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1. PREDHOVOR

Vážeru akcionári !

Predstavenstvo spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s., Vám prcdkladá výročnú správu, v ktorej

sú zhmulé zásadné informácie o výsledkoch spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s .• v roku 2013.

Hospodársky výsledok dosiahnutý v roku 2013 je srrata 2 446,42 EUR.

Podrobné informácie o hospodárení spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s., v roku 2013, O jej

stave a finančno-ekonomickú analýzu Vám poskytnú nasledujúce kapitoly tejto správy.

Vážení akcionári, dovol'te mi, aby som sa v mene vedenia spoločnosti poďakoval všetkým

našim obchodným partnerom, ale aj zamestnancom. kloTÍ sa zaslúžili o dobré meno tejto

spoločnosti, za dóveru a obojstranne dobrú spoluprácu a ubezpečil nielen ieh, ale aj Vás. že naše

služby a prácu budeme naďalej skvalitňovať a ro;dirovať v swade s Vašimi požiadavkami

a v záujme prosperity spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s.

S úctou

Adrián Panáček
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2. ÚVOD
GEOCOMPliX

Spoločnost" GEOCOMPLEX, a. s., vznikla I. 5. 1992 zo štátneho podniku Geofyzika
Bratislava (právni predchodcovia sú od roku 1947). Póvodný počet akcií bol 31 174, po
dodatočnorn rozhodnuti FNM SR (po preceneni)je počet akcií 53 350. Z toho k JO. 6. 2014:

Ing. I.:ubomír Hečko
Milan Petrovič
Mgr. Adrián Vološin
Jaroslav Červenka
Fond národného majetku SR
CEE 1NVESTMENTS, LLC.
Milan Hošek
Marián '-Ierceg
Alžbeta Sebelédiová
Progres fond, a. s.
GPW,s.r.o.
Patria Finance, a. s.
THEMOS 1, a. s.
Ostatní individuálni majitelia (fyz, osoby) akcií

počet akcií
27790

9333
5832
2300
1675

710
696
187
111
44
15
9
3

4645

pomerná časť emisie
52,09 %
17,49%
10,93%
4,31 %
3,14%
1,33 %
1,30%
0,35%
0,21 %
0,08%
0,03 %
0,02%
0,01 %
8,71 %

s p o I u : 100,00 %53350

Nikto z ostatných individuálnych majitel'ov akcii nemá viac než 85 akcii (0,16 % akcií),
Podl'a výpisu z Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a, S., k 10.6, 2014 je celkový

počet akcionárov 526.

Zloženie štatutárnych orgánov spoločnosti

Predstavenstvo :
Ing. Cubomír Hečko - predseda
RNDr. Adrián Panáček, CSc. - podpredseda
Miriam Matticlighová - členka

Dozorná rada:
Milan Petrovič - predseda
Ján Bolf - člen
Zuzana Licskovská - členka

Prokurista a riaditcl';
RNDr. Adrián Panáček, CSc.

Priemerný počet pracovníkov v roku 2013 boIS,OO a fyzický stav k 31. 12.2013 balS,
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3. HLA VNÉ ČINNOSTI

Spoločnosť GEOCOMPLEX, a. s., v roku 2013 realizovala alebo sa podiel'ala na riešení 6

zákazick na Slovensku geofyzikálnych, geologických a ekologických úloh pre 5 odberatel'ov na

Slovensku (v roku 2012 6 zákaziek pre 5 odberatel'ov, v roku 2011 19 zákaziek pre 16

odberatcl'ov, v roku 2010 19 zákaziek pre 15 odberatel'ov, v roku 2009 13 zákaziek pre 9

odberatel'ov). V zahraničí sme v roku 2013 nemali zákazku. Realizovali sme I subdodávku v rámci

projektov APVV v hodnote 6 227,- EUR. Yel'a času sme venovali najma príprave a rea1izácii

projektu digitalizácie prvotnej dokumentácie pre Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Bol to

najvačší projekt geologickej činnosti (výnosy 148815 € bez DPH z geologických výnosov spolu

152 21 S €). Tri zákazky na Slovensku bol i zamerané na zisťovanie radónového rizika (3 400,- €

bez DPH).

Y roku 2013 sme malijedného subdodávatel'a.

Vedl'ajšou činnosťou spoločnosti GEOCOMPLEX, a. S., bol prenájom nebytových

a bytových priestorov. Nebytové priestory sme prenajímali dvom zákazníkom. V roku 2011

skončil prenájom nebytových priestorov v hlavnej budove z dovodu začatia jej prestavby, ktorů

bude realizovať dcérska spoločnost' Malé byty, s. r. o. Súčasne s poklesom prenajímaných

nebytových priestorov poklesli aj tržby z prenájmu. 403 m2 bytových priestorov sme prenajímali 4-

rom zákazníkom (2 byty a 8 garsoniek v slobodárni spoločnosti). Rovnaký stav je aj v roku 2014.

Spoločnost' GEOCOMPLEX, a. s., pokračovala v presúvaní svojich hlavný aktivit do

stavebnej činnosti prostredníctvom svojich dcérskych spoločnosti GX - byty, s. r. . a GCX - byty,

s. r. o. V januári 2013 predstavenstvo a dozomá rada rozhodli o založení dcérskej spoločnosti Malé

byty, s. r. o., ktorej náplňou bude rekonštrukcia administratívnej budovy spoločnosti. V budúcnosti

sa uvažuje aj S výstavbou rodinných domov. Tento presun orit:ntácie je podmienený neustálym

poklesom geofyzikáJnych prác a ich nedostatočným ocenením spOsobeným aj silným až tvrdým

konkurcnčným prostredím, ale najma poklesom objednávok vinou pokračovania hospodárskej

krízy najma v odvetví geol6gie a stavebníctva a nezáujmom investorovo podnikanie v geológii a v

baníctve. Z dóvodu ustupovania od geofyzikálnej činnosti došlo poklesu počtu zarnestnancov

v posledných rokoch, pretože stavebná činnosť sa vykonáva v dcérskych spoločnostiach.

Vyhliadky spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s., na rok 2014 sú v trende predchádzajúcich

rokov. keď dochádzalo k vel'kým výkyvom v hospodárskych výsledkoch v závislosti od získania,

resp. nezískania aspoň jednej tzv. nosnej zákazky. Yyhliadky sú sťažené aj pokračujúcim

nedostatkom finančných prostriedkov v odvetví geológie, spOsobeným tzv. ozdravovaním

verejných fmancií a pokračujúcou hospodársku krízou, ktorá sa v geológii a aj v stavebníctve
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naplno prejavuje aj v tomto roku. Jej začiatky sme začali pociťovať už lete 2008 a odvtcdy

móžeme konštatovať iba stagnáciu alebo pokles. Dcérska spoločnost' GCX-byty, s. r. O., v roku

2011 skončila výstavbu objektu MEDIAN HOUSE, ktorý sa začal realizovať pred vypuknutím

hospodárskej krízy. Z odbytových dóvodov sme pokračovali v úpravách niektorých bytov.

Rozsiahlejšie byty sme prerábali na menšie, o ktoré je na trhu vačší záujem. V roku 2012 sme

pokračovali s generálnou prestavbou hlavnej budovy GEOCOMPLEXu, a. S., aj na iné využitie.

Z dóvodu pOlreby frnancovať túto činnosť z úverových zdrojov a možnosti získať úver sme museli

založiť ďalšiu dcérsku spoločnosť Malé byty, s. r. o.

Dcérska spoločnosť GX-byty, s. r. o. v priebehu roka 2006 skončila výstavbu 160 bytových

jednotiek. Doteraz ostalo nepredaných 22 garážových stojísk (z toho 2 stojiská sú prcnajaté) a 39

parkovacích miest prcd budovami (z toho 2 miesta sú prenajaté). GX-byty, s. r. o., začala prípravu

výstavby polyfunkčného objektu MEDIAN HOUSE, so 119 bytmi, kancelárskymi, obchodnými

a laboratórnymi priestormi. V roku 2008 sa táto výstavba presunula na spoločnost' GCX - byty,

s. r. o. V súčasnosti sú všetky tTi objekty MED lAN HOUSU skolaudované a predané byty sú

odovzdané novým vlastníkom, čast' nebytových priestorov pripravených na polyfunkčné využitie

nie je predaných. 2. apríla 2014 bolo cšte nepredaných: 1 pat'izbový byt, 13 štvorizbových bytov, I

trojizbový byt, 2 dvojizbové byty (oba sú prenajaté), 5 jednoizbových bytov (dva sú prenajaté),

nepredaných II obchodných priestorov (z toho 2 prenajaté a I objednaný), 10 kancelárií (z toho sú

4 prcnajaté), 30 komor (z toho 2 prenajaté a 4 objednané), 37 garážových stojísk (z toho 1

prenajaté) a 85 vonkajších parkovacích stojísk (z toho 2 prenajaté a 1 objednané).

V ďalšej častí podávame heslovitc informácie, ktoré musí obsahovat' výročná správll

v súlade s § 20 zákona o účtovníctve:

• činnosť spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s., nevplýva negativne na životné prostredie

• po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu

• predmet činnosti spoločnosti sa nemení, predpokladaný vývoj akciovej spoločnosti v číselnom

vyjadrení je v kapitole 9

• akciová spoločnosť nevykonáva výskumné a vývojové práce

• akciová spoločnosť nenadobudla žiadne vlastné akcie

• návrh na vyporiadanie straty je v kapitole 4

• činnosť akciovej spoločnosti nepod1ieha osobitným predpisom

• akciová spoločnost' nemá organizačnú zložku v zahraničí

• účtovná závierka za rok 2013 je overená audftorom, výrok audítora je súčasťou tejto správy

• akciová spoločnost' na posúdenie aktiv, pasíva finančnej situácie nepoužíva nástroje podl'a

osobitného predpisu
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akciová spoločnost' sa riadi zákonmi SR (sú verejne prístupné), Stanovami spoločnosti

GEOCOMPLEX, a. S., a Štatútom predstavenstva akciovej spoločnosti (všetky ticto materiály

sú na www.geocomplex.sk).

• akciová spoločnosť sa riadi vyššie uvedenými materiálmi a nemá dovod sa od nich odchyl'ovať

• vnútomá kontrola je v akciovej spoločnosti zabezpečená niekol'kými stupňami :

- kontrola činnosti prislušným vedúcim pracovníkom - priebežne

- kontrola vykonávaná manažmentom - pravidelná aj nepravidelná

- kontrola vykonávaná Predstavenstvom akciovej spoločnosti

- kontrola vykonávaná Dozomou radou akciovej spoločnosti

- okrem týchto kontrol sa podl'a potreby vykonáva kontrola kvality meraní a riadenia zákaziek

a vyhodnocovanie subdodávok.

• informácia o činnosti valného zhromaždenia je v zápisnici z valného zhromaždenia, ktorá je

prístupná všetkým akcionárom na internetovej stránke, v sídle spoločnosti a v Obchodnom

registri, opis práv VZ a práv akcionárov a postup ich vykonávania je v Stanovách akciovej

spoločnosti

• zloženie predstavenstva je v každej výročnej správe, predstavenstvo nemá žiadne výbory

• akciová spoločnosť vydala 53 350 akcii nominálnej hodnoty 33,193 919 EUR ~ 1000,- SKK

na doručitel'a, práva spojené s vlastnením týchto akcií nie sú nijako obmedzené, sú

charakterizované v Stanovách akciovej spoločnosti ( www.geocomplex.sk ), spoločnost'

nevydala zamestnanecké akcie, ani žiadne iné cenné alebo obchodovatcl'né papiere

• akciová spoločnosť sa neriadi žiadnymi osobitnými predpismi

• akciová spoločnosť nevydala žiadne cenné papiere s osobitnými právami kontroly

• hlasovacie práva možno, v súlade so Stanovami akciovej spoločnosti, uplatniť iha

registrovanou účasťou akcionára ruebo ním splnomocneného zástupcu na VZ, iné ohmedzenia

nic sú

• nie sú nám známe žiadne dohody medzi majitel'mi cenných papierov

• pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu sú v Stanovách

akciovej spoločnosti

• právomoci štatutárneho orgánu sú v Stanovách akciovej spoločnosti

• akciová spoločnosť nie je zmluvnou stranou žiadnych významných dohod

• skončcnie pracovného porneru so zamestnancami sa riadi Zákonníkom práce, vzťahy mcdzi

akciovou spoločnosťou a členmi jej štatutárnych orgánov upravujú mandátne zmluvy;

v ktorých je uvedené skončenie členstva v štatutárnom orgáne podl'a ustanovení § 66, § 574,

§ 575 Obchodného zákoruúka

http://www.geocomplex.sk


Výročná správa za rok 2013

4. ÚDAJE Z ÚČTOVNEJ ZÁ VlERKY ZA ROK 2013

4.1.Súvaha k 31.12.2013 V EUR

41.1 Aktiva

GEOCOMPLEX

4707491

čislo rladku údaj netto [EUR] údaj netto [EUR]

Spolu majetok

súvahy

001

k 31.12.2013 k 31.12.2012

4449601

Neobežný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok 003

Softvér 006

002 4366230 4553006

Oslalny dlhodoby nehmotny majetok 009

Olhodobý hmotný majetok 011

Pozemky 012

Stavby 013

Dlhodobý finančný majetok 021

Samostatné hnutefné veci a súbory hnutefných vecí 014

ObSlarávany dlhodobý hmotný majetek 018

Pedielevé cenné papiere a podiely v dcěrskej účtovnej jednotk 022

Ostatně dlhodobé cenné papiere a podiely 024

Obežný majetok 030

609301 623113

204143 204143

139050 153906

266114 265664

3756923 3929293

3750284 3922654

6639 6639

82846 153979

Zásoby 031

Dlhodobé pohradávky 038

Pohfadávky z obchodného styku 041

Pohfadávky voči spoločnikom, členom a združeniu 044

Ině pohfadávky 046

Odložená daňová pohfadávka 046

Krátkodobé pohl'adávky 046

Pohfadáv1<y z obchodneho styku 047

23117 27962

9515 18018

9682

5000

9114 14B

14B 114

59069 126017

2010 1692

57059 124325

525 506

525 506

Ostatně pohfadávky v rámci konsolidovaného celku 050

Pohfadávky voči spoločnikom, členom a združeniu 051

Daňové pohradávky 053

lne pohfadávky 054

Flnančné účty 055

Peniaze 056

Ůčty v bankách 057

Časové rozliAenie 061

Náklady budúcich období 063

Prijmy budúcich období 065
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Súvaha k 31.12.2013 V EUR

4.1.2. Pasíva

o
GEOCOMPlEX

udaj netto [EUR) údaj neUo (EUR)

kJ1.12.2013 k 31.12.2012

4449601 4707491

3058459 3238276

1770895 1770895

1770895 1770895

1834050 2011420

35212 35212

-38822 138 548

1837660 1837660

-544039 -438612

-544 039 -438612

-2447 -105427

1391142 1469215

7513 6766

5878 5131

1635 1635

1344888 1343910

1327756 1327756

17132 16154

38741 102739

966 2056

1213

29107 92278

4246 3875

2336 1953

820 2524

53 53

15800

číslorladku

Spolu vlastné Imanle a závazky 066

súvahy

Vlastnelmanie 067

Kapitálove fondy 073

Základne Imanle 068

Základneimanie 069

Ostatne kapitálovefondy 075

Precenenie majetku 077

Oceňovacie rozdielyz kapitálových účastln 078

Fondy ZO zisku 080

Zakonny rezervny fond 081

Vysledok hospodárenla mlnulych rokov '" 085 + 086 084

Neuhradena strata minulych rokov (1-/429) 086

Rezervy 089

Vysledok hospodárenla za ůětovné obdoble 087

Závazky 088

Kriltkodobé zakonoé rezervy 091

Ostatně krátkodobé rezervy 093

Dlhodobe zavazky 094

Dlhodobé záv~zky voti dcérskej účtovnej jednotke 098

Závazky zo sociálneho fondu 103

Odložený daňový závijzok 105

Krátkodobé závazky 106

Závazky z obchodného styku 107

Nevyfalcturované dodávky 109

Ostatně závazky v rámci konsolklovaněho celku 111

Závazky voči společníkem a združeniu 112

Závllizkyvoči zamestnancom 113

Závazky zo sociálneha zabezpečenia 114

Daňové zav.azky a dotácie 115

Bankové úvery a výpomoci 118

Ostatně zavazky 116

Krátkodobe finančné vypomoci 117

Bankove úvery dlhodobé 119

Bežne bankové úvery 120

Časové rozlíšenle 121

Výdavky budúcich obdobl 122

Výnosy budúcich obdobl 124



Výročná správa za rok 2013 Q•
GEOCOMPLEX

4.2. Vykaz ziskov a strát k 31.12.2013

číslo riadku údaj netto [EUR] údaj netto [EUR)

VZaS k 31.12.2013 k 31.12.2012

Výroba O, 193481 48827

Tržb z predaa vlastn' ch v'robkov a služieb 05 193481 48827

Aktlvacia (účtovná skupina 62) 07

Výrobná spotreba 08 101630 49346

S otreba materiálu. ener ie a ostatných neskladovateTných dodávok 09 14788 15203

Služby (účtovna skupina 51) 10 86842 34143

Pridaná hodnota 11 91851 -519

Osobně náklady 12 91616 82795

Mzdové náklady 13 62664 57612

Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 14 4780 4780

Náklady na sociálna P9istenie 15 20931 17 495

Sociálne náklady ,. 3221 2907

Dane ayoplatkv I účtovná sku ina 53 17 5619 5295

Od isy DHM a DNM 18 14856 14856

TIŽ~ preda-a dlhodobého ma"etku a materiálu 19 750 450

Zostatková cena redaného DM a materiálu 20

Tvorba a zúč!ovanie opravnY-ch položiek k pohradávkam 21 -17 881

Ostatně výnosy z hospodárske" činnosti 22 15086 7952

Ostatné náklady na hospodársku činnosf 23 13187 6065

Výsledok hospodarenla z hospodarskej činnosti 2. 290 -101128

Výnosy z dlhodoběho finančného majetku 29 72.

V' nos z cenných pa ierov a podielov v dcérske" účtovne 'ednotky 30 724

V'nos z oslatného dlhodobého finančného ma etku 32

V' nosově úroky 38 143

Nákladové úroky 39

Kurzové zisky 40

Kurzové strat 41

Ostatně vÝ!l0sy!- finančne činnosti 42
Ostatné náklady na finančnú činnosf 43 1762 878

Výsledok hospodárenla z flnančnej činnosti 46 -1758 ·11

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanenfm .7 -1468 -101139

Daň z prfmov z be.žne" činnosti 48 979 4288

-s lalná 49 1 27
- odložená 50 978 4261

Výsledok hospodárenla z bežnej činnosti po zdaneni 51 -2447 -105427

Mimoriadne výnosy účtovná sku ina 68 52
Mimoriadne náklady (účtovná skupina 58) 53

Výsledok hospodárenla z mlmorladnej činnosti pred zdanenfm 5.

Výsledok hospodárenla z mlmoriadne činnosti po zdanení 58

Výsledok hospodárenia za účtovně obdobie pred zdanenlm 59 -1468 -101139
Výsledok hospodárenia za účtovně obdobie po zdanenlm 61 -2447 -105427
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4.3. Hospodársky výsledok roka 2013, základ dane, daň a návrh na vyrovnanle straty

EUR

Účtovný hospodársky výsledok, riadok 100 daňového priznania

27161,29

POložky zvyšu'úce hospodársky výsledok pred zdanenlm, riadok 200

·1467,27

2469,19

Položky znižu'úce hospodársky výsledok pred zdanenrm, riadok 300

Základ dane, riadok 400 -26159,37

Odpočet daflOve' straty

978,00

Základ dane znlžený o odpočet daňovej straty, rladok 500 0,00

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK PO ZDANENi .2446,42

Daň s latená z úrokov

Odložená daň

1,15

Úhrn preddavkov na daň, riadok 840

Daň na uhradu, riadok 900

0,00

0,00

Daňový pre latok, rladok 901

Daň na učel určenia výšky preddavkov na daň (§ 42 zákona J, riadok 910

0,00

0,00

Návrh na vyrovnanie straty:

Preúč(ovanic na ncuhradenú stratu minulých období
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Správa nezávislého audítora

Pre akcionárov a vedenie spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s.

1. Vykonal sům audit vykazovanej účtovnej závicrky spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s.
k 31. 12. 2013 v súladc 50 zákonům Národnej rady SR č.540/2007 Z.z. o audítoroch a
Slovenskej komore auditorův a zákonům č.431/2D02 Z.z. oúčtovníClve, a vsúlade
S Medzinárodnými auditorskými štandardmi (lSA).

2. Štatutáme orgány spoločnosti sú zodpovedné za vypracovanie účtovnej závierky a za
vedenic účtovnÍctva. Účtovně zápisy sú kompletně, preukázatel'né a korektné v súladc
S príslušnými zákonmi a ďalšími predpismi.

3. Auditorské overcnie bolo plánované a vykonané s cierům získat' dostatočné
ubezpečenic, že účtovná wvierka neobsahuje významné vccné a formálne
nekorektnosti. Overenie obsahovalo preskúmania na báze testov, preukaznú evidenci u
k hodnotám a štruktúre llčtovnej závierky.

4. Audit tiež zahiňa hodnotenic použitých llčtovných principov a významných odhad ov
realizovaných managementom, ako aj celkové hodnotenie prezentovanej účtovnej
závierky. Verím. že vykonaný audit poskytuje dostatočnú bázu pre získanie
oprávneného názoru.

5. Podl'a m6jho názoru, položky účtovnej závicrky za rok 2013 pravdivo vyjadrujú
hodnotu aktív, závazkov. vlaslného imania, finančnú, ako aj výsledkoVlÍ situáciu
spoločnosti GEOCOMPlEX. a.s. k 31. 12.2013 v súlade 50 7.ákonom č.431/2002 Z.z.
a príslušnými predpismi Ministerstva financií SR.

Bratislava, 30.04.2014
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Vyročná správa za rok 2013

GEOCOMPLEX

Stručný komentár k finančno-ekonomickej analýze

Ukazovatele rentability sa počítajú zo zisku po zdanení. Tieto ukazovatele by mali

dosahovat' čo najvyššie hodnoty. Pretože spoločnosť GEOCOMPLEX, a. S., dosiahla v roku

2012 záporný hospodársky výsledok, nie je možné index rentability počítat'.

Ukazovatele aktivity vyjadrujú schopnost' spoločnosti používat' vložené prostriedky

využívaním ukazovatel'ov obratovosti. Doby obratov celkového kapitálu, vlastného imania,

krátkodobých pohl'adávok. závazkov a stálych aktív, po ieh znižovaní v rakech 2008 až 2011

a zvýšení v roku 2012 sa opat' výrazne znížili z dóvodu výrazného zvýšenia výnosov najma

z geologickej činnosti, výnosy z prenájmov nebytových priestorov naďalej klesali.

Ukazovatele likvidity, analyzujú akvantiftkujů schopnosť uhrádzať závazky. Všetky

ukazovatele likvidity sa zlepšili. Okamžitá likvidita prekračuje odporúčané parametre (okamžitá

likvidita - odporučaná hodnota je 90 - 100 %), pohotovostná likvidita a bežná likvidita

(vyjadrujú mieru schopnosti splniť si včas a v plnom rozsahu závazky) sú tiež lepšie ako

sú odporučané intervaly - odporučané hodnoty sú 100 - 150 %, pre celkovú likviditu je

odporúčaná hodnota je 200 - 250% a tento ukazovatel' (213,85) je v odporúčanom intervale.

Solventnost' a rozdielové ukazovatele likvidity: okamžité peňažné prostriedky, čistý peňažný

majetok a čistý pracovný kapitál sme vypočítali, tak ako y minulých rokoch, pre tri prÍpady: bez

vplyvu krátkodobej finančnej výpomoci (KdFV) a závtizkov (ZvrKC) a pohl'adávok (PvrKC)

v rámci konsolidovaného celku, vrátane KdFV a bez ZvrKC aj bez PvrKC a vrátane KdFV aj

ZvrKC a PvrKC. Tento postup sme zvolili z dovodu, že závazky a pohl'adávky medzi materskou

a dcérskymi spoločnost'ami vyplývajúce z KdFV, ZvrKC a PvrKC nie sú okamžite splatné.

Trhová ekonomika považuje 30 percentnů solventnosť za minimum. Rovnako by sa zvýšila aj

okamžitá likvidita, keby sme v nej neuvažovali s krátkodobou finančnou výpomocou.

Solventnost' stále vysoko prekračuje minimálnu odporúčanú hodnotu (30%). Rozdielové

ukazovatele likvidity: okamžité peňažné prostriedky, čistý peňažný majetok a aj čistý pracovný

kapitál oproti roku 2012 sa znížili, stále sú dostatočne vysoké.

Finančnú stabilitu charakterizujú ukazovatele celková zadlženosť a zadlženosť vlastného

kapitálu (stupeň finančnej samostatnosti). Oba ukazovatele sů na úrovni predchádzajúcich rokov.

Celková zadlženosť (31,26 %) je pod hranicou odpofÚčanej hodnoty 50 %. Zadtženosť vlastného

kapitálu (45,49 %) je tiež pod hranicou odporúčanej hodnoty 50 %.

14
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Výročná správa za rok 2013

9. PREDPOKLADANÝ VÝVOJ AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI V ROKU 2014

Predpokladané náklady, výnosy a hospodársky výsledok v eurách

-GEOCOMPlEX

Prevádzkové náklady tis, EUR

materiálové náklady 14
služby 36
subdodávky 55
osobně náklady 100
iné prevádzkově náklady 6
odpisy 15
finančně náklady 5
Prevádzkové náklady sPolu 231

Prevádzkové výnosy

40

výnosy z geologicke· činnosti

výnosy z geologických subdodávok

rená"om bytových a nebytových priestorov a pozemkov

110
55

reda" investícií a materiálu

iné prevádzkové výnosy

Prevádzkové výnosy spolu 207

1 Prevádzkový hospodársky výsledok -241

Finančný hospodársky výsledok -2

Finančné náklad

Finančně v· nos

1 Hospodársky výsledok pred zdanenim -261

V súlade s §19 ods. 2 zákona o účtovníctve, na základe odporúčania dozornej rady
spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s., predstavenstvo spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s.,
navrhuje, aby audit za rok 2014 vykonal audítor Ing. Peter Králik, číslo licencie 863.
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Výročná správa za rok 2012

Výročná sprava za rok 2013

10. ÚDAJE Z KONSOLlDOV ANEJ ÚcrOVNEJ ZÁ V1ERKY ZA ROK 2013

GEOCOMPlEX

10.1.1.Aktiva

10.1. Konsolidovaná súvaha k 31.12.2013 v EUR

Spoluma'etok

Neobežnýma'etok

47064 55616

26379 30 132

'''2

5000

15537 15688

148 "'308913 630201

2409 2544

306 50' 627657

160442 429275

525 506
159917 426769

Stavby

o -829 848

001

Konsolidácia k 31.12.2013 KansoIid"""nl> KonsoIidovIon6

4449601 2581337 5490710 -6006321 6415327 8074284

4366230 984726 485123 -4580132 1235947 1634713002

Dlhodob' nehmolný ma etok

č.fiadku GEOCOMPlEX. •. 5. GXob)tl<.U.o, GCx.~,u.o. KoMoIidaln6 hodnoty v EUR IIodnoIyvEUR

003

Zriad'ovacienaklady 004

Soltvér 006

139050 153906

Dlhodob' hmotn' ma etok 012 609307 134878 485123 1229308 1321364

PozemkY 013 204143 134676 465123 824 144 901 794

014 139050

6639 313349

Samostatné hnuterné veci a súbory hllutefných vecí 016

293210

Obstarávan' dlhodobý hmotn . ma' etok 019

Dlhodob" finančn" ma'elok

266114

022 3756923 829848

266114 265664

0-4580132

6639

023 3750254 o ...J750284

829848

pO!itkyúetovne 'ednotkevkonsolidovanomcellru

Ostatně dlhodobé cenné papiere a podiely

Oslalny dlhodoby finančný ma'elok

02'

025 6639 663'

13500

026

027

POžička s dobou splatnosti na'viac 1 rok 028

Obežnýma"etok 031 82846 1516611 4845670 -1426189 5018938 6010296

Zásob

Nedokončená výroba a polotovary 034

164550 4498411 o 4662951 5324479

164550 4498411 4662961 5324479

Dlhodobé pohradávky 040

pohradávkyZ obchodného st ku 041

pOhradávkY voči sDO!očnlkom, členom a združeniu 044

97913-1426189

Ině POhradávkV 045

16762

Odložená daňová pohradávka 046

Kr.lttkodobé pohfadávlt 047 23771 1351563

74786 -1 426189

pohradávky z obchodneho styku 9515 102

Pohrad. voči dcérs!<.~esp" materske účt. jednotke 049

6365

Ostalne oohradávkv v rámci konsoUdovaného celku 050 o 1 351 403

Pol1fadá~ vočl spoločnlkom, členom a združenru 051 5000

498 249346

Dal'lovépol1radávky 053 9114 58

62 337

IněoohfadáVkV 054 148

Finančnéůčt 59069

159917

Penlaze 056 2010

Účty v bankách 057 57059 436 249009

159917

Časovérozliienie 061 '"
Náklad budůclchobdoblkrátkodobé 063 525

Prl'mybudúClchobdobikrátkodobé 065

17



výročna spníva za rok 2012

výroěnásprava z.a rok 2013

10.1. Konsolidovaná súvaha k 31.12.2013 v EUR· pokračovanie
GEOCOMPlEX

Konsolidácia k 31. 12. 2013
10.1.2.Pasiva č.riagku GEOCOMPLEX. •.• GX.bytt.u.o GCX·bY!Y.'.ro KcnIoIldlltM kod",,\)'v EUIl kodnotyvEUIl

5w..hy

Spoluvfastn,;,imanieazávlizky 4449601 549(1710 ~(l06321 6415327 8074284

Vfasll~imanie 3(158459 2337988 2214672 -41$13954

Z.i.kladneimanie 229(138(1 -4613954 177(1895

Z-akladnéimanie 1770895 2323574 2290380 -4613954 1770895 1770895

Kapitálové fondy 1834060 1834050

Ostatnéka rtálovéfondy 35212 35212

Oeel'iovacierozdielyz receneniamaetkuazávlizkov on ·38822 138548

Oc:efiovacie rozdiely z k~prtáklvých ůčastnln 1837660 1837660

Fondy zo zisku 13218 13817

bkonny rezervný fond

IItsf.clokhospocU,renfamfnul~hrokov=083.08-4 084 -644039 200734

NBI"ozdelen' zisk minul 'ch rolcov 2007,", 265548

Neuhrudena strata minulých rokov (1-1429) ·544039 -438612

Výsledok hospodárenia za účtovnéobdobie ·2447 .276442 ·274972

Závazky 1391142 143349 309711 ·1392367 686449

Rezervy 7513 6766

Reze zakonnrikratkodobri 5878 5878 5131

Kr'tkodoWrezervy 16" 16"

Olhodobezávlizky 56261 207587

o.hodoWrivázkyvoéld~rn-p ""'*"'''-Iotl~nodur 1137016 O ·1137016

O$UrIr1'd_zavill<yv,álnCl konS04ldCMI""'"eetku 098 152343 ·152343

Z<1ovlizkyzo sociálneho fondu 69'

Ostalnédlhodobézávazk 38397

Odlo!enýdafiovýzávazok 17132 17132

Knitkodobezavazky 38741 143150 444096

Zévizlcyzobchodného 966 216073 220524 204945

Nevyl"akturovanedodávky 1213 65382

Zé~zqvDČidcerske·resp.malerskeJOčt.· 29107 29107

Ostatrui závizky v rámci konsolidovaneho celku 73901

Z<1ovlz1cyvočispoIDČnlkomazdru!eniu

Z'vlIzk vDČrzameslnal1com 4246 4184 8430 '''"'Zévlizkyzosociáll1ehopoistenia 112 3236 3832

Oafiov'dviiZkva dotácie 820 382 12800 14002 4972

Ostatndz:iva.zky 74221 159399

Krátkodobé financné výpomoci

Bankové úvery a výpomoci 2966327

Bank0v4live dlhodobé

Befnebankovelivery 2966327 2966327

Casovérozlišenie

V'davkybudtlcichobdobl

Výnosy budtlclch obdobJ 122

"



Výročnaspravaza rok 2012

Výročna sprava za rok 2013

10.2. Konsolidovaný výkaz ziskov a slrál k 31.12.2013 v EUR

Konsolidácia k 31.12.2013
t.nadlwfEOCOMPlEX,a.1 GX·bytx.I,r.o GCX-byty.l.ro. Kon~ hodnotyv EUR hodnoiyvEUR
$ÚVahy malersi0 dct'5ka.l00% dcéJ$ka.63% ,-

Tržby za preda·loV<lru
Náklady vynaložené na obstar. predaného tovaru

Obchod na mar!a O "..,
Výroba 04 193481 36664 78961 309106 589497

Tr.tbvz leda'a vtastn·ch vi'lobkov a služleb 05 193481 39389 807450 1040320 719036

Zmen stavudsobvlastnejvi'lob 06 O -2725 -728489 -129539 -129539
Aktlvacia (učtovna skupina 62) 07 O O
Vyrobna lpolreba 08 101630 30179 86343 218152 396979
Spotrebamatariiilu,ener ie 09 14788 641 4879 20308 22388
Služby (učl. skup. 51) 10 06842 29538 81464 197844 374591
P,idan.ihodnota 11 91851 8745 -6999 93597 192.518
Olobnén",klady 12 91616 31.571 123187 120139

Mz:dovéniiklad 13 92684 23323 66007 66204
Odmen členomC>l"ánovspoločnostia dru.!stva 14 4780 O 4780 4780
Náklad nasociálna oistenie 15 20931 8209 29140 26108
$ociálnénáklady 16 3221 O 39 3260 3047
Dane a poplatky (uctovna skupina 153) 17 5619 1400 8224 15243 17 470
Od 15 ,o rtlvnépolož k DHMa DNM 18 14856 14856 14856
Tr.tbvz reda'adlhodobého majetku a materiálu 19 750 750 450
Zostatkovácena redanéhoDM amaleri'lu 20 2821 74829 77650 32614
Tvorbazůčlovanieo rav"ychpolo!ick 21 -17881 O -17881 O
Ostatn'vi'nos l hospodárske· činnosti 22 15066 192 15278 13484
OSlatn'n'klao1ynahospodárskučinnosf 23 13187 60 40 13287 6065
VYsledokhospoda,eniazhospod.irlkejčlnnolti 26 290 4464 -121471 -116717 15308
Vynosy z dlhodobého financného majetku 29 724

Ivynos zoslalnéhodlhodoběhofinančn'hom.fetku 32 724
V·noeověUrolry 38 17562 17569 741
N~kladovt urolcv 39 150020 150020 174360
KurzovéziskY 40 O
Kurzové51raty 41
051atnévi'nosyzfinančnejčinnosti 42 O
Ostatn'n~ktao1ynafinančnúčinnosr 43 1762 141 1077 29aO 11573
Vysledok hospoclárenia z financnejčinnol!1 46 -1758 -141 -13353.5 -135434 -184468
VYsledokho$p.zbežnejčinnostipredzdanenim 47 -1468 4323 ·25.5006 -252151 -169160
Oai'lz rlmovzbetnečinno5ti 48 979 382 O 1361 4401
·slatn' 49 382 383 140

50 978 978 4261
Vysledok hospodar. z bežnej činnosti po zdaneni 51 -2447 3941 -255006 -2.53512 -173561
MimoriadnevYnos účtovná skupina 68 52 O
Mimoriadnonáldao1y(účtovnáskupina58) 53 24 21436 21460
Vysledok hOlpodarenia z mimoriadnej cinnosli 54 -24 -21436 -21460
VYlledokholp.zmimoriadnejčinnostipozdaneni 58 -24 -21436 -21460
VYsledokholp. u.úclovnéobdobiepredzdanením 59 -1468 4299 -276442 -273811 -169160
VYsledokhosp.zauctovnéobdobiepozdan.ní 61 ., 4 3917 -26442 -274972 -173 81
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Správa nezávislého auditora

Prc akcionárov a vedenie spoločnosti GEOCOMPLEX. a.s.

1. Uskutočnil sem audit priloženej konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti
GEOCOMPLEX, a.s. adcérskych spoločností k 31.12.2013 vsúlade 50 zákonom
Národnej rady SR č.54012007 Z.z. o audítoroch a Slovenskej komore 3udítorov a
zák onom čA3I/2002 Z.z. o účtovníctve, a v súlade s Mcdzinárodnými auditorsk)'mi
štandardmi (lSA).

2. Štatutárne orgány spoločnosti sú zodpovedné za vypracovanie účtovnej závierky,
v súlade s Medzinárodnými štandardmi prc fimmčné výkazníctvo, lak aby
neobsahovala významné nesprávnosti. Pre tento účel, zvoliť a uplatňovat' vhodné
účtovné postupy a primerané odhady. Ďalej zabezpečiť kompletnost', prcukázatel'nosť
a korektnost' účtovných zápisov v súlade s príslušnými zákonmi a ďalšími predpismi.

3. Auditorské ovcrenie bolo planované a vykonané s ciel'om získat' dostatočné
ubezpečenie, že účtovná závierka neobsahuje významné vecné a formálne
nekorektnosti. Overenie obsahovalo preskúmania na báze testov, preukaznú evidenci u
k hodnotám a štruktúrc účtovnej závierky.

4. Audit tiež zahfňa hodnotenie použitých účtovných princípov a významných odhadov
realizovaných managementom, ako aj celkové hodnotenie prezentovanej účtovnej
závierky. Verím, že vykonaný audit poskytuje dostatočnú bazu pre získanie
oprávneného názoru.

S. Podra mójho názoru, položky konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013 pravdivo
vyjadrujú hodnotu aktív, závazkov, vlastného imania, finančnú, ako aj výsledkovú
situáciu spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. adcérskych spoločností k 31. 12. 2013
v súlade s Mcdzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo, ako aj ďalšími
súvisiacimi predpismi.

Bratislava, 09.06.2014

~ Ing. Ivan Sulánek
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Výročná správa za rok 2013

GEOCOMPLEX

ll. Vyhlásenie zodpovedných osob emitenta

Zodpovedné osoby emitenta členovia, predstavenstva spoločnosti GEOCOMPLEX, a. S.,:

Ing. ťubomír Hečko, predseda predstavenstva, RNDr. Adrian Panáček, CSc., podpredseda

predstavenstva a Miriam Mattielighová, členka predstavenstva vyhlasujú, že podl'a ich najlepších

znalostí účtovná závierka spoločnosti GEOCOMPLEX, a. S., vypracovaná v súlade S osobitnými

predpismi, poskytuje pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho

výsledku emitenta a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie a že výročná správa

obsahuje pravdivý a verný prehl'ad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia emitenta

a spoločností zahrnutých do celkovej konsolidácie spolu s opisom hlavných rizík a neistót,

ktorým čelí.

V Bratislave 7. 4. 2014

Ing. :Cubomír Hečko, v. r., predseda predstavenstva

RNDr. Adrián Panáček, CSc., v. r., podpredseda predstavenstva

Miriam Mattielighová, v. r., členka predstavenstva

21


