 983 eur Z toho až

35,34 % čo je suma 51 950 eur, tvorili úroky z nesplateného úveru.

Ostatně náklady: účet 541 ~ 27146 eur



náklady útt. skupiny 510 � 47355 eur

náklady účt. skupiny 520 . 15890 eur

náklady útt. skupiny 501,502 2310 eur

na klady ÚCt. skupiny 530 . 1870 eur

J, DAŇ Z PRíJMOV

Účtovná jednotka ku dflu 30062014 vykázala účtovnú stratu vo výške 136 689 eur.

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

GC X - byty, s.r.o. Bratislava podsúvahové účty v účtovnlctve v roku 2014 neviedla.

L. INÉ AKTIVA A PAsiVA

Všetok majetok, pohradávky, záv~zky sú uvedené v súvahe.

M. PRIJMY A VÝHODY ČlENOV ŠTATUTáRNYCH ORGÁNOV

Spoločnost' takéto prfjmy a výhody v roku 2014 neeviduje. Taktiež GCX- bty, s r.o v uvedenom

období neeviduje žiadne ekonomické vzťahy so spriaznenymi osobami.


