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POLROČNÁ SPRÁVA

Oznámenie spôsobu zverejnenia 
polro čnej finan čnej správy                  

Základné imanie (v EUR):

Časť 1.- Identifikácia emitenta

1.5.1992

emitenta akcií alebo dlhových cenných papierov, kto ré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu



Predmet podnikania:

alebo

CASH-FLOW-Nepriama metóda Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda)

V § 35 ods. 5, 6, 7 zákona o burze je ustanovený minimálny
obsah skrátenej priebežnej účtovnej závierky

00:00:00 hod.

Priebežná  ú čtovná závierka pod ľa IAS/IFRS

Časť 2. Účtovná závierka

Výkaz o finan čnej situácii priebežnej ú čtovnej závierky 
pod ľa IAS/IFRS

Priebežná ú čtovná závierka je zostavená pod ľa SAS (Slovenské štandardy) , alebo pod ľa IAS/IFRS  (medzinárodné štandardy)

Príloha č. 6 (P6CASH-FLOW-Priama metóda)

UPOZORNENIE                                                                 
Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)

Poznámky priebežnej ú čtovnej závierky

CASH-FLOW-Priama metóda

Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa IAS/IFRS)Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka
okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods.1 zákona o

Účtovná závierka-základné údaje

Súvaha priebežnej ú čtovnej závierky-aktívaTieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí
zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných
štandardov.

SAS

Príloha č. 5 (P5Poznámky)

informa čného systému, v ktorej bola polro čná finan čná 
správa zverejnená 

www.geocomplex.sk

Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát)Výkaz ziskov  a strát priebežnej ú čtovnej závierky
Súvaha priebežnej ú čtovnej závierky-pasíva Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva)

31.8.2011

Aplikovaná geofyzika. Projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie úloh základného geologického výskumu, regionálneho geologického výskumu, 
ložiskového geologického prieskumu, hydrogeologického prieskumu, inžinierskogeologického prieskumu, geologického prieskumu životného 
prostredia a geologického prieskumu na špeciálne účely. Vykonávanie geofyzikálnych a geochemických prác pre geologický výskum a 
prieskum.

Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva)
Priebežná  ú čtovná závierka pod ľa SAS Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)Účtovná závierka-základné údaje

§ 47 ods. 4 zákona o burze denník PRAVDA 
11.8.2011

Čas zverejnenia                    § 47 ods. 8 zákona o burze

Dátum zverejnenia



nie

Dátum auditu:

§ 35 ods. 3 zákona o burze
áno

Výkaz komplexného výsledku priebežnej ú čtovnej 
závierky pod ľa IAS/IFRS

Výkaz o finan čnej situácii pod ľa IAS/IFRS

Príloha č. 11 (P11Výkaz PT podľa IAS/IFRS)

Poznámky pod ľa IAS/IFRS

Výkaz zmien vo vlastnom imaní pod ľa IAS/IFRS

(§ 35 ods. 11 zákona o burze)  Ak polro čná finan čná správa nebola overená alebo preverená audítorom,  emitent uvedie o tejto skuto čnosti vo svojej správe vyhlásenie !

1. Zostavuje konsolidovanú ú čtovnú závierku  (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie)

Výkaz zmien vo vlastnom imaní pod ľa IAS/IFRS Príloha č. 16 (P16Výkaz zmien vo VI podľa IAS/IFRS)

Časť 3. Priebežná správa 

Priebežná  konsolidovaná ú čtovná závierka pod ľa IAS/IFRS

okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods.1 zákona o
účtovníctve, ktorá v účtovnom období emitovala cenné papiere a
tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá
nespĺňa podmienky podľa § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve,
zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných
účtovných štandardov ak sa tak rozhodne.

Príloha č. 10 (P10Výkaz zmien vo VI podľa IAS/IFRS)

Príloha č. 17 (P17Výkaz PT podľa IAS/IFRS)

Príloha č. 9 (P9Výkaz ZaS podľa IAS/IFRS)

Príloha č. 15 (P15Výkaz ZaS podľa IAS/IFRS)

Príloha č. 18 (P18Poznámky podľa IAS/IFRS)

Podľa § 35 ods. 2 písm. a) polro čná správa obsahuje priebežnú správu vypracovanú v s úlade s osobitným predpisom, ktorým je § 20 

Výkaz peňažných tokov pod ľa IAS/IFRS
Poznámky pod ľa IAS/IFRS

Polro čná finan čná správa bola overená, alebo preverená audítorom (u polročnej správy nie je povinnosť)  (áno/nie)

Ing. Ivan Bulánek, audítor, číslo licencie 755

V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne 
zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.

Výkaz peňažných tokov pod ľa IAS/IFRS

Príloha č. 13 (P13Poznámky podľa IAS/IFRS)

Obchodné meno audítorskej spolo čnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adr esa/číslo licencie:

Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa IAS/IFRS)

Výkaz komplexného výsledku pod ľa IAS/IFRS



§ 20 ods. 1 zákona o ú čtovníctve informácie o:

Od 1.7.2011 doteraz sa nevyskytli v spoločnosti žiadne udalosti osobitného významu.

Spoločnosť bude pokračovať v doterajšom predmete podmikania.

Spoločnosť nevykonáva výskumné a vývojové činnosti pre vlastnú potrebu.

c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti ú čtovnej jednotky

b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po  skon čení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výro čná správa

a) vývoji ú čtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o  významných rizikách a neistotách, ktorým je ú čtovná jednotka vystavená; informácia sa poskytuje v o 
forme vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognóz y vývoja a obsahuje dôležité finan čné a nefinan čné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti ú čtovnej 
jednotky na životné prostredie a na zamestnanos ť, s poukázaním na príslušné údaje uvedené v ú čtovnej závierke,
Spoločnosť v 1. polroku 2011 bola v zložitej situácii najmä pre nedostatok zákaziek na Slovensku, aj z dôvodu pokračovania celosvetovej hospodárskej krízy v oblasti podnikania v
geofyzikálnom prieskume. Situáciu sa podarilo čiastočne zlepšiť získaním zákazky v Rakúsku. Spoločnosť vo feruári 2011 znížila počet zamestnancov. Spoločnosť nemá žiadne
záväzky pol lehote splatnosti, v termínoch platí dane a odvody do fondov. Spoločnosť nemá žiadne bankové úvery, na bežnú činnosť si však musela dohonúť krátkodobú finančnú
výpomoc, ktorá je však nižšia ako vymožiteľné pohľadávky po lehote splatnosti. Prognóza na rok 2011 nie je optimistická, nepredpokladáme však výskyt neriešiteľných problémov.
Pravdepodobne vývoj v roku 2011 bude podobný ako bol v roku 2010. Na Slovensku nemôžeme očakávať podstatné zlepšenie v množstve nových zákaziek, predpokladáme, že
situácia sa podstatne nezmení. Spoločnosť v minulosti nevykonávala a ani v súčasnosti nevykonáva žiadne práce negatívne ovplyvňujúce životné prostredie.           

d) nákladoch na činnos ť v oblasti výskumu a vývoja

Podľa § 35 ods. 2 písm. a) polro čná správa obsahuje priebežnú správu vypracovanú v s úlade s osobitným predpisom, ktorým je § 20 
zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon o ú čtovníctve")



e) nadobúdaní vlastných akcií, 27a) do časných listov, obchodných podielov a akcií, do časných listov a obchodných podielov materskej ú čtovnej jednotky pod ľa § 22 
zákona o ú čtovníctve (kde 27a) pod čiarou je § 161d ods. 2 Obchodného zákonníka)

g) údajoch požadovaných pod ľa osobitných predpisov

Magnetometrické merania v Rakúsku, radónové merania na Slovensku a prenájom nebytových a bytových priestorov.

Priebežná správa obsahuje najmä uvedenie dôležitých  udalostí, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiac och ú čtovného obdobia, a ich dopad na priebežnú ú čtovnú 
závierku v skrátenej štruktúre spolu s opisom hlavn ých rizík a neistôt na zostávajúcich šes ť mesiacov ú čtovného obdobia. Ak ide o emitentov akcií, zah ŕňa priebežná 
správa aj významné obchody so spriaznenými osobami,  a to

a) obchody, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesia coch aktuálneho ú čtovného obdobia a ktoré podstatne ovplyvnili finan čné postavenie alebo činnos ť emitenta v 

k týmto údajom môžu by ť zahrnuté aj údaje pod ľa § 35 ods. 9 zákona o burze

b) akéko ľvek zmeny o týchto obchodoch uvedené v poslednej ro čnej finan čnej správe, ktoré by mohli ma ť podstatný vplyv na finan čné postavenie alebo činnos ť 
emitenta po čas prvých šiestich mesiacov aktuálneho ú čtovného obdobia

Spoločnosť doteraz nenadobubla vlastné akcie, ani obchodné podiely a ani v budúcnosti neplánuje získavať vlastné akcie, nevydala žiadne dočasné listy.

Valné zhromaždenie spoločnosti schválilo hospodársky výsledok za rok 2010 zaúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov.
f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie stra ty



§ 20 ods. 5 zákona o ú čtovníctve

h) tom, či účtovná jednotka má organiza čnú zložku v zahrani čí

Podľa § 35 ods. 10) zákona o burze ak emitent nie je po vinný zostavi ť konsolidovanú ú čtovnú závierku, v priebežnej správe sa uvedú najmä obchody so spriaznenými 
osobami.
Emitent zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku.

Predpokladané geofyzikálne merania v Poľsku sa neuskutočnili z dôvodu, že sa poľskému partnerovi nepodarilo úspešne, v predpokladanom rozsahu, dokončiť rokovania o 
prieskume pre domáceho odberateľa a aj politickú nestabilitu v krajine stabilného odberateľa.

a) cieľoch a metódach riadenia rizík v ú čtovnej jednotke vrátane jej politiky pre zabezpe čenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorý ch sa použijú 
zabezpečovacie deriváty

Ak je to pre posúdenie aktív, pasív a finan čnej situácie ú čtovnej jednotky, ktorá používa nástroje pod ľa osobitného predpisu ( zákon č.  566/2001 Z.z. o cenných 
papieroch a investi čných službách a o zmene a doplnení niektorých zákon ov ) významné, ú čtovná jednotka je povinná uvies ť vo výro čnej správe tiež informácie o:

Spoločnosť nepoužíva zabezpečovacie deriváty.

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.



b) cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti,  ktorým je ú čtovná jednotka vystavená

§ 20 ods. 6 zákona o ú čtovníctve

b) všetky významné informácie o metódach riadenia a  údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené

Vprípade nezvyšovania pohľadávok po lehote splatnosti a aspoň čiastočného vymoženia súčasných pohľadávok po lehote splatnosti (cca 40%) nepredpokladáme vznik problémov s 
tokom hotovosti. Nedostatok hotovosti riešime krátkodobou finančnou výpomocou.

a) odkaz na kódex o riadení spolo čnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiava ť pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spolo čnosti verejne 
dostupný

Metódy riadenia sú v súlade so Stanovami a. s. a so Štatútom predstavenstva spoločnosti. Metódy riadenia sa nebudú meniť ani v budúcnosti a sú zverejnené na internetovej stránke 
spoločnosti. Štatút predstavenstva (zverejnený na internetovej stránke spoločnosti) a Organizačný poriadok aktualizovaný rozhodnutiami predstavenstva, ktoré sú uložené v sídle 
spoločnosti.

Vzor Vyhlásenia o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku sa nachádza na www.bsse.sk ako príloha k Burzovým pravidlám.

Spoločnosť GEOCOMPLEX, a. s. je veľmi malá spoločnosť, preto sa rozhodla, že nebude vypracovávať vlastný kódex správy a riadenia a bude dodržiavať Kódex správy a riadenia 
spoločností na Slovensku, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Burzy cenných papierov v Bratislave. Tento stav platí až do odvolania, teda aj v nasledujúcich rokoch. 
Spoločnosť sa riadi Stanovami a. s. a Štatútom predstavenstva a. s. - oba sú dostupné vlastnej internetovej stránke a sú dostupné tiež v sídle spoločnosti. 

Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie  boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výro čnej správe uvies ť ako osobitnú časť 
výro čnej správy vyhlásenie o správe a riadení, ktoré obs ahuje

c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spol očnosti (napríklad § 18 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení ne skorších predpisov) a dôvody 
týchto odchýlok alebo informáciu o neuplat ňovaní žiadneho kódexu riadenia spolo čnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla



g) informácie pod ľa § 20 ods. 7 zákona o ú čtovníctve
Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie  boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výro čnej správe zverejni ť aj údaje o

d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizí k

f) informácie o zložení a činnosti predstavenstva a ich výborov

Spoločnosť nemá dôvod sa odchyľovať od Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku a ani sa neodchyľuje od Stanov a. s. a Štatútu predstavenstva a. s. Spoločnosť 
GEOCOMPLEX, a. s. je veľmi malá spoločnosť, preto sa rozhodla, že nebude vypracovávať vlastný kódex správy a riadenia.

Vnútorná kontrola je zabezpečená v spoločnosti niekoľkými stupňami: 1. kontrola činnosti príslušným vedúcim úlohy - priebežne, 2. kontrola vykonávaná manažmentom - pravidelná
aj nepravidelná, 3. kontrola vykonávaná Predstavenstvom a. s., 4. kontrola vykonávaná Dozornou radou a. s.

a) štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho 
hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní

e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, op is práv akcionárov a postupu ich vykonávania
Informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania sú uvedené v Stanovách a. s. Informácie o činnosti valného 
zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania sú uvedené v Stanovách a. s. Činnosť valného zhromaždenia a jeho právomoci, opis práv 
akcionárov a postup ich vykonávania je v súlade s Obchodným zákonníkom. Činnosť valného zhromaždenia je zaznamenaná v zápisnici z valného zhromaždenia, ktorá je uložená v 
sídle spoločnosti, je zverejnená na internetovej stránke spoločnosti, je uložená v Obchodnom registri, poslaná Národnej banke Slovenska, Burze cenných papierov v Bratislave a 
všetkým akcionárom, krorí o ňu požiadajú.

Zloženie predstavenstva a. s. je zverejnené okrem iných miest, najmä vo výpise z obchodného registra, ktorý je prístupný každému občanovi - www.orsr.sk. Aktuálne zloženie 
predstavenstva je: Ing. Ľubomír Hečko - predseda predstavenstva, RNDr. Adrián Panáček, CSc. - člen predstavenstva, Miriam Mattielighová - členka predstavenstva. Činnosť 
predstavenstva je zaznamenaná v zápisoch z rokovaní predstavenstva. Predstavenstvo neustanovilo žiadne výbory. Podľa §19 ods. 4 písm c) činnosť výboru pre audit vykonáva 
dozorná rada akciovej spoločnosti.



ISIN Druh Forma Podoba Po čet Opis práv
CS 0009003553 kmeňové na doručiteľa zaknihované 53 350 sú opísané

v stanovách

spolo čnosti

a sú totožné

s

Obchodným

zákonníkom

% na ZI
Prijaté/neprijaté na 

obchodovanie
100 prijaté

ISIN
Druh
Forma
Podoba

33,193 919 EUR
Menovitá hodnotaVydané cenné papiere, ktoré tvoria

základné imanie vrátane údajov o
cenných papieroch, ktoré neboli
prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu v žiadnom
členskom štáte alebo štáte
Európskeho hospodárskeho priestoru,
okrem dlhopisov (uviesť všetky v
súčasnosti vydané cenné papiere. V
§ 2 ods. 2 zákona o cenných
papieroch sú ustanovené všetky
druhy cenných papierov)           

Obmedzená prevodite ľnos ť 
(popis)

b) obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov

Vydané dlhopisy (áno / v prípade, že v súčasnosti nemá vydané dlhopisy resp. všetky 
dlhopisy sú splatené uviesť nie)                            

nie

bez obmedzenia



Počet
Men. hodnota
Opis práv
Dátum začiatku vydávania
Termín splatnosti menovitej 
hodnoty
Spôsob ur čenia výnosu
Termíny výplaty
Možnos ť pred časného splatenia
Záruka za splatnos ť

Záruky prevzali:
IČO
Obchodné meno

c) kvalifikovanej ú časti na základnom imaní pod ľa osobitného predpisu, 28aa)

d) majite ľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv

Ing. Ľubomír Hečko - 27 790 akcií, t.j. 52,09 %, BaP, s. r. o. - 9 333 akcií, t.j. 17,49 %

Pri vymenite ľných dlhopisoch, 
postup pri ich výmene za akcie

(kde poznámka pod čiarou 28aa) je § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z.z.)

Žiadni majitelia cenných papierov nemajú osobitné práva kontroly.

Sídlo



i) všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvno u stranou a ktoré nadobúdajú ú činnos ť, menia sa alebo ktorých platnos ť sa skon čí v dôsledku zmeny jej 
kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s  ponukou na prevzatie, a o jej ú činkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie  vážne poškodilo; táto výnimka 

h) právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnú ť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií

e) obmedzeniach hlasovacích práv

g) pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov

f) dohodách medzi majite ľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môž u vies ť k obmedzeniam prevodite ľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích 
práv

Hlasovacie práva sa môžu uplatniť účasťou na valnom zhromaždení, iné obmedzenia nie sú.

Spriaznené osoby vlastnia 69,58 % akcií.

Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov štatutárnych orgánov a zmenu stanov sú v Stanovách a. s., ktoré sú dostupné v spoločnosti, na internetovej stránke spoločnosti, 
v Obchodnom registri, v NBS, BCPB. Tu sú uvedené aspoň základné informácie: Členovia dozornej rady sú volení a odvolávaní na valnom zhromaždení (VZ) jednoduchou väčšinou 
prítomných akcionárov, členov predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada; stanovy môžu zmeniť akcionári na VZ, na ktorom je prítomný notár, dvojtretinovou väčšinou prítomných 
akcionárov. Program VZ musí byť zverejnený minimálne 30 dní pred jeho konaním, môžu ho doplniť akcionári podľa § 182 a 181 Obchodného zákonníka a na valnom  zhromaždení 
sa môže meniť iba, ak je na VZ prítomných 100 % akcionárov.

Rozhodovanie o vydávaní akcií alebo ich spätnom odkúpení je v Stanovách a. s., ktoré sú dostupné v spoločnosti, na internetovej stránke spoločnosti, v Obchodnom registri, v NBS, 
BCPB. O vydaní akcií a o spätnom odkúpení akcií môže štatutárny orgán konať iba na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. Táto právomoc je v súlade s Obchodným 
zákonnikom.



sa neuplatní, ak je povinná zverejni ť tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovenýc h osobitnými predpismi

j) všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých z áklade sa im má poskytnú ť náhrada, ak sa ich funkcia alebo 
pracovný pomer skon čí vzdaním sa funkcie, výpove ďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpove ďou zo strany zamestnávate ľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich 
funkcia alebo pracovný pomer skon čí v dôsledku ponuky na prevzatie

vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje priebežná 
účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a 
spoločností zaradených do celkovej konsolidácie podľa požiadaviek uvedených odsekoch 3 a 4 § 35 zákona o burze a že uvedená priebežná správa obsahuje 
verný prehľad informácií podľa odseku 9 § 35 zákona o burze.

Predstavenstvo spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s., v zložení: predseda predstavenstva - Ing. Ľubomír Hečko, podpredseda predstavenstva - RNDr. Adrián Panáček, CSc., členka
predstavenstva - Miriam Mattielighová, vyhlasuje, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje účtovná závierka pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho 
výsledku emitenta a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie, priebežná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia 
emitenta spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí.

§ 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze

Skončenie pracovného pomeru sa riadi Zákonníkom práce a Kolektívnou zmluvou, ktorá je zverejnená na internetovej stránke spoločnosti. Vzťahy medzi akciovou spoločnosťou a
členmi štatutárnych orgánou upravujú mandátne zmluvy, v ktorých je uvedené skončenie členstva v štatutárnom orgáne podľa ustanovení § 66, §574, §875 Obchodného zákonníka.

Spoločnosť nie je zmluvnou stranou žiadnych významných dohôd.



Poznámky: ( v prípade, že túto formu polročnej finančnej správy budete aj zverejnovať, tieto poznámky zmažte)

Prosíme emitentov ak polročnú správu budú posielať na diskete, aby ju nahrali na disketu minimálne dvakrát. Po technickej stránke je lepšie zasielať správy na CD nosiči.

Tieto súbory uloží emitent do adresára, ktorý bude označený skratkou obchodného mena, alebo názvu emitenta (prvých5 písmen) s kalendárnym polrokom za ktorý sa polročná správa predkladá
(napr.: spoločnosť XXXXXXXXX, a.s. predkladá polročnú správu za polrok 2004, a teda názov adresára bude XXXXXPOLROK2004).

V sprievodnom liste k elektronickému nosiču emitent uvedie, že sa jedná o polročnú finančnú správu a uvedie za ktoré obdobie. List musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom v 
súlade s výpisom z obchodného registra. Ďalej emitent uvedie v sprievodnom liste aj IČO spoločnosti, kontaktnú osobu a číslo telefónu na túto sobu. Tieto údaje sú užitočné v prípade 
poškodeného, alebo zlé čitateľného elektronického nosiča.
Príloha č. 12 (P12Dalsieudaje): Všetky údaje, ktoré emitent nemoholuviesť v základnej tabuľke k informačnej povinnosti z dôvodu, že príslušné údaje sa nezmestili do kolónky uvedie ich v príloheč.
12 (P12Dalsieudaje) a súčasne emitent uvedie v príslušnej kolónke „Prílohač. 12“. Doporučujeme spracovať prílohu č. 12, čo najprehľadnejším spôsobom tak, že údaje vždy uviesť s príslušným
názvom z tabuľky. Príloha č. 12 môže tvoriť ďalší súbor, alebo list.

Informujeme emitentov, že ak v základnej tabuľke Polročná_správa vyplnia údaje: IČO, Obchodné meno/názov, Sídlo(ulica,číslo, PSČ, Obec), smerovéčíslo telefónu, telefónnečíslo, číslo faxu, e-
mail tak, tieto údaje nemusí vyplňovať v ďalších formulároch. Automaticky sa mu prepíšu do príslušných buniek v ďalších formulároch.

Forma tu uvedeného vypracovania polročnej správy je pre emitenta dobrovoľná a polročnú správu môže vypracovať aj inou formou, slúži iba ako pomoc pre spracovanie polročnej 
správy. Polročná správa je vypracovaná podľa ustanovenia § 35 zákona č. 429/2002 Z.z.  o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o burze"). Emitent 
pred vypracovaním polročnej správy by si mal pozorne preštudovať príslušné ustanovenia zákona o burze (§ 34 a nasl.) a iných súvisiacich zákonov.


