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A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky: GEOCOMPLEX, a.s.
Sídlo: Geologická 21

 821 06 Bratislava
Dátum založenia: 23. apríla 1992
Dátum vzniku: 1. mája 1992

A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických najmä geofyzikálnych prác,
- vydávanie periodickej tlače a neperiodických publikácií,
- úradné merania ionizujúceho žiarenia a stanovenie rádionuklidov v pôdnych vzorkách,
- projektová činnosť vo výstavbe - vypracovanie dokumentácie projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb 
  a zmien týchto stavieb,
- prípravné práce pre stavby - búracie a zemné práce,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- výkon činnosti stavebného dozoru,
- výkon činnosti stavbyvedúceho,
- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
- správa budov a bytov - obstarávateľská činnosť spojená so správou budov a bytov,
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom,
- poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva,
- 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,
- banská činnosť v rozsahu udeleného banského oprávnenia č. 1755/1996 zo dňa 15. októbra 1996.

A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom:

Obchodné m eno Sídlo
Právna
form a

Ostatné dôležité skutočnosti

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:
x riadna mimoriadna             

priebežná

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:
rozdelenie zlúčenie splynutie zmena práv. formy

začiatok likvidácie koniec likvidácie vyhlásenie konkurzu zrušenie konkurzu

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 22. júna 2012

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov
účtovnej jednotky

B. a) Štatutárne, dozorné a iné orgány:
Meno, priezvisko, (obch. m eno) člena Názov orgánu Poznám ka

ING. ĽUBOMÍR HEČKO PREDSTAVENSTVO
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA
VZNIK FUNKCIE: 28. FEBRUÁRA 2008

RNDr. ADRIÁN PANÁČEK, CSc. PREDSTAVENSTVO
PODPREDSEDA PREDSTAVENSTVA
VZNIK FUNKCIE: 28. FEBRUÁRA 2008
PROKURISTA

MIRIAM MATTIELIGHOVÁ PREDSTAVENSTVO
ČLEN
VZNIK FUNKCIE: 28. FEBRUÁRA 2008

MILAN PETROVIČ DOZORNÁ RADA
PREDSEDA
VZNIK FUNKICIE: 25. JÚNA 2010

JÁN BOLF DOZORNÁ RADA
ČLEN
VZNIK FUNKCIE: 22. JÚNA 2012

ZUZANA LIESKOVSKÁ DOZORNÁ RADA ČLEN



VZNIK FUNKCIE: 15. DECEMBRA 2010

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

C. a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky
skupiny  účtovných  jednotiek  konsolidovaného  celku,  pre  ktorú  je  účtovná  jednotka  konsolidovanou  účtovnou
jednotkou:
GEOCOMPLEX, a.s., Geologická 21, 821 06 Bratislava

C. b) Obchodné meno a  sídlo  konsolidujúcej  účtovnej  jednotky,  ktorá  zostavuje  konsolidovanú  účtovnú  závierku  za  tú
skupinu  účtovných  jednotiek  konsolidovaného  celku,  ktorého  súčasťou  je  aj  účtovná  jednotka;  uvádza  sa  aj
obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou:
....................................................................

C. c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej  účtovnej  jednotky,  v ktorej  je  možné  tieto  konsolidované  účtovné  závierky
získať:
....................................................................

Adresa  registrového  súdu,  ktorý  vedie  obchodný  register,  v  ktorom  sa  uložia  tieto  konsolidované  účtovné  závierky:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava.

E. Informácie a účtovných zásadách a účtovných metódach

E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:
x áno nie

V prípade ak nie, uviesť dôvod: ....................................................................

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód:
Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:

Druh zm eny zásady alebo m etódy Dôvod zm eny Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie

Zmena Štruktúry položiek súvahy a výkazu
ziskov a strát v stĺpci

Zmena zákona
Bez vplyvu na výsledok hospodárenia a vlastné

imanie

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok
1) Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

x obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

x dopravné x provízie x skonto x poistné x clo

Podnik tvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok
2) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení:

priame náklady

nepriame náklady spojené s výrobou

inak:

....................................................................

Dlhodobý  nehmotný  majetok  vytvorený  vlastnou  činnosťou  oceňoval  reprodukčnou  obstarávacou  cenou  v  prípade,  ak
vlastné náklady sú vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena tohto majetku.



Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok
3) Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

x obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

x dopravné x provízie x poistné x clo

Podnik v bežnom roku tvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou
4) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení:

priame náklady

nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením hmotného majetku

inak:

....................................................................

Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere
5) Podiely na základnom imaní spoločností, cenné papiere a deriváty oceňoval:

x obstarávacou cenou pri nákupe a predaji

pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom

metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)
x inak:

Poznámka:

PODIELOVÉ CENNÉ PAPIERE A PODIELY V DCÉRSKYCH ÚČTOVNÝCH JEDNOTKÁCH METÓDOU VLASTNÉHO
IMANIA.

REALIZOVATEĽNÉ CENNÉ PAPIERE A PODIELY PRI NÁKUPE A NÁSLEDNE OCEŇOVAL OBSTARÁVACOU CENOU.

Podnik nakupoval zásoby
Účtovanie obstarania a úbytku zásob.
Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania, ÚT I, čl. 2.

spôsobom A účtovania zásob

spôsobom B účtovania zásob

6) Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:
obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

dopravné provízie poistné clo

Náklady súvisiace s obstaraním zásob:
pri príjme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby

obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním

(Postupy účtovania ÚT 1. či. IV. ods. 3). Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru (501, 504)

záväzne stanoveným spôsobom, určeným  podnikom takto: ..............................................

Popis:
obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu (pevnú cenu)

podľa  internej  smernice  a  odchýlku  od  skutočnej  ceny  obstarania  (tam  tiež).  Pri  vyskladnení sa  táto  odchýlka
rozpúšťala  do  nákladov  predaných  zásob  spôsobom  záväzne  stanoveným  podnikom  podľa  popisu:
................................................................................................................................................

Pri vyskladnení zásob sa používal
vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne

metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)



iný spôsob:
....................................................................

Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou
7) Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceňoval vlastnými nákladmi

podľa skutočnej výšky nákladov v zložení:

- priame náklady
- časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním.

Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky
8) Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval menovitou hodnotou.
9) Pohľadávky  pri  odplatnom  nadobudnutí,  pohľadávky  nadobudnuté  vkladom  do  základného  imania  a  záväzky  pri  ich

prevzatí oceňoval obstarávacou cenou.

Podnik prijal darovaný majetok
10) Majetok nadobudnutý darovaním oceňoval reprodukčnou obstarávacou cenou, s výnimkou peňažných prostriedkov a

cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami.

Podnik má novozistený majetok pri inventarizácii
11) Novozistený majetok podnik oceňoval reprodukčnou obstarávacou cenou.

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku:
Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre  dlhodobý  majetok  a  použité  účtovné  odpisové metódy  pri  stanovení
účtovných odpisov:

Druh m ajetku Doba odpisovania Sadzba odpisov Odpisová m etóda

STAVBY 20 - 30 5 % - 3,33 % rovnomerná

STROJE, PRÍSTROJE A
ZARIADENIA

6 - 12 8,33 % - 16,67 % rovnomerná

DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY 4 - 6 25 % - 16,67 % rovnomerná

SOFTVÉR 4 25 % rovnomerná

LICENCIE 4 25 % rovnomerná

DROBNÝ HMOTNÝ MAJETOK rôzna 100 % jednorázový odpis

DROBNÝ NEHMOTNÝ MAJETOK rôzna 100 % jednorázový odpis

Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona 431/2002,

dodržiavala sa zásada jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania. Odpisové sadzby pre
účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa nerovnajú.

x Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob

odpisovania podľa daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného
majetku sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

....................................................................

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom

v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam
jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú.

x Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom

tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové
odpisy podnikateľa sa rovnajú. 

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:
Majetok Ocenenie Výška dotácie



F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

Podnik má/nemá dcérsky, spoločný alebo pridružený podnik: MÁ
(GCX-byty, s. r. o. - 63,77 % - ný podiel; GX-byty,s. r. o. - 100 % - ný podiel).

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku:
Poistený m ajetok Poistná sum a (v celých EUR) Platnosť zm luvy od - do

F. d) Prehľad o  dlhodobom  nehmotnom  a  hmotnom  majetku,  pri  ktorom  vlastnícke  práva  nadobudol  veriteľ
zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva ÚJ na základe zmluvy o výpožičke:

Majetok
Hodnota

BO PO

F. e) Prehľad o dlhodobom  nehnuteľnom  majetku,  pri  ktorom  nebolo  vlastnícke  právo  zapísané  vkladom  do
katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva:

Majetok
Hodnota

BO PO

F. f) Charakteristika Goodwilu:
Spôsob nadobudnutia goodw ilu Hodnota Spôsob výpočtu hodnoty

F. g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - Opravná položka k nadobudnutému majetku:
Dôvod účtovania Obstarávacia hodnota Oprávky Zostatková hodnota

F. h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období:

Náklady Náklady na výskum
Náklady vynaložené v BO na

vývoj - neaktivované
Náklady vynaložené v BO na vývoj -

aktivované

F. n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky:

Majetok
Druh ocenenia

(reálnou hodnotou, alebo m etódou vlastného
im ania)

Vplyv ocenenia na VH a na výšku vlast.
im ania

BO PO

PODIELOVÉ CENNÉ
PAPIERE A PODIELY V
DCÉRSKEJ ÚČTOVNEJ
JEDNOTKE

METÓDA VLASTNÉHO IMANIA 138548 -154663

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a.1, 2, 4, 6) Údaje o vlastnom imaní:
Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text
v celých EUR

BO PO

 Základné imanie celkom 1770895 1770895

 Počet akcií (a.s.) 53350 53350

 Nominálna hodnota I akcie (a.s.) 33 33

 Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť) 1548397 1495453

Ľubomír Hečko, Ing. (počet akcií 27 790 ks) 922459 922459

"BAP", spol. s r.o. (počet akcií 9 333 ks) 309799 309799

Adrán Vološin (počet akcií 4 528 ks k 13. júnu 2011; počet akcií 5 385 ks k 17. júnu 2012) 178749 150302



Jaroslav Červenka (počet akcií 2 300 ks) 76346 76346

Fond národného majetku (počet akcií 715 ks k 13. júnu 2011; počet akcií 1 218 ks k 17.
júnu 2012)

40430 23734

Milan Hošek (počet akcií 275 ks k 13. júnu 2011; počet akcií 510 ks k 17. júnu 2012) 16929 9128

Alžbeta Sebelédiová (počet akcií 111 ks) 3685 3685

 Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní -1,976 0,148

 Hodnota upísaného vlastného imania 1770895 1770895

 Hodnota splateného základného imania 1770895 1770895

 Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou, alebo ňou ovládanými osobami a
osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv

0 0

G. a.5) Prehľad o zisku a  strate, ktorá  nebola  účtovaná  ako náklad alebo výnos, ale  priamo na  účty vlastného
imania:

Text
v celých EUR

BO PO

 Zmeny reálnej hodnoty majetku

 Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania - precenenie podielových
cenných papierov a podielov v dcérskych účtovných jednotkách

138548 -154663

 Iné prípady: +3372

Nevyjasnené rozdiely na účte pohľadávky z obchodného styku (účtované s vplyvom na
účet neuhradená strata minulých rokov)

+3372

 Spolu 138548 -151291

G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom:

Druh form y zabezpečenia záväzku
Hodnota záväzku zabezpečená

Záložným  právom Inou form ou zabezpečenia

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky

Zoznam  udalostí, ktoré nastali alebo sú dôsledkom
okolností po dni, ku ktorém u sa zostavuje účtovná

závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky
Dôvod

Hodnota

BO PO

Pokles  alebo  zvýšenie  trhovej  ceny  f inančného  majetku  ako
dôsledku okolností,  ktoré nastali po dni,  ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Zmena výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa  účtovná
jednotka dozvedela v hore uvedenom období

Zmena spoločníkov účtovnej jednotky

Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky, alebo jej časti

Zmeny významných položiek dlhodobého f inančného majetku

Začatie,  alebo  ukončenie činnosti časti  účtovnej  jednotky  (napr.
prevádzkarne)

Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov

Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy

Mimoriadne udalosti - živelné pohromy

Získanie,  alebo  odobratie  licencie  alebo  iného  povolenia
významného pre činnosť

Príloha k opatreniu č. MF/24013/2011-74

Príloha č. 3a k opatreniu č. 4455/2003-92

1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov
Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce



účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 5 8

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka, z toho:

5 5

počet vedúcich zamestnancov 2 2

2. Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná  závierka  a  o  štruktúre  spoločníkov,  akcionárov do  dňa  jej  zmeny  vzniknutej  v  priebehu  účtovného
obdobia
Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár
Výška podielu na základnom  im aní

Podiel na hlasovacích
právach v %

Iný podiel na
ostatných položkách

VI ako na ZI
v %absolútne v %

a b c d e

Ľubomír Hečko, Ing. 922459 52,09 52,09

"BAP", spol. s r.o. 309799 17,49 17,49

Adrián Vološin 178749 10,09 10,09

Jaroslav Červenka 76346 4,31 4,31

Fond národného majetku 40430 2,28 2,28

Milan Hošek 16929 0,96 0,96

Alžbeta Sebelédiová 3685 0,21 0,21

Spolu 1548397 87,43 87,43

Tabuľka č. 2
Spoločník, akcionár do dňa zm eny v štruktúre

spoločníkov, akcionárov
Výška podielu na základnom  im aní Podiel na

hlasovacích
právach v %

Iný podiel na
ostatných položkách

VI ako na ZI
v %Spoločník, akcionár Dátum  zm eny absolútne v %

a b c d e f

Ľubomír Hečko, Ing. - 922459 52,09 52,09

"BAP", spol. s r.o. - 309799 17,49 17,49

Adrián Vološin
od 13.06.2011
do 17.6.2012

150302 8,48 8,48

Jaroslav Červenka - 76346 4,31 4,31

Fond národného majetku
od 13.06.2011
do 17.6.2012

23734 1,31 1,31

Milan Hošek
od 13.06.2011
do 17.6.2012

9128 0,52 0,52

Alžbeta Sebelédiová - 3685 0,21 0,21

Spolu x 1495453 84,41 84,41

Nikto z ostatných majiteľov cenných papierov nemá viac než 85 akcií (0,16 percent). 
Počet akcionárov ku dňu 17. júnu 2012 bol 728.

3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku
Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehm otný
m ajetok

Bežné účtovné obdobie

Aktivované
náklady na

vývoj
Softvér

Oceniteľné
práva

Goodw ill
Ostatný

DNM

Obstará
vaný
DNM

Poskytnuté
preddavky na

DNM
Spolu

a b c d e f g h i

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku
účtovného obdobia

44429

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci účtovného
obdobia

44429



Oprávky

Stav na začiatku
účtovného obdobia

44429

Prírastky

Úbytky

Stav na konci účtovného
obdobia

44429

Opravné položky

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci účtovného
obdobia

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku
účtovného obdobia

0

Stav na konci účtovného
obdobia

0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehm otný
m ajetok

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Aktivované
náklady na

vývoj
Softvér

Oceniteľné
práva

Goodw ill
Ostatný

DNM

Obstará
vaný
DNM

Poskytnuté
preddavky na

DNM
Spolu

a b c d e f g h i

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku
účtovného obdobia

44429

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného obdobia

44429

Oprávky

Stav na začiatku
účtovného obdobia

44429

Prírastky

Úbytky

Stav na konci
účtovného obdobia

44429

Opravné položky

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci
účtovného obdobia

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku
účtovného obdobia

0

Stav na konci
účtovného obdobia

0

4. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehm otný m ajetok Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

5. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku
Tabuľka č. 1



Dlhodobý hm otný
m ajetok

Bežné účtovné obdobie

Pozem ky Stavby

Sam ostatné
hnuteľné veci

a súbory
hnuteľných

vecí

Pestovat
eľské
celky

trvalých
porastov

Základné
stádo a
ťažné

zvieratá

Ostatný
DHM

Obstará
vaný
DHM

Poskytnuté
preddavky na

DHM
Spolu

a b c d e f g h i j

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

204143 450535 212985 265664

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

204143 450535 212985 265664

Oprávky

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

281773 212985

Prírastky 14856

Úbytky

Stav na konci
účtovného
obdobia

296629 212985

Opravné položky

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci
účtovného
obdobia

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

204143 168762 0 265664

Stav na konci
účtovného
obdobia

204143 153906 0 265664

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hm otný
m ajetok

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Pozem ky Stavby

Sam ostatné
hnuteľné veci

a súbory
hnuteľných

vecí

Pestovateľ
ské celky
trvalých

porastov

Základné
stádo a
ťažné

zvieratá

Ostatný
DHM

Obstará
vaný
DHM

Poskytnuté
preddavky na

DHM
Spolu

a b c d e f g h i j

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku
účtovného obdobia

208464 489541 219652 265664

Prírastky

Úbytky 4321 39006 6667

Presuny

Stav na konci
účtovného obdobia

204143 450535 212985 265664

Oprávky

Stav na začiatku
účtovného obdobia

292493 219652

Prírastky 28286



Úbytky 39006 6667

Stav na konci
účtovného obdobia

281773 212985

Opravné položky

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci
účtovného obdobia

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku
účtovného obdobia

208464 197048 0 265664

Stav na konci
účtovného obdobia

204143 168762 0 265664

6. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hm otný m ajetok Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním
nakladať

7. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1

Dlhodobý
finančný m ajetok

Bežné účtovné obdobie

Podielové CP
a podiely v

DÚJ

Podielové CP a
podiely v

spoločnosti s
podstatným

vplyvom

Ostatné
dlhodobé

CP a
podiely

Pôžičky
ÚJ v kons.

celku

Ostatný
DFM

Pôžičky s
dobou

splatnosti
najviac

jeden rok

Obstaráv
aný DFM

Poskytnuté
preddavky

na DFM
Spolu

a b c d e f g h i j

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

3629444 6639

Prírastky 293210

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

3922654 6639

Opravné položky

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci
účtovného
obdobia

Účtovná hodnota 

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

3629444 6639

Stav na konci
účtovného
obdobia

3922654 6639

Tabuľka č. 2
Dlhodobý

finančný m ajetok
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie



Podielové
CP a podiely

v DÚJ

Podielové CP a
podiely v

spoločnosti s
podstatným

vplyvom

Ostatné
dlhodobé

CP a
podiely

Pôžičky
ÚJ v

kons.
celku

Ostatný
DFM

Pôžičky s
dobou

splatnosti
najviac

jeden rok

Obstaráv
aný DFM

Poskytnuté
preddavky

na DFM
Spolu

a b c d e f g h i j
Prvotné ocenenie

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

3784107 6639

Prírastky

Úbytky 154663

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

3629444 6639

Opravné položky

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci
účtovného
obdobia

Účtovná hodnota 

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

3784107 6639

Stav na konci
účtovného
obdobia

3629444 6639

8. Informácie k časti F. písm. m) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný m ajetok Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý f inančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý f inančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním
nakladať

9. Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné m eno a sídlo
spoločnosti, v ktorej m á

ÚJ um iestnený DFM

Bežné účtovné obdobie

Podiel ÚJ na ZI v
%

Podiel ÚJ na
hlasovacích
právach v %

Hodnota vlastného
im ania ÚJ, v ktorej
m á ÚJ um iestnený

DFM

Výsledok
hospodárenia ÚJ, v

ktorej m á ÚJ
um iestnený DFM 

Účtovná hodnota
DFM

a b c d e f

Dcérske účtovné jednotky

GX - byty, s. r. o. 100 100 2334071 -3320 2334071

GCX - byty, s. r. o. 64 64 2491114 -64814 1588583

Účtovné jednotky s podstatným  vplyvom

Ostatné realizovateľné CP a podiely 

Akcie INCHEBA, a.s. 6639



Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ

Dlhodobý finančný
m ajetok spolu

x x x x

Poznámka:
Spoločnosť vlastní akcie v spoločnosti Incheba, a.s.- informácie o VI, VH ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje riadna účtovná závierku spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. nie sú k dispozícii.

10. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o dlhových CP držaných do splatnosti

Dlhové CP držané do splatnosti Druh CP

Stav na
začiatku

účtovného
obdobia

Zvýšenie
hodnoty

Zníženie
hodnoty

Vyradenie
dlhového CP z
účtovníctva v

účtovnom
období

Stav na konci
účtovného

obdobia

a b c d e f g

Do splatnosti viac ako päť rokov

Do splatnosti od troch rokov do
piatich rokov vrátane

Do splatnosti od jedného roka do
troch rokov vrátane

Do splatnosti do jedného roka
vrátane

Dlhové CP držané do splatnosti
spolu

x

11. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky
Stav na začiatku

účtovného
obdobia

Zvýšenie
hodnoty

Zníženie
hodnoty

Vyradenie pôžičky
z účtovníctva v

účtovnom  období

Stav na konci
účtovného

obdobia

a b c d e f

Do splatnosti viac ako päť rokov

Do splatnosti od troch rokov do piatich
rokov vrátane

Do splatnosti od jedného roka do troch
rokov vrátane

Do splatnosti do jedného roka vrátane

Dlhodobé pôžičky spolu

12. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám
Tabuľka č. 1

Zásoby

Bežné účtovné obdobie

Stav OP na
začiatku

účtovného
obdobia

Tvorba OP
Zúčtovanie OP z
dôvodu zániku

opodstatnenosti

Zúčtovanie OP z
dôvodu vyradenia

m ajetku z účtovníctva

Stav OP na
konci

účtovného
obdobia

a b c d e f

Materiál

Nedokončená výroba a
polotovary vlastnej výroby

Výrobky

Zvieratá 

Tovar

Nehnuteľnosť na predaj

Poskytnuté preddavky na zásoby



Zásoby spolu

Tabuľka č. 2
Nehnuteľnosť na predaj Hodnota

Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie

Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania

13. Informácie k časti F. písm. p) prílohy č. 3 o zásobách, na ktoré  je  zriadené  záložné  právo a  o zásobách, pri
ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby Hodnota za bežné účtovné obdobie

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

14. Informácie k časti F. písm. q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti
určenej na predaj
Tabuľka č. 1

Názov položky Za bežné účtovné obdobie
Za bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

Sum ár od začiatku
zákazkovej výroby až do

konca bežného účtovného
obdobia

a b c d

Výnosy zo zákazkovej výroby

Náklady na zákazkovú výrobu

Hrubý zisk / hrubá strata

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby Za bežné účtovné obdobie
Sum ár od začiatku zákazkovej výroby

až do konca bežného účtovného
obdobia

a b c

Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej
výrobe

Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou
nulového zisku

Suma prijatých preddavkov 

Suma zadržanej platby

Tabuľka č. 3

Názov položky Za bežné účtovné obdobie
Za bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

Sum ár od začiatku
zákazkovej výstavby

nehnuteľnosti určenej na
predaj až do konca bežného

účtovného obdobia

a b c d

Výnosy zo zákazkovej výstavby
nehnuteľnosti určenej na predaj 

Náklady na zákazkovú výstavbu
nehnuteľnosti určenej na predaj

Hrubý zisk / hrubá strata

Tabuľka č. 4

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti
určenej na predaj

Za bežné účtovné obdobie

Sum ár od začiatku zákazkovej
výstavby nehnuteľnosti určenej na

predaj až do konca bežného
účtovného obdobia

a b c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej
výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou
nulového zisku

Suma prijatých preddavkov



Suma zadržanej platby

15. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky

Bežné účtovné obdobie

Stav OP na
začiatku

účtovného
obdobia

Tvorba OP
Zúčtovanie OP z
dôvodu zániku

opodstatnenosti

Zúčtovanie OP z dôvodu
vyradenia m ajetku z

účtovníctva

Stav OP na konci
účtovného

obdobia

a b c d e f

Pohľadávky z obchodného
styku 

17881 17881

Pohľadávky voči dcérskej
účtovnej jednotke a
materskej účtovnej jednotke

Ostatné pohľadávky v rámci
kons. celku

Pohľadávky voči
spoločníkom, členom a
združeniu

Iné pohľadávky

Pohľadávky spolu 17881 17881

16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok
Tabuľka č. 1

Názov položky V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Pohľadávky spolu

a b c d

Dlhodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a
materskej účtovnej jednotke

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného
celku

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a
združeniu

Iné pohľadávky

Dlhodobé pohľadávky spolu

Krátkodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku 1049 34850 35899

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a
materskej účtovnej jednotke

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného
celku

9682 9682

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a
združeniu

Sociálne poistenie

Daňové pohľadávky a dotácie 148 148

Iné pohľadávky 114 114

Krátkodobé pohľadávky spolu 10993 34850 45843

Tabuľka č. 2
Pohľadávky podľa zostatkovej

doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

a b c

Pohľadávky po lehote splatnosti 34850 2766

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka

10993 38776

Krátkodobé pohľadávky spolu 45843 41542

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok
až päť rokov



Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou
ako päť rokov

Dlhodobé pohľadávky spolu

17. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným  právom alebo inou
formou zabezpečenia

Opis predm etu záložného práva
Bežné účtovné obdobie

Hodnota predm etu Hodnota pohľadávky

Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou
zabezpečenia

Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo x

Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi
nakladať

x

18. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

Pokladnica, ceniny 1692 2619

Bežné bankové účty 124325 258111

Bankové účty termínované

Peniaze na ceste

Spolu 126017 260730

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný m ajetok

Bežné účtovné obdobie

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Prírastky Úbytky
Stav na konci

účtovného obdobia

a b c d e

Majetkové CP na obchodovanie

Dlhové CP na obchodovanie

Emisné kvóty

Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané
do splatnosti

Ostatné realizovateľné CP

Obstarávanie krátkodobého f inančného majetku

Krátkodobý finančný m ajetok spolu

19. Informácie k časti F. písm. x) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný m ajetok

Stav OP na
začiatku

účtovného
obdobia

Tvorba OP
Zúčtovanie OP z
dôvodu zániku

opodstatnenosti

Zúčtovanie OP z
dôvodu vyradenia

m ajetku z účtovníctva

Stav OP na
konci

účtovného
obdobia

a b c d e f

Ostatné realizovateľné CP

Obstarávanie krátkodobého f inančného
majetku

Krátkodobý finančný m ajetok spolu

20. Informácie k časti F. písm. y) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné
právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Názov položky
Hodnota za bežné účtovné

obdobie

Krátkodobý f inančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo

Krátkodobý f inančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať



21. Informácie k časti F. písm. za) prílohy č. 3 o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Krátkodobý finančný m ajetok
Zvýšenie/ zníženie

hodnoty
(+/-)

Vplyv ocenenia na výsledok
hospodárenia bežného

účtovného obdobia

Vplyv ocenenia na
vlastné im anie

a b c d

Majetkové CP na obchodovanie

Dlhové CP na obchodovanie

Emisné kvóty (komodity)

Ostatné realizovateľné CP

Krátkodobý finančný m ajetok spolu

22. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho: 

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: 506 1207

Poistenie - Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 155 539

Poistenie - Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 248 201

Telefón, internet (Orange, Slovak Telekom) 103 36

Softvér upgrade 0 42

SPP služby 0 389

Príjm y budúcich období dlhodobé, z toho:

Príjm y budúcich období krátkodobé, z toho:

23. Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov
položky

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Splatnosť Splatnosť

do jedného roka
vrátane

od jedného roka do
piatich rokov vrátane

viac ako päť
rokov

do jedného
roka vrátane

od jedného roka do
piatich rokov

vrátane

viac ako
päť rokov

a b c d e f g

Istina

Finančný výnos

Spolu

24. Informácie k časti  G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení  účtovného zisku alebo o vysporiadaní
účtovnej straty
Tabuľka č. 1

Názov položky
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

Účtovný zisk 7913

Rozdelenie účtovného zisku Bežné účtovné obdobie

Prídel do zákonného rezervného fondu



Prídel do štatutárnych a ostatných fondov

Prídel do sociálneho fondu

Prídel na zvýšenie základného imania

Úhrada straty minulých období 7913

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom

Iné 

Spolu 7913

Tabuľka č. 2

Názov položky
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

Účtovná strata

Vysporiadanie účtovnej straty Bežné účtovné obdobie

Zo zákonného rezervného fondu

Zo štatutárnych a ostatných fondov

Z nerozdeleného zisku minulých rokov

Úhrada straty spoločníkmi

Prevod do neuhradenej straty minulých rokov

Iné 

Spolu 

25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách
Tabuľka č. 1

Názov položky
Bežné účtovné obdobie

Stav na začiatku účtovného
obdobia

Tvorb
a

Použiti
e

Zrušeni
e

Stav na konci účtovného
obdobia

a b c d e f

Dlhodobé rezervy, z toho:

Krátkodobé rezervy, z toho: 8287 6766 8211 76 6766

Rezerva na účtovníctvo 1635 1635 1635 1635

Rezerva na individuálnu účtovnú
závierku

550 550 550 550

Rezerva na audit na konsolidovanú
účtovnú závierku

3900 3900 3900 3900

Rezerva na nevyčerpané dovolenky
vrátane odvodov do SP a ZP

1702 181 1702 181

Rezerva na konanie Valného
zhromaždenia

500 500 424 76 500

Tabuľka č. 2

Názov položky
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Stav na začiatku účtovného
obdobia

Tvorb
a

Použiti
e

Zrušeni
e

Stav na konci účtovného
obdobia

a b c d e f

Dlhodobé rezervy, z toho:

Krátkodobé rezervy, z toho: 5595 8287 5492 103 8287

Rezerva na účtovníctvo 1635 1635 1635 1635

Rezerva na individuálnu účtovnú
závierku

550 550 550 550

Rezerva na audit na konsolidovanú 2000 3900 2000 3900



účtovnú závierku

Rezerva na nevyčerpané dovolenky
vrátane odvodov do SP a ZP

910 1702 910 1702

Rezerva na konanie Valného
zhromaždenia

500 500 397 103 500

26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Záväzky po lehote splatnosti 92278 14003

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného
roka vrátane

10461 13637

Krátkodobé záväzky spolu 102739 27640

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až
päť rokov

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov 1343910 1339650

Dlhodobé záväzky spolu 1343910 1339650

27.  Informácie  k  časti  F.  písm.  v)  a  časti  G.  písm.  f)  prílohy  č.  3  o  odloženej  daňovej  pohľadávke  alebo  o
odloženom daňovom záväzku

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Dočasné rozdiely m edzi účtovnou hodnotou
m ajetku a daňovou základňou, z toho:

70236 62598

odpočítateľné (odložená daňová pohľadávka)

zdaniteľné (odložený daňový záväazok) 70236 62598

Dočasné rozdiely m edzi účtovnou hodnotou
záväzkov a daňovou základňou, z toho:

odpočítateľné

zdaniteľné

Možnosť um orovať daňovú stratu v budúcnosti áno áno

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty nie nie

Sadzba dane z príjm ov ( v %) 23 19

Odložená daňová pohľadávka

Uplatnená daňová pohľadávka

Zaúčtovaná ako zníženie nákladov

Zaúčtovaná do vlastného imania

Odložený daňový záväzok 16154 11893

Zm ena odloženého daňového záväzku 4261 686

Zaúčtovaná ako náklad 4261 686

Zaúčtovaná do vlastného imania

28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Začiatočný stav sociálneho fondu 0 0

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 254 369

Tvorba sociálneho fondu zo zisku

Ostatná tvorba sociálneho fondu

Tvorba sociálneho fondu spolu 254 369



Čerpanie sociálneho fondu 254 369

Konečný zostatok sociálneho fondu 0 0

29. Informácie k časti G. písm. h) prílohy č. 3 o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu Menovitá hodnota Počet Em isný kurz Úrok Splatnosť

30.  Informácie  k  časti  G.  písm.  i)  prílohy  č.  3  o  bankových  úveroch,  pôžičkách  a  krátkodobých  finančných
výpomociach
Tabuľka č. 1

Názov položky Mena
Úrok p. a. v

%
Dátum

splatnosti

Sum a istiny v
príslušnej m ene za

bežné účtovné
obdobie

Sum a istiny v
príslušnej m ene za

bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a b c d e f

Dlhodobé bankové úvery

Krátkodobé bankové úvery

Tabuľka č. 2

Názov položky Mena
Úrok p. a. v

%
Dátum

splatnosti
Bežné účtovné

obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a b c d e f

Dlhodobé pôžičky 

Krátkodobé pôžičky 

Krátkodobé finančné výpom oci 

Krátkodobá f inančná výpomoc od pána Jána
Bolfa

EUR 0 do 1 roka 15800 134180

31. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:



Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:

32. Informácie k časti G. písm. k) prílohy č. 3 o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie
Tabuľka č. 1

Názov položky
Účtovná hodnota Dohodnutá cena

podkladového nástrojapohľadávky záväzku

a b c d

Deriváty určené na obchodovanie, z toho: 

Zabezpečovacie deriváty, z toho:

Tabuľka č. 2

Názov položky

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Zm ena reálnej hodnoty
(+/-) s vplyvom  na

Zm ena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom
na

výsledok
hospodárenia

vlastné
im anie

výsledok
hospodárenia

vlastné im anie

a b c d e

Deriváty určené na obchodovanie, z toho:

Zabezpečovacie deriváty, z toho: 

33. Informácie k časti G. písm. l) prílohy č. 3 o položkách zabezpečených derivátmi

Zabezpečovaná položka Reálna hodnota



Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

a b c

Majetok vykázaný v súvahe

Záväzok vykázaný v súvahe

Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch

Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené

Spolu

34. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Splatnosť Splatnosť

do jedného
roka vrátane

od jedného roka
do piatich rokov

vrátane

viac ako päť
rokov

do jedného
roka vrátane

od jedného roka do
piatich rokov

vrátane

viac ako päť
rokov

a b c d e f g

Istina

Finančný náklad

Spolu

35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu

Typ služieb (geologická činnosť)
Typ služieb (prenájom , nájom né,

služby v bytoch a
Typ služieb (slobodáreň, telefón,

energia, voda a iné)

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce

účtovné obdobie

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce

účtovné obdobie

a b c d e f g

Slovenská republika 1933 124662 4852 19601 11637 12852

Zahraničie - štáty EÚ 1800 19069

Spolu 3733 143731 4852 19601 11637 12852

Typ služieb (prenájom  pozem kov)

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

f g

28547 28580

28547 28580

36. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Zm ena stavu vnútroorganizačných zásob 

Konečný
zostatok

Konečný
zostatok

Začiatočný stav
Bežné účtovné

obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce

účtovné obdobie

a b c d e f



Nedokončená výroba a polotovary
vlastnej výroby

Výrobky

Zvieratá

Spolu

Manká a škody x x x

Reprezentačné x x x

Dary x x x

Iné x x x

Zm ena stavu
vnútroorganizačných zásob vo
výkaze ziskov a strát

x x x

37.  Informácie  k  časti  H.  písm.  c)  až  f)  prílohy  č.  3  o  výnosoch  pri  aktivácii  nákladov  a  o  výnosoch  z
hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky
Bežné účtovné

obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Význam né položky pri aktivácii nákladov, z toho: 0 0

Ostatné význam né položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:

Výnosy z predaja dlhodobého majetku a materiálu 450 234305

APW zakázka 7952 5418

Finančné výnosy, z toho:

Kurzové zisky, z toho:

kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho: 866 2436

Výnosové úroky 143 32

Dividendy Incheba, a.s. 723 2404

Mim oriadne výnosy, z toho:

38. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky
Bežné účtovné

obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Tržby za vlastné výrobky

Tržby z predaja služieb 48827 204821

Tržby za tovar

Výnosy zo zákazky

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou

Čistý obrat celkom 48827 204821



39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky
Bežné účtovné

obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Náklady za poskytnuté služby, z toho: 34143 225376

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: 4600 6500

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky 1900 1900

iné uisťovacie audítorské služby

súvisiace audítorské služby 700 700

daňové poradenstvo

rezerva na audit 2000 3900

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho: 27608 214967

Opravy a udržiavanie 1787 2779

Cestovné 711 6532

Telefón, fax, telegramy 2047 3269

Účtovné služby 7090 7090

Právne služby 12000 12296

Stočné, manipulácia BA a SNV 2097 2275

Odvoz odpadu, parkovné 1876 6526

Geologické a laboratórne práce 104200

Stavebné práce 70000

Ostatné význam né položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: 110545 175373

Osobné náklady 82795 124630

Energie 12894 34809

Odpisy 14856 15934

Finančné náklady, z toho: 878 3844

Kurzové straty, z toho: 2

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho: 878 3842

Bankové poplatky 381 437

Poistenie majetku/automobilov/prepravy osôb 497 3405

Mim oriadne náklady, z toho:

40. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky
Bežné účtovné

obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo
zmeny sadzby dane z príjmov

Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo
zmeny sadzby dane z príjmov

2809

Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých
daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich
účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená
daňová pohľadávka neúčtovala

86493 50916



Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti
odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v
predchádzajúcich účtovných obdobiach

Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných
nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená
daňová pohľadávka

376057 267979

Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty
vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov

+67439 -29386

41. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Základ dane Daň Daň v % Základ dane Daň Daň v %

a b c d e f g

Výsledok hospodárenia pred
zdanením, z toho:

-101139 x x 8605 x x

teoretická daň x -19216 -19 x 1635 19

Daňovo neuznané náklady +2176 +413 0 +4130 +785 9

Odpočítateľné položky -10139 -1926 -10 -78688 -14951 -174

Umorenie daňovej straty x x x 0 0 0

Spolu -109102 -20729 -29 -65953 -12531 -146

Splatná daň z príjmov x x x x x x

Celková splatná daň z príjmov x x x x x x

42. Informácie k časť K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Prenajatý majetok

Majetok v nájme (operatívny prenájom)

Majetok prijatý do úschovy

Pohľadávky z derivátov

Záväzky z opcií derivátov

Odpísané pohľadávky

Pohľadávky z leasingu

Záväzky z leasingu

Iné položky

43. Informácie k časti L. písm. a) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch
Tabuľka č. 1

Druh podm ieneného záväzku

Bežné účtovné obdobie

Hodnota celkom
Hodnota voči spriazneným

osobám

Zo súdnych rozhodnutí

Z poskytnutých záruk

Zo všeobecne záväzných právnych predpisov

Zo zmluvy o podriadenom záväzku

Z ručenia

Iné podmienené záväzky

Tabuľka č. 2
Druh podm ieneného záväzku Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie



Hodnota celkom
Hodnota voči spriazneným

osobám

Zo súdnych rozhodnutí

Z poskytnutých záruk

Zo všeobecne záväzných právnych predpisov

Zo zmluvy o podriadenom záväzku

Z ručenia

Iné podmienené záväzky

44. Informácie k časti L. písm. c) prílohy č. 3 o podmienenom majetku

Druh podm ieneného m ajetku Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Práva zo servisných zmlúv

Práva z poistných zmlúv

Práva z koncesionárskych zmlúv

Práva z licenčných zmlúv

Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od
dane z príjmov

Práva z privatizácie

Práva zo súdnych sporov

Iné práva

45. Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a  výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a
iných orgánov

Druh príjm u, výhody

Hodnota príjm u, výhody súčasných členov
orgánov

Hodnota príjm u, výhody bývalých členov orgánov

b c

štatutárnych dozorných iných štatutárnych dozorných iných

Časť 1 - Bežné účtovné obdobie Časť 1 - Bežné účtovné obdobie

a
Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné

obdobie
Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Peňažné príjmy
4780

4780

Nepeňažné príjmy

Peňažné preddavky

Nepeňažné preddavky

Poskytnuté úvery

Poskytnuté záruky

Iné

46.  Informácie  k  časti  N.  prílohy  č.  3  o  ekonomických  vzťahoch  medzi  účtovnou  jednotkou  a  spriaznenými
osobami
Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba 
Kód druhu
obchodu

Hodnotové vyjadrenie obchodu



Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

a b c d

Ján Bolf
f inančná
výpomoc

15800 112152

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná
jednotka

Kód druhu
obchodu

Hodnotové vyjadrenie obchodu

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie 

a b c d

GX - byty, s. r. o. (záv.)
f inančná
výpomoc

92278 11710

GCX - byty, s. r. o. (poh.)
f inančná
výpomoc

9682 10318

47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania
Tabuľka č. 1

Položka vlastného im ania

Bežné účtovné obdobie

Stav na začiatku
účtovného

obdobia

Prírastky Úbytky Presuny
Stav na konci

účtovného
obdobia

a b c d e f
Základné imanie 1770898 1770895
Vlastné akcie a vlastné
obchodné podiely

Zmena základného imania

Pohľadávky za upísané vlastné
imanie

Emisné ážio

Ostatné kapitálové fondy 35212 35212

Zákonný rezervný fond
(nedeliteľný fond) z
kapitálových vkladov
Oceňovacie rozdiely z
precenenia majetku a záväzkov

-154663 293211 138548

Oceňovacie rozdiely z
kapitálových účastín

1837660 1837660

Oceňovacie rozdiely z
precenenia pri zlúčení, splynutí
a rozdelení

Zákonný rezervný fond



Nedeliteľný fond

Štatutárne fondy a ostatné
fondy
Nerozdelený zisk minulých
rokov
Neuhradená strata minulých
rokov

-446524 7913 -438612

Výsledok hospodárenia
bežného účtovného obdobia

7913 -105427 7913 -105427

Vyplatené dividendy

Ostatné položky vlastného
imania
Účet 491 - Vlastné imanie
fyzickej osoby - podnikateľa

Tabuľka č. 2

Položka vlastného im ania

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Stav na začiatku
účtovného

obdobia
Prírastky Úbytky Presuny

Stav na konci
účtovného

obdobia

a b c d e f

Základné imanie 1770895 1770895

Vlastné akcie a vlastné
obchodné podiely

Zmena základného imania

Pohľadávky za upísané vlastné
imanie

Emisné ážio

Ostatné kapitálové fondy 35212 35212

Zákonný rezervný fond
(nedeliteľný fond) z
kapitálových vkladov

Oceňovacie rozdiely z
precenenia majetku a záväzkov

-154663 -154663

Oceňovacie rozdiely z
kapitálových účastín

1837660 1837660

Oceňovacie rozdiely z
precenenia pri zlúčení, splynutí
a rozdelení

Zákonný rezervný fond

Nedeliteľný fond

Štatutárne fondy a ostatné
fondy

Nerozdelený zisk minulých
rokov

Neuhradená strata minulých
rokov

-383027 -63497 -446524

Výsledok hospodárenia
bežného účtovného obdobia

-60126 7913 -60126 7913

Vyplatené dividendy

Ostatné položky vlastného
imania

Účet 491 - Vlastné imanie
fyzickej osoby - podnikateľa

48. Informácie k časti S. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití priamej metódy

49. Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie
položky

Obsah položky
Bežné účtovné

obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

 Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Z/S
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov
(+/-)

-105427 +7913



A. 1.
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
pred zdanením daňou z príjmov (+/-), 
(súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)

15557 16864

A. 1. 1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) 14856 15934

A. 1. 2.
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s
výnimkou jeho predaja (+)

A. 1. 3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)

A. 1. 4. Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)

A. 1. 5. Zmena stavu opravných položiek (+/-)

A. 1. 6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) 701 930

A. 1. 7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)

A. 1. 8. Úroky účtované do nákladov (+)

A. 1. 9. Úroky účtované do výnosov (-)

A.1. 10.
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom
ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)

A. 1. 11.
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom
ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)

A. 1. 12.
Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa
považuje za peňažný ekvivalent (+/-)

A. 1. 13.
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok
hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne
v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)

A. 2.

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia

rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami  s
výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných
prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia  z bežnej
činnosti
(súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)

73537 87507

A. 2. 1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) -4301 80301

A. 2. 2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) 77838 7206

A. 2. 3. Zmena stavu zásob (-/+)

A. 2. 4.
Zmena stavu krátkodobého f inančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je
súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)

 

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti  s výnimkou prí jmov a
výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu
peňažných tokov (+/-),
(súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)

-16333 112284

A. 3. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)

A. 4.
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
f inančných činností (-)

A. 5.
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa
začleňujú do investičných činností (+)

A. 6.
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých,
ktoré sa začleňujú do f inančných činností (-)

 Peňažné toky z prevádzkovej činnosti  (+/-),
(súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)

-16333 112284

A. 7.
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa
začleňujú do investičných činností alebo f inančných činností (-/+)

A. 8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)

A. 9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)



A.
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti  (+/-),
(súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)

-16333 112284

 Peňažné toky z investičnej činnosti

B. 1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)

B. 2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)

B. 3.

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných
účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za
peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na
obchodovanie (-)

B. 4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)

B. 5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) 32607

B. 6.

Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných
jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné
ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie
(+)

B. 7.
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej
jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)

B. 8.
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou
inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)

B. 9.
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám
s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je
súčasťou konsolidovaného celku (-)

B. 10.
Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám,
s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou
konsolidovaného celku (+)

B. 11.
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností
(+)

B. 12.
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa
začleňujú do prevádzkových činností (+)

B. 13.
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na
obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z
f inančnej činnosti (-)

B. 14.
Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na
obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z
f inančnej činnosti (+)

B. 15.
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do
investičných činností (-)

B. 16. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) 154663

B. 17. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) 293210

B. 18. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) 14856

B. 19. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) 14856 15934

B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti  (súčet B. 1. až B. 19.) -293210 171336

 Peňažné toky z finančnej činnosti

C. 1. Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.) -158034

C. 1. 1. Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)

C. 1. 2.
Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou
osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)

C. 1. 3. Prijaté peňažné dary (+)

C. 1. 4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)

C. 1. 5.
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných
obchodných podielov (-)

C. 1. 6. Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-) 158034



C. 1. 7.
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej
jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)

C.1. 8. Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)

C. 2.
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov
z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)

-118380 103511

C. 2. 1. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)

C. 2. 2. Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)

C. 2. 3.
Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka
zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na
zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+) 

C. 2. 4.
Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo
pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na
zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-) 

C. 2. 5. Príjmy z prijatých pôžičiek (+) 103511

C. 2. 6. Výdavky na splácanie pôžičiek (-) 118380

C. 2. 7.
Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom
zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)

C. 2. 8.
Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov
vyplývajúcich z f inančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré
sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)

C. 2. 9.
Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých
záväzkov vyplývajúcich z f inančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou
tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)

C. 3.
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
prevádzkových činností (-)

C. 4.
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých,
ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)

C. 5.
Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na
obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti
(-)

C. 6.
Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na
obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti
(+)

C. 7.
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do
f inančných činností (-)

C. 8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na f inančnú činnosť (+) 293210

C. 9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na f inančnú činnosť (-)

C.
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti
(súčet C. 1. až C. 9.)

174830 -54523

D.
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-),
(súčet A + B + C)

-134713 229097

E. 
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
na začiatku účtovného obdobia (+/-) 

260730 31633

F. 
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci
účtovného obdobia pred zohľadnením  kurzových rozdielov
vyčíslených ku dňu, ku ktorém u sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

126017 260730

G. 
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným  prostriedkom  a peňažným
ekvivalentom  ku dňu, ku ktorém u sa zostavuje účtovná závierka
(+/-) 

H. 
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na
konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku
dňu, ku ktorém u sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

126017 260730


