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A. Základně informác/e o účtovnej jednotke

Datum založenia'
Dátum 'vzniku:

GEOCOMPLEX, a.s.
Geologická 21
821 06 Bratislava
23. aprf1a 1992
1. máj. 1992

A. a) Obchodně meno účto'vflej jednotky:

Sidlo:

A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

• projeklovanie. -.ykonávanie a Whodnocovanie geologických najmi:! geofyzikálnych prác.

• \ydávanle penodlckej tlače a nepenodických publlkácil,
• úradné merania ionizuJuceho žiarenia a staoo'J8nie rádionuklidov v pOdnych vzorkách,
· projektová člnnosť \O výstal/Je· '"Ypracovanie dokumentácie projektu jednoduchých sla\oieb. drobných sta\oieb

a zmlen týchto sta\oieb,
• prípra\oné práce pre stal/Jy . buracie a zemné práce.
· uskutočňovanie sta\oieb a ich zmien,
· \ýkon činnosti sta'J8bného dozoru,
· ••ýkon činnosti sta\byvedúceho,
• sprostredkovanie predaja. prenájmu a kupy nehnuterneslí (realitná činnosr),
• správa budova by tav • obslarávaterská činnosť spojená so sprá\QU budov a bytov,
• prenájom nehnuternostl s poskytovanlm mých než zák ladných služieb . obslarávalerskě služby spojené s prenájmom,

• poradenská a konzultačna činnosť v oblasti sta'J8bnlctva.
• projeklovanie. riešenie a whodnocovanie úloh základného geologického •.•ýskumu, regionálneho geologického .•••ýskumu,

ložiskového geologického prieskumu, hydrogeologického pneskumu, inžinierskogeologického prieskumu. geologického
prieskumu ti\Otného prostredia a geologického prieskumu na špeciálne účely.

• \ykonávanie geofyzikalnych a geochemických pmc pre geotogický \oý"skum a pneskum.
• banská činnosť v rozsahu udeleného banského oprá'vflenia č. 1755/1996 zo dl'ia 15. okt6bra 1996.

Ostatní dólelití skutočnosti

A. e) Právny dóvod na zostavenle účtovnej závierky:D riadna D mimorladna

l2J p.-iebožná

Dó..oo na zosta..enie mimoriaane. účto\onej za\oierky:
Drozdelenie zlúéenie

U zaéiatok likvidácie koniec Hkvidácie

D spJ~utie O zmena práv. formy

DIf)fllásenie konkurzu D zru§enie konkurzu

A. f) DábJm schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 24. júna 2013.

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

B. a) Štatutárne, dozomé a iné orgány:

Mena, priezvisko, (obch. meno) člena Název orgánu Poznámka
IJ\G. ťUElOMÍR t-EČKO PRED5TAVENSTVO PREDSEDA PREDSTAVENSTVA

RNCK.Aoo.lÁN PANÁČEK, CSc. PREDSTAVENSTVO PODPREDSEDA PREDSTAVENSTVA;
PROKURISTA

MIRIAM MATTIELIG-«JVÁ PREDSTAVENSTVO ČLEN

Mn.AN PETROvK oozORNÁ RADA PREllSEDA
\lÁNOOLF DOZORNÁ RADA lEN

~NA lJESKOVSKA oozoRNÁ RADA ]čLEN



C.lnformácie o konsolidovanom celku, akje účtovná jednotka jeho súčasťou

C. aj Obchodné meno a sidlo konsolidujúcej účlo\11ej jednotky, klOfá zosla'Nje konsolido...anú účtOIKlÚ zá~erku za všetky
skupiny účtolKlých jednotiek konsolidowného celku, pre ktoru je účtOlKlá jednotka konsolidovanou účtOIKlOU

Jednotkou:
GEOCOMPLEX a.s., Geologická 21,82106 Bratislava

C. b) Obchodně meno a sldlo konsolidujúcej účtolKlej jednotky, ktorá zosta'Nje konsolidovanú účtOIKlÚ zá~erku za tú
skupinu účtovných jednotiek konsolidO\l8ného celku, kterého súčasťou je aj účlo-.ná jednotka; u\édza sa aj
obchodně meno a sidlo účto..."ej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtOIKlOUjednotkou:

c. cl Obchodně meno a sldlo konsolidujúcej účto..nej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účlo..."é zá~erky
ziskať:

Adresa registrového súdu, ktorý o,edie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidO\l8né účtOlKlé zé~erky:
Obchodný register Okresného súdu Bratisla'VEI r, Záhradnlcka 10, 812 44 Bratislava.

E. Informácie a účtovných zásadách a účtovných metódach

E. a) Účtovně jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

0áno Dnie

V prípade ak nie, llIoiesť dóm: ...

E. bl Zmeny účtovnych zasad a metód:
ŮčtolKlé met6dy a zásady boIi apliko\6né v rámci platného zákona o ÚČIOIKIícM, s osobitosťami·

Druh zmenyzlÍSadyalebo metódy

Zmena Struktury poklžiek súvahv a vykazu

ziskovastratvstlpei
Zlrenazakona

Bez vpiyvu na vysledokhospodarenia a vlastné
iTBnle

DOvodzmeny Hodnotavplyvu na prisluinuzloiku bilanci.

E. cl Sp6sob oceňovania jednotlivých zlož!ek majetku a zavazkov:

Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotny maJetok
1) Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný podnik oceňoval obstarávacou cenou vzložení:8 obstarávacia cena \fátane nakladovsú\o1slacich s obstaranfm v z!oženl·

0dopra..."é 0províZle 0skonlo ~poislné o clo

Podnik tvorH vlastnou činnosťou dlhodoby nehmotný majetok
2) r::h:rl::tY rehmotný majetok "yt\Ofený 'vlastnou činnosťou oceňoval podnik 'vlaslnými nákladmi v zloženi:

§pname náklady

nepriame náklady spojené S vírobou

inak:

Dlhodobý nehmotný majetok o,.yt\Qfený 'vlastnou činnosťou oceňoval reprodukčnou obstará'VEICOUcenou v prlpade, ak
'vlastné néklady sú o,.yššie ako reprodukčná obstará\'8cia cena tohto majetku.

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok
3) (Jlrl±ý trnolný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zloženl:8 obstará'VEIcia cena \Kálane nákladovsú~siacich s obslaraním vzloženi:



~dopra\otlé ~poislné ~CIO

Podnik v bežnom roku tvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou člnnost'ou
4) Ch:rl::tYlmotný majetok vyoorený \Aaslnou člnnosrou oceoo....al podnik \Aastnými nakladmi vzložen!:

§pname náklady

nepname náklady ('.•ýrobna réžia) sŮ\4siace s ~t-.orenlm hmotného majetku

maK:

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

~

obstarávacOlJ cenou pri nakupe a predaji

pn nákupe obstarávacou cenou a pn predaji váženým aritmetickým priemerom

met6dou FIFO (pTi rolKlakom druhu. rolKlakom emltento\o1 a rolKlakej mene)

inak:

Poznámka:

PODIELOVÉ CENNÉ PAPIERE A PODIELY V OCÉRSKYCH ÚČTOVNYCH JEDNOTKÁCH METÓOOU VLASTNÉHO
IMANIA.

REALIZOVA lEL:NÉ CENNÉ PAPIERE A POOIEL Y PRl NÁKUPE NÁSLEDNE OCEŇOVAL OBSTARÁ VACOU CENOU.

Podnik nakupoval zásoby
Účto\<8.nleobslarania a úbytku zásob.
Pn účtovaní zásob postupoval podnik podra Postupovučtovania, ůT I, čl. 2.
D sp6sobom A učtO\<8.nlazásob

D spósobom B účtovania zásob

6) Nakupované zásoby oceoo....al podnik obstarávacou cenou v zložení:Dobstarávacia cena 'vfátane nákladov sÚliisiacich s obstaranim v zJoženl:

DdopralKlé Dprovlzie Dpoistné O clo

Náklady sLMsiace s obstaranim zásob:Dpn prljme na sklad sa rozpočitavali s cenou obstaranla na technlckú jednotku obstaranej zésoby

D obstarávacia cena :zaS.obS8 van81~ckej evidencii rozdelila na cenu obstarania a nakladysúvisiace s obstaraním
(Postupyul::tcvania UT 1. I::i.IV.ods. 3). Pri vyskladneni sa tieto nákladyzahfr"iali do nákladov predanéhc tovaru (501,504)
2ilvazne stanoven~ spOsobom, určeným podnikom takto: .

Popis:D obstarávacia cena zásob sa v analytlckej e\oidencii rozderO\08la na I.Opred slano-.enu cenu (pe\otlú cenu)

pedra intemej smemice a odchýlku od skutočnej ceny obstarania (tam tiež). Pn "'Yskladnenl sa táto odchýlka
rozpúšrala do nákladov predaných zásob spOsobom zévazne stano\€ným podnikom pedra popisu:

Pri vysktadnení zásob sa používal

§'>Iážený aritmetický priemer z obstarévaclch cien, aktualizovaný mesačne

~et6da FIFO (prvá cena na ocenenle prirastku zásob sa použila ako pl\'é cena na ocenenie úbytku zásob)
Iný sp6sob:



Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou
7) Zásoby ..yl\orené \-lastnou ..yrobou podnik oceňoval \-lastnýml nákladmiO podra skutočneJ ..yšky nákladovvzloženl-

- priame náklady
- tasť nepriamych nákladov, sú~siaca s lch ~t\<áraním.

Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohfadávky, závazky
8) Peňažné prostriedky a ceniny, pohradá..t<:y pn Ich 'Iznlku, závazky pri ich '-zni ku oceňoval menovitou hodnotou.
9) pohradá\ky pn odplatnom nadobudnuti, pohradá\4<::y nadobudnuté \4<::ladomdo základného imania a závazky pri leh

prevzati oceňmel obstarávaeou cenou

Podnik prijal darovany majetok
10) Majetok nadobudnuty darovan[m oceňoval reprodukčnou obstarávacou cenou, s vjnimkou pel"lažnych prostriedkov a

cenin a pohradá\Ok ocenených meno~tými hodnotami.

Podnik má novozisteny maje tok pri inventarizácii
11) No\Qzistený majetok podnik oceňoval reprodukčnou obstarávacou cenou

E. dl Sp6sob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku:
Spósob zosta\enia ůčto'vf"lého odpisO\lého plánu pre dlhodobý majetok a použité účtO'vf"lé cx:Ipiso\'é met6dy pri stanmenl
ůčto'vf"lých odpisov:

Druh majetku Doba odpi$ov.nia Sadzbaodpi$Ov Odpisová metóda

STAVBY 20-30 5%-3,33% rovnomerné

~~~TROJEA 6-12 8,33%-16,67% rovnomerné

OOPRAVN!: PRQSTREDKY 25%-16,67% rovnomerné

5OFTV," 25% rovnomerné

lC<NaE 25% rovnomerné

DROONÝ !-f..tOTNY MAJETOK rOzna 100% jednorázový odpis

ffiOBNÝ NEHMOTNÝ MAJETOK rOzna 100% jednorézovyodpis

o Odplso'lý plán účto'vf"lých cx:Ipisov nehmotného majetku ..ychádzal z pofiadavi<y zákona 431/2002,

dodržiavala sa zásada jeho odpísania v účtO\4lícl\e najneskOr do 5 rokovod jeho obstarania. Odpiso\'é sadzby pre
účto\4lé a dar'lo\€ odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa neromajů.

o Odpiso-.ý plán účto'vf"lých odpisov nehmotného majetku ..ychádzal z toho, že '-zal za základ spósob

odpisovania pedra daňových odpisov. Odpiso'oé sadzby pre účlo\Oé a daňo'.é odpisy dlhodobého nehmotného
majetku sa romajů.

DOdpisoV;f plán bol ovply'vf"lený týmito rozhodnutiami:

DOdpiso,-ý plán účto'.11ých odpisov hmotného majetku podnikater zosta-.11intemým predpisom

v ktorom -.ychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďCMIného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam
Jeho použivania. Odpisové sadzby pre účtomé a daňo\'é odpisy podnikatera sa nero'vf"lajú.

o Odpisovj plán ůčto'vf"lých odpisovhmotného majetku podnikater zosta-.11inlemým predpisom
tak, že za základ vzal met6dy použfvané pri >vyčlsrovanl dai'íov:fch odpisov. OdpisO'olésadzby pre účtO\ll1é a dar'io'oé
odpisy podnikatera S3 ro\11ajů.

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:
Ma}etok Ocen.ni. Výlkadotacie

F. lnformácíe k úd~jom vykázaným na strane aktív súvahy



Podnik ma/nemá dcérsky, spoločný alebo pridružený podnik:
GCX-byty, s. r. o. - 63,77 % - ný podlet;
GX-byty,s. r. o. - 100 % - ný podiel:
Malé Byty, s.r.o. - 100 % - ný podiel).

F. b) Sposob a výška poistenla dlhodobého majetku:
Poist.ny maj.tok Poistna suma (v celych~) Platnosťtmluyy od -do

F. d) Prehrad O dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, pri ktorom vlastnicke práva nadobudol ve rite I'

zmluvou ° zabezP;:::kcom p,"vode p,áva, aler klo'; ui;V~J na Zák:::o~~'UVY ° :oi;čke,

F. e) Prehrad o dlhodobom nehnuternom majetku, prl ktorom nebolo vlasfnícke právo zapisané vkladom do

kata"'a nehnulel':::~:ku dňu zostavenla účlOVl záv;e,ky a lálo ho Ui::,,,,, PO

F. t) Charakteristika Goodwilu:
Spósob nadobudnutlagoodwilu Hodnota Spósob výpočtu hodnoty

F. g) Prehrad O položkách ůčtovaných na účte 097 - Opravná položka k nadobudnutému majetku:
[)óyod účtovania Obstarávacia hodnota OpráYky Zostatková hodnota

F. hl Prehrad O výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období:

Náklady Nákladynavýskum
Náklady yynalofené v BC na Náklady vyna\oiené v Ba na vývoj_

vývoj - ne aktivované aktivované

F. n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia ůčtovnej závlerky:

Majetok
imania)

138548

(na1nou hodnotou, al.bo m.tódou vlastního
BQ

Druhocenenla Vplyv oe.nenia na VH a na výšku vlast.

FODIELOV CEt-.JNE

FAPEREA FOOE..Y V

OCé:RsKEJ úCTOVNEJ

JEDNOTKE

PIo'ETODAVlASTNtHO r..IAN~

G. lnformácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a.1, 2, 4, 6) Údaje o vlastnom Imani:
Popis zák ladného imania \ýška uplsaného Imania nezaplsaného vaR'

Tnt
vcelýchBJR

BO
1770895 t770895

53350 53350

33 33
1579799 1234913

922459 922459

309199 O

181206 178749

76348 76346

Zékladnéilraniecelkom

PI:ltetakcll(a.s.)

Nonil1<'llna hodnota I akcie (8.S.)

Hodnota podiebv podra spolOCnikoy (obchodntl spobčnosf)

l:ubomir Hečko. n . (patet akcii 27 790 ks)

Mlan Petroyič (početakeU9 333 ks)

JaroslaY Ceryenka (potet akcii 2 300 ks)



CfE WVESThENT LLC (potet akcII 577 Ils)

Fond národného majetku (počet akcil715 ks k 13. jIlnu 2011: potetakcii 1 218 ks k 17.

"nu20t2;potetakciíI4891ls k 19.j(inu 2013)
49426 40430

21410 16929

19153

·0.046 1,976

1770895 1170895

1770895 1770895

Zisk na akclJ. alebo na podiel na zékladnom mn!

Hodnota upisaného vtastného irrBnla

t.ian Hotek (potetakcií 275 ks k 13.;:'nu 2011; potetakcil510 ks k 17.;.:.nu 2012; potet

akcii 645 ks k 19. iúnu 2013

I-bdnotasplalenéhozákladnéhomanla

Hodnota vlastných akciivlastnená ůttovnoujednotkou, alOOoc'\ouovládanyrriosobarria
osobarri, v ktorých mé ůttovná jednotka podstatný vplyv

Text

G. a.5) Prehfad O zisku a strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale prlamo na účty vlastného
imanla;

PO

Zmeny reá~ej hodnoty majetku

Zmeny hodnoty rmjetku prl použiti met6dy vlastného irrBnia - precenenie pcdielových

cenných papierov a podielov vdcérskych ůtlovnýchjednotkách

vcelýchBJR

BO

-177370

rávom:

-177370

293211

néprtlady:

293211

OruhformyZlbezpačeniazivizku
lnou formouzabezpečenlll

Zoznam udalosti, ktoré nast ••ti ale ba sú d6sledkom

okolnosti po dni, ku ktorému sa zastavuje účtovni
závierkadodiiazostaveniaůčtovnejdvierky

o. fnformácie O skutočnost/ach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuJe účtovná závierka
do dňa zostaven;a účtovnej závierky

Hodnota
D6vod

Ncvyjasnenérozdiclynaůčtepohredávkyzobchoclnóhostyku(ůčlovanésvplyvomna

ůčelnClJhr&denáSlratarrinulýchrokov)

Spolu

Pokles alebo zvýAenie trhovej ceny finančného majellw ako

dósladkuokDnosH ktoré nastai po dni. ku ktaréfT1J sa zostavuje
ůčtovnázévierkadodl'iazostavenlaůttovnejzávorky

BC PO

Zrrena vý!ky reZEIf"V a opravnychpoložiek, oktorjch sa účtovná

jednotkadozvedelavhoreuvedenomobdobf

Zrrenaspoločni«lvúčtovnejjednolky

Prijaticrozhodnutieoprodejiůttovnejjednotky,a~bojejčasti

Zmeny význarmych polotlekdtlodobého finančného rmjelku

Začelie. alebo ukončenie činnosti častí Očtovnej jednotky (napr

prevédzkame)

Vydaniedlt1opisovainýchcennýcnpapierov

Ziúčenie,splynulie,rozdelanieazrmnaprévnejfOfmy

Mrroriadneudalosll-tivetrlépohromy

Zlskanie, slabo odobratie licenole alabo iného povolania

význarméhoprečinnosf

Príloha Č. 3a k opatreniu č. 445512003-92

Priloha k opatreniu Č. MFJ24013J2011-74

očte zamestnancov

Betn' účtovnó obdobie Bezprostredne predohádzajúce

ůčtovné obdobie



potetvedúclChzamestnancOv

Stav zamestnancov kudl'iu, ku ktorél'T1J sazoSlavuje

útlOVnázl'!lvierQ.zloho:

Tabul'ka t. 1

2. Informácie k časti B. písm. b) prllohy č. 3 o štruktůre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
ůčtovná závlerka a o štruktůre spoločnlkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného
obdobla

Spoločník, akcionár

1812

absolútne

výška podielu na l.ákladnom imaní
lný podiel na

Podiel na ostatných
f---------,----- hlasovacích právac položkách VI ako

v 0/0 na Zl
valo

Aktivovaně

nakladyna
vývoj

15797

v 0/0

Lubomír Hečko, Ing. 92245 52, 52,0

roslav Cervenka 4,3

Milan Petrovič 30979 17,4
drián Vološin 10,2

7634 4,3
10,2

Fond národného majetku 4942 2,7 2,7
Milanl-tlšek

CEE INVESTMENT LlC
2141 1,2

1,0l

Tabufka č. 2

Spolu
1915 1,0

89,2

Spoločník, akcionár do dňa zl"I'eny y
štruktúre spoločníkov, akcionárov

89,2

Spoločník, akcionár
Dátum

absolútne y 0/0
l.meny

a b c d
CubomlrHečko, Ing. 922459 52,11.

Milan Petrovič
od 17.6.2012 309 799 17,4'do 19.6.2013

jAdrián Vološin
od 17.6.2012 18120 10,Z:do 19.6.2013

roslav Červenka 7634 4,3

Fond národného majetku od 17.6.2012 4942 2,7do 19.6.2013

Milan tbšek od 17.6.2012 2141 1,2do 19.6.2013

CEE INVESTMENT LlC od 17.6.2012 1915 1,0do 19.6.2013
Spolu 1579 79 89,2

výška pod5elu na základnom
imaní Podieloa

hlasovacích
právach valo

Iný podiel na
ostatných

položkách VI ako
na Zl
v 0/0

52,~

17,4

10,2

4,3

2,7

1,2

1,0

89,2

3. Informácie k časti F. pism. a) prilohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku
Tabul'ka č. 1

Dlhodobýnehmotny

majetok Spolu

Seine účtOVrl' obdobie

Ostatny

ON.
Obstara Poskytnuté

vaný preddavkyna
DNM DNM

Softvér Oe.nitern'
práva

Goodwill

Ptvotnéocenenle

Stav na začiatku

ůčtovneho obdobia

RÍ"i!stky

Ůlylky

44429 44429

Resuny



Stav ni konel ůltovniho
obdobia

4442944429

Pr"'aslky

Oprávky
Stavna:učiatku
učlovneho obdobia

44429

lb,.,
Stav na konci účtovního
obdobl.
Opravnépolo1ky

44429

Stlvnazačiatku
ůčtovn'hoobdobia
Pri'astky

u:'ytky
Stav na konci últovniho
obdobl.
Zoslatkováhodn<l!a
Stav nazačiatku
účtovníhoobdobia
Stav na konciůčtovniho
obdob I.

Tabulka Č 2

Dlhodobýnehmotný
majetok Spolu

Aktivovlni
n'~~:~ na Softvír Oc:~:::ní

BDzprostredne predchMzajúce últovní obdobie

Ostatný
DNM

Obstara Poskytnuté
vaný preddavkyna
DNM ONM

Goodwill

A'volnéoeenenie
Stav na začialku

44429
ůltovnéhoobdobia
Prraslky

u:'ytky

Presuny
Stav na konci

44429 44429
účtovn'hoobdobia
Oprávky
Stav na začiatku

44429 44429
ůčlovnehoobdobia
Pri"astky

u:'ytky

Slav na konel
44429 ...."účtovn'hoobdobia

Opravnépolo1ky
Stavnazačiatku
účtovn'hoobdobia
Prraslky

U:.ylky

Stav na konel
účtovnehoobdobia
Zostatkovéhodnota
Slavna:učiatku
ůčtovnihoobdobia
Slav na konci
ůčtovn'hoobdobia

4. Informacie k častí F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok

Ohodobynehrrolnyrrejelok.prlkloromrréůčtovnajednotkaobmedzenépravos ninnakladaf

I-bdnota za beiné účtovní obdoble
Ohodobynehrrolnyrrejelok,na ktoryjezriadenézaložnéprávo



Tabul'ka Č. 1

5. Informácie k časti F. písm. a) prílohy Č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobyhmotný
majetok

Belné účtovné obdobl.

Základné
st;idoa
t'alné

l.vieralá

Spolu

Ptvotnéocenen\e
Stav na l.ačiatku

204143 450535 212985 2ti5664 1133327
účtovnéhoobdobia
A"i"astky 450 450

lIlytky 4611 4611

A"esuny
Stav na konci 450535 208374 266114 1129166účtovn".,oobdobia
Oprávky
Stav na začiatku 296629 212985 509614
účtovnéhoobdobia
A"irastky 14856 14856

lIlylky 4611 4611
Stav na konci 311485 208374 519859účtovnéhoobdobia
Opravnépolo2ky
Stav na zaěiatku
účtovnéhoobdobia
Pri<lstky

U,ylky
Stav na konci
účtovnéhoobdobia
Zostatkovéhodnota
Stav n. zaěiatku 204143 265664 623713
účtovn'hoobdobia
Stav na konci

204143 139050 266114 609307
účtovnéhoobdobia

Tabul'ka Č 2
Bel.prostredne pndchádzajúee účl0vně obdobie

Samostatne Pestovat
ZákladníDlhodobýhmotný hnutel'n'veei el'ská
stádo a Oslatny Obstará Poskytnutí

majetok Poumky Stavby asúbory celky vany preddavkyna Spotu
hnulernyeh trvalyeh t'ažn' ..... OHM OHM

Vlci poraslov zvieralá

Pozemky Stavby

Prvotnéocenenle

1133327
Stavnal.aěiatku
účlovného
obdobla
A"rastky

212985 265664

u,ytky

204143

A-esuny
Stav na konel
účtovnáho
obdobla

204143 450535 212985 265664 1133327

494758

Oprávky
Stavnazaěiatku
účtovního
obdobla

281773 212985



Stavn3konci

účtovního
obdobla

296629 212985 509614

14856

Opravněpolo1ky

Stav nazačiatku

účtovneho

obdobla

14856

A"rastky

Ibytky

Slav na konci
účtovního
obdobia

Slav na začiatku
účtovného

obdobla

204143 168762 638569

Zoslatkov:!ihodnota

Stav na konci
účtovneho

obdobla

204143 153906

265664

265664 623713

Dlhodobý hmotný majetok Hodnota za blŽní účtovní obdobi.

6. Informácie k éasti F. písm. c) prilohy č. 3 O dlhodobom hmotnom majetku

[»]odoby hrrolny majelok, na ktory je zriadené zalo1né prbo

(Xhodoby hJTDtny majetok, pri ktoromrré účtovná jednotka obmedzeně právo s nm
nakladar

7. Informácie k častl F. písm. j) prílohy Č. 3 o dlhodobom finančnom majetku
Tabul'ka Č. 1

Podl.lod CP a
Ostatně

Poličky s
OIhodobý podlelové CP podielyv

dlhodobé
Poličky

Osl.tny
dobou

Obstaráv
Poskytnuté

finančnýmaJetok a podiely v spoločnostis OJ vkons. splatnosti prlddavky Spotu
CÚJ podstalnym

CP,
celku

CFM
najvlac

anyDFM
"OFM

vplyvom
podilly

Jeden rok

Belné účtovné obdob I,

Slav na začiatku
ůčtovného

obdobla

3922654 3929293

Prvotněocenenie

6639

Lb,., 172370 172370

A"esuny

Stav na konel

účtovního 3750284

obdobía

Opravnépolo1:ky

Stav na začlatku

ůčtovního
obdobia

6639 3756923

Pri'"astky

Ibytky

Stav na konel

ůčtovného
obdobia

3922654 3929293

Ůčtovnáhodnola

Slav na začiatku
ůčtovneho
obdobla
Slav na konci

ůčtovního
obdobia

6639 3756923



Tabul'ka Č 2
Bezprostredne predch.:iidzajůce ličtovni obdoble

Podi_lově CPa
Oslalné

Póžiěkys
Dlhodobý Podielové CP podielyv

dlhodobé
P6iiěky

Ostatný
dobou

Obstar_v
Poskytnute

finaněnýmaj_tok a podiely v spoločnostis úJ v kons. splatnosti preddavky Spolu

00' podstatným
CP,

calku
CF.

najviac
anýDFM

naOFM
vplyvom

podjely
jed.nrok

Rvolnéoceroenle

3636083

Ri"astky 293210 293210

Stavna:r.ačiatku

účtovního
obdobla

Rasuny

Stav na konci
ůčtovného

obdobla

3922654

Opravnépolo2ky

Stav na začiatku
účlovního

obdobia

6639

6639 3929293

Pri"astky

lbytky

Stav na konci

účtovného
obdobla

Slav na začiatku

ůčtovného
obdobia

3629444 3636083

~tovnéhodnol8

3922654 3929293
Stav na konci

ůčtovného

obdobla

6639

6639

OIhodobý finaněný m ajetok I-bdnotaza beiné ůčtovni obdobie

8. lnformácle k časti F. pism. m) prilohy č. 3 O dlhodobom finančnom majetku

Cihodobyfinančnyrllfljetok, na ktorjje zrooenézélolnéprévo

ctlodoby filantny majetok. pri ktorom mll ůttovné Jednotka abrrcdzené práva s nm

nakJadar

9 Informácie k časti F pism i) prílohy č 3 O štruktÍlre dlhodobeho finančneho majetku

Baini ůčtovné obdobie

Podi,IUJ na
hlasovactch

prévachv%

Účtovná hodnota

DFM

ObChodně mono a sidlo

spoločnostl, 1/ ktorej má Podiel ÍlJ na Zl v

ÚJ umiestnenýDFM ".

Dcérske účtovné jednotky

I-bdnota I/Iestného

Imania úJ,vktorej
ma ÍlJ umiestnený

CF.

Vysledok
hospodárenla úJ, v

ktorejma IÍJ

umlestneny DFM

GX·byly.s.t.o '00

1412296GCX·byly.s.r o.

2337988 3917 2337988

"I 2214672 ·276442

'00tlaIéByly,s.r.Q.

Účlov", !ednolky s podstatným vplyvom

1
1



J
Oslalné reali:zovalern' CP a podlely

Akcie NCH83A, 8.5. I I 6639

I
I

Obstarévaný OFMna účely vykonanía vplyl/u II Inaj UJ

Dlhodobýfinaněný

majetok spolu

Spoločnosf 'viaslní akcie "společnosti Incheba, a.5.- informácie o VI, VH liJ, v ktorej má ÚJ umlestneny DFM ku dňu, ku
ktorému sa zosla'.1Jje účto-.ná zál.1erku spoločnos!i GEOCOMPLEX, a.S. nie sú k dispozlcii

10 Infarmacle k častí F písm j) a I) prílohy ě 3 o dlhových CP drtaných do splatnosti

Dlhov. CPdrhné do splatnosti Druh CP

,
D:lsplall1ostivlacakopllťrokov
D:I splatnosij od troch rokov do
piatich rokov vrélane

():) splatnostiodjedného roka do

troch rokov vré\ane

D:I splatnosUdOjedrlÓho roka

vrátane

Dhallé CP drhné do splatnosti

spolu

začiatku
účlOl/neho

obdobía

Zvy-hnie

hodnoty

Znihnie
hodnoty

Vyradenie

dlhoveho CP z Stav na konel
učtovnictvav účtovného

účtovnom obdobía

období

11 Informácie k časti F plsm. Jl a I) prllohy č 3 o poskytnutých dlhodobých póžičkách

Dlhodobé p61ičky

COsplatnostlvlac akoparrokov

D:lsplalnostiodtrochrokovdoplalkh
rokovvrllllane

COsplatnosti od jedného roka do troch

rokovvrllltane

00 splatnosti do jedrlého roka vrllltane

Dlhodobé požlčkyspolu

Stav na l.ačiatku

učtovného

obdobía

Zvýhni.

hodnoty

Znižení.

hodnoty

12. Informácie k časti F. pism. o) prHohy č. 3 O opravných položkách k zásobám
Tabui"ka Č 1

Vyradenie p6f.íČky Stavn.konei

z účtovníctva v učlovného
účtovnom období obdobia

Bažné účtovné obdobíe

Zhoby

M:lleriél

Nedokončené vyroba a
Iotovaryvlastne"vvrob

Vyrobky

Zvieralé

Tovar

StavOPn.
začiatku

učtovného
obdobía

Zúčtovanl. OPI.

dovodudniku

opodstatnenosti

Tvorba OP

Stav OP naZúčtovaní. OPI.

d6voduvyrad.nia
majetku z ůčtovnictv.

konei
ůčtovného

obdobía



NehnuternosťnapredaJ

Rlskytnutépreddavky na zásoby

Zásoby "polu

Tabul1<:a č_ 2

Nóklady na obslarávanle nehnutefnosti na prodaj za účtovně obdobie

Nehnuternosťnapredaj Hodnota

Zi!lsoby, naktorějezriadenézi!lložněpri!lvo

N,éz.ovpoloiky

Náklady na obslaranie nehnuternosti na predaj od začiatku obstarávania

13. Informácie k časti F. písm. p) ptílohy č. 3 O zásobách. na ktoré Je uladené záložně právo a o zásobách, pri
ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladat'

Zi!lsoby, prikterýchrréůčtovnájednotkaobmedzenéprávos nirrinakladar

Usoby Hodnotil Z.8 bd:ná ůčtovne obdobíe

výnosy zo zák8:.kovej výroby

NtIk1adynazákazkovůvýrobu

i'tubý zisk I hrubá slrata

Tabulka Č 2

Hodnota zákazkoveJ výroby

14. Informácie k časti F, písm. q) prilohy Č. 3 O zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnutel'nosti
určenej na predaj
Tabulka Č 1

Sumarodzačiatku

zaknkov'Jvýroby aido
konca bdnáho učtovnáho

obdobia

d

Zabezprostredne

Za belná ůčtovne obdobíe predchádujuce ůčtovne
obdobl,

Vyfakturovanénároky:z:avykonanuprácuna:z:ákazkovej
výroDe

Sum ar od začialku zákazko'lej yYroby

Za bein' ůčtovn' obdobíe li do konca befn'ho učtovnáho
obdobla

~rava nárokov pedra stupl'la dokoneenia alebo mat6dou

nulového zisku

SuwaprijatYchpreddavkov

Suwa zadržanej platby

Taburka Č 3

Nbovpoloiky

Sumar od učiatku

dkazkovejvýstavby

nehnutetnostiurč,nejna

predajaidokonca baináho

učlovnehoobdobia

d
Výnosyzoztlkazkovejvýstavby

nehnulefnostiurčenejnapredaj

Zabezprostredn,

Za btžné ůčtovn' obdob1e predchádzajůce ůčtovné
obdobie

Náklady na zákaz:kovů výstavbu
nehnutefnostiurčenejna predaj

t-rubý zisk I hrubá slrala

Tabuli<a Č 4

Za bein' učtovná obdobie

Sumárod z.ačialkuzáknkovej
výstavbynehnuternostiurčenejna

predajaidokoncabeiného

ůčtovnáhoobdobla

Hodnota dka:z:kovej výstavby nehnulefnosti
urč.nejnapredaj

Vyfaklurovanénároky ;::avykonanuprácuna:z:ákaz:kovej

v'slavbenehnuternosllurčllne'napredaj

~rava nárokov podfa slupňa dolloočenia slebo rret6dou



15 Informácie k častí F pism r) prilohy č 3 o vývoji opravnej položky k pohradávkam

17881

Bein' učtoyné Obdobi.

Zúčtoyani. OP z Zúčtoyanil OP z doYOdu Stav OP na konci
doyodu zániku vyradenia majetku z úětoyného

opodstatnenostl úětoynlctya obdob!a

Tvorba OP

17881

StayOPna

začiatku
úětoyného

obdobi.

b

pohr.dbky

Fbhradévky z obchodného

,~'" 17881

Fbhfadávkyvočidcérskej
účlDYnej,ednotkee

Imlerskejúčtovnejjednotke
Ostatně pohfadáYky y rém;;i

kons,ce~u

FohradáYkyyoči

spolotnlwm, členom a
zdru2:eniu

népohradávky

PohradáYkyspolu 17881

16. Informácie k časti F. písm. s) prilohy č. 3 O ve kovej štruktúre pohradávok
Tabul'ka č. 1

NázOY položky V lehote splatnosti Polehote splatno.ti PohfadiYkyspolu

Dlhodobépohrad'Yky

Fbhfedávky z obchodněhO styku

FohradáYkyYočldcěrskoJúčlOynejjednotkea

Imlersl«ljúčtovnelJcdnotke

Ostatně pohfadáYky y rarrci konsorKlOyaného

celku

FbhfadáYky yočispolOCnlwm,členoma

zdru2:eniu

ně pohradéYky

Dlhodobé pohfadáYkyspolu

Kr:itkodobá poMldáYky

Fbhfadávky 1I0či dcérskcJ ůčtovnej jednotke a

ImlerskejúčtovnoJjednotke

8864 9515RlhradáYky z obchodného styku 651

Ostatně pohfBdávky Y rérrci konsolidovaného

cellu

Fbhradévkyvočispoločnlwm,členoma
5000 5000

zdru2:eniu

Soeiélne poistenie

Dal'iovépohfadávkyadotAcie 9114 9114

népohTadávky 148 148

23777Krátkodobá pohl'adbky spolu '4913

Tabul'ka Č 2

Fbhradilvky polehola splatnosti

Bezprostredne pr.dchádzajúce
účtoynlÍ obdobi.

Pohradáykypodfazostatkov.j
doby.platnosti

Bein' účtovně obdob!.

8864 34650
R>hredilvky $0 zostatkoyOU dobou splatnosti do

!jedného roka

Krátkodobě pohl'adávkyspolu

14913 10993

23171 45843



Opia pr.dm.tu záloiného práva

17. Infarmácie k častí F. písm. t) a u) prilohy č. 3 o pohl'adávkach zabezpečených založným právom alebo inou
formou zabezpečenla

Hodnotapohradávky

R1hfadévky kryté zéložnýmprávomalebo i'lou forrrou

itiIbe;z:pet.n.a

I-bclnotapohf8dávok.naklorésa;z:riadloza~népfávo

Hodnotapredmetu

Belné ůi!!tovné období.

I-bdnotapohfadávok,priktorýchjeobrred;z:enéprávosnini

nakl8dar

Bezproatredne

predchádujúce úi!!tovnéNhovpololky

18. Informácie k častl F. pism. w) polohy č. 3 o krátkodobom flnančnom majetku
Tabullca Č 1

Bežné úi!!tovné obdobie

obdobie

FI:lkladnic:a,ceniny

Betné bankovéúčly

2010 1692

57059 124325

Bankovéútly tern"tlované

Feniazenaceste

Spolu 59069 126017

Krátkodobyfinančnymajltok
Ůbytky

Tabullca Č 2

Majetkové CPna obchodovanie

[lhové CP na obchooovanie

Bdné útlovné obdobi.

Stavnazai!!iatku

úi!!lovnéhoobdobia
Prírastky

Stav na konci

účtovnéhoobdobia

8Tisnékv6ly

ClhovéCPsosplatnosfoudojadnéhorokadrfané
dosplalnosli

Ostatnérealizovatefné CP

Obstaravanie krátkodobého linančného rmjelllu

Krátkodoby finančny majetok spolu

Krátkodobyflnaněny maJ.tok
ZúčtovanieOP:t

19. Informacie k časti F. ísm, xl DrílohV č. 3 O VÝYo·j O ravnei Doložky ku krátkodobému tinaněnému ma·etku

Ostalné rea!i;z:ovaterné CP

Stav OP na

začiatku
účtovnlÍho

obdobía

StavOPna

konel
účtovního

obdobla

f

Zúčtovaníe OPz

Tvorba OP dovoduzánlku

opodstatnenosti
dovoduvyradenia

majelkuz účtovníctva

Obslaravaniekrtllkodobéhofinančného
rrajetku

Kratkodobyfinaněnymajetok spolu

20. Infarmácie k častl F. pism. y} prilohy Č. 3 o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné
právo a a krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účlovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

obdobie
Nbovpoloiky Hodnota;za bežne účtovní

Kratkodobý lnaněny rmjelok, na který 0010 zriadené založné právo

KrálkodobýfinančnylTl:ljetok,prlktoromjeobrredzenéf)f8VOSnmnakladar



Krátkodobyfinančnymajetok

21. lnformácie k časti F. písm. za) prilohy č. 3 o oceneni krátkodobého finaněného majetku. ku dňu ku ktorému
sa zostavuje učtovná dvierka reálnou hodnotou

M:ljel!r.ové CP na obchodovanle

Ohové CP na obchodovanie

Zvýhniel znížlnie

hodnoty
(+/.)

b

Vpl)"lloclnenlanavýsledok

hospodáreni.b.žného
učtovnéhoobdobi.

Vplyvocenlnlana
vlastnélmanie

8risnékv6ty (korrodity)

Ostatnéreelizovetefné CP

Krátkodobý finančný mail tok spolu

22 lnformácie k časti F písm. zbl prilohy č 3 O významných položkách časového rozlišenía na strane aktiv

Opis položky časového rozlišeni. Blžné ůčtovné obdobie
Blzproltredne prldchadzajúce

účtovnéobdoble

NakJady buducich období dlhodobé. z toho:

Poistenie·Alianz· SIovenskápoisfovr'la,a.s 155

Poistenie· Gencro"lSlovenskopoisrovl'\a.a.s 248

Náklady budúeleh obdobi krátkodobé, z toho: 525 506

TelefOn, internet (Orange. Slovak Telekom)

VÝ\.Jstenfot

155

248

29

93

103

Príjmy budúcich obdobi dlhodobé, z toho:

Prijmy budúeieh období krátkodobé, z toho:

Nhov

položky

23 lnformácie k častl F písm. zCl prilohy č 3 o majetku prenaJatom formou finančného prenáJmu

Splatnost'

Bežn' účtovné obdobie

Splatnost'

do;edného

rok.vratane

Bezprostrednl predehidzajúee účtovně obdobie

vlaeako

pAťrokov

viacakopit'

rokov

od ledního roka do

platieh rok ov

vrátane

Fl1anl!nývýnos

Spolu

do j,dného roka od jedného roka do
vrátan, piatiehrokovvratane

24. Informácie k častí G. písm. a) tretiemu bodu prílohy Č. 3 o rozdelen! učtovného zIsku alebo o vysporiadaní
učtovnej straty
Tabul'\(a ě 1

Účtovnýzisk

Nhov pololky
Bezprostrednl

predehadzajúee účlovné
obdobie

Rozdllenie účtovního zisku

Prjjeldozákonnéhorezervnéhofondu

Bažné účtovné obdobie



Ptilel do i!'>tatutarnych a ostatn~CI'l fondov

Ptidel do sociáheho fondu

Ptidel na zv~i!';;enie záldadného manla

lIlradaslratyrri'1ui)'chobdobi

Ptevoddonerozdclcn6hoziskumnui)'chrokov

RozdeleníepodielunaziSkuspolotnkom,členom

hé

Spolu

Tabul'ka Č 2

Učlovná strata

Vysporiadanle účtovnejstraty

ttizovpolofky
Bezprostredn.

pr.dchádzajúce účtovně

Bel:miúčtovnéObdobie

105427

Zo zákonného rezervného fondu

Zoltatul;!Jrnycha ostalnychfondov

Znerozdelen6hoziskunYIulýchrokov

Lttradastralyspolotni<.ni

Ptevod do neuhradencj straty mnulS'ch rokov

hé

Spolu

25. Informácie k častí G. písm. b) prílohy Č. 3 O rezervách
Tabul1<a Č 1

105427

105427

Názov pololky

8druii účtovní období.

Stav n. začiatku učtovního Tvorb Použiti Zrulaní Stav na konci účlovneho
obdobla obdobia

Dlhodobé raurvy, z toho:

Krátkodobé rezervy, z toho:

Rezerva naučlovni::tvo

6766

1635 1635 1635

6508 7513

1635
Rezerva na Indlviduélnu účlovnú

zévierku
550 550 550 550

Rez8fVanaaudítnakonsoidovanú
účtovnúzévierku

3900 3900 3900 3900

Rezerva na nevyčerpané dovolenky
vrátane odvodov do SP a ZP

Rezerva na konanieValného

zhrorreždenia

Tabul'ka Č. 2

181 928 181

500 500 423 77

928

500

Názovpolofky
Bezprostradn8 predch:idzajúce učtovní obdobíe

Stav na :začiatku učtovn"ho Tvorb PoužiU Zruš.nl Stav na konci učtovn"ho

obdobia

Dlhodobé rezervy. z toho:

Krátkodobé rezervy, z toho: 6766 8211 76 6766

Rezerva na účlovnlc:tvo

Rezerva na indr"iduálnu účlovnú
zévierku

1635 1635 1635

550 550 550

1635

550

Rezerva na audii na konsolidovanú 3900 3900 3900 3900



Učtovnúzévlerku

Rezerva na nevyčerpané dovolenky

vrélane 00'11000'11do SP a ZP

Rezervo ne konanleValného

zhrormždenia

Bežni úftovn' obdob I.

26 Informácíe k častl G písm c) a d) prilohy č 3 o závazkoch

'"
500

Závazky 50 zostatkovou dobou splatnosti do )edného

Nazovpoložky
B41zprostr.dne pr.dchidzajuc.

uftovn' obdobi.

rokavrátane
10461

Záv!izky po lehote splatnosti 24532 92278

Knhkodob' závizky spolu

1<4209

38741 102739

Závazky 50 zostatkovoudobou splatnosti jeden rokež

parrorov

Dlhodob' dvlizkyspolu

Závazky 50 zostatrovou dobou splatnosti nad pMrokov 134<4888 1343910

13<4<4888 1343910

27. Informácie k časti F. písm. vl a častí G. písm. f) prílohy Č. 3 o odloženej daňovej pohl'adávke alebo o
odloženom daňovom závazku

Dobsni rozdi.lymedzlúftovnou hodnotou

majetku a daňovou základňou, z toho:

Názovpolofky Sežn' úftovné obdobl.

17874

SezprO!stredne predchádzajuc.

úftovné obdobie

70236

odpočitaterné(cdloženádal'\ovápohradávka)

odpočitaterné

zdanitefné (cdloženy daoovy závaazok)

zdeniterné

Dofasné rozdillly madzi úftovnou hodnotou

zivizkov a donovou základňou, z toho:

7787<4 70236

Možnosť umorovaťdaňovú stratu v budúcnolti

Molnost' previesť nevyužiti daňovi odpočty

Sadzba dane z prijmov (v %J

Odložen' danov' pohradlllvka

Uplatnené daň ovili pohl'ildavka

áno

nie

22

ano

nie

23

Odloienydaňovyziivlizok 16154

ZaUčtov811áekoznltenlenlllkladov

Zaúčtovaná do vlastnéholmania

Zmllna odložen'ho daňového dvizku

Zaúčtovanáekonáklad

ZaúčlovanadovlaslnéhoirrBnia

Nazovpoložky

17132

97.

978

4261

4261

28 Informácíe k časti G písm g) prílohy č 3 O závazkoch zo sociálneho fondu

Bežn' učtovné obdobi.
Bezprosv.dn. prlldchadzajucll

úftovné období.

Zaflatočny stav socialnllho fondu

Tvorba sociákleho fondu na ťarchu nákladov

Tvorba sociálncho londuzo.zisku

Ostatná tvorba socláhello fondu

Tvorbasocialnehofondu spolu

284 254

"4 "4



terpanie sociálnehofonclu 284 '"
Konečný :toslalok sociálnllho fondu

29 Informácie k časti G pfsm h) prilohy č 3 o vydaných dlhopisoch

Nbov vydaného dlhopisu Mllnovlti hodnota úrok SplatnosťEmlsnýkurz

30. Informácie k častl G. písm. I) prílohy Č. 3 o bankavých úverach, póžlčkách a krátkodobých finančných
výpamociach
Tabul'ka Č 1

Ná:tovpolotky Mena

Suma istinyv
prislulnlljmenllu

bllin' úč!ovne
obdobie

Suma istlnyv
prisluinejmeneu

be:tproslndne
predchád:tajúce
účtovne obdobie

úrok p.a.v Dátum
"I. splalnosti

Dlhodob' bankove úvery

I I
I L
I

Krátkodobe bankové úvery

I
I
I

Tabul'ka Č 2

I
I

I
I
I

Mena Bein' účtovné
obdobl.

Bezproslredne
pndchadz.júc.
účtovně obdobie

Ná:tovpoloiky
úrok p.e.v Dátum

% splatnosti

Dlhodobě p6iičky

I I I I
I I
I I

Krjtkodobe p6iičky

I
I I

Ktálkodobefinantné výpomoci

KrátkodobáIrumCnávyporme od
spoločnosHBAP

I

do1fOka

I
15800

31 Infarmacie k častl G písm. j) prílahy č 3 Ovýznamných položkách časového rozlišenia na strane pasiv

Názov poloiky Beiné účtovné obdobl.
Be:tprostradne

predchádzaJúce ůttovné
obdobia

Výdavky budúcich obdobi dlhodobé, z toho:



Výdavky budúclch obdobl krátkodobé, J. toho:

Výnosy budúcich obdobi dlhodobe, J. toho:

výnosy budúck:h obdobi krátkodobe, J. toho:

32. Informácie k častl G. pisrn. kl prílohy č. 3 O vyznamných položkách derlvátov za bežne účtovne obdoble
Taburka Č 1

Deriváty určen' na obchodovanie. J. toho:

NaJ.ov polotky

ZabeJ.pečovacie deriváty,J.toho:

pohfadávky :r.áv.hku

Úl:tovná hodnota Dohodnuti cena
podkladového nástroji

Taburka Č 2

Názov pololky

Deriváty určené na obchodovanle, z toho:

ZlbeJ.pečovacie deriváty,ztoho:

Balné účtovné obdobie

Zmena reálnej hodnoty
(-+1-). vplyvom ni

výsledok vlastne

hospodilrenia imanie

b

vlastn'lmanie

BeJ.prostredne predchildujúce

účtovne obdobie

Zmena reálnej hodnoty (.fl.) s vplyvom

výsledok

hospodárenla

d

33. Informácle k častl G. plsrn. I) prilohy č. 3 O položkách zabezpečených derivátmi

I Zabezpečovana polotka I Rtálna hodnota



Bazprostredn.
Beini účlovn' období. predcnádujúee účtovné

obdobi.

WEljetokvykál:anyv súvahe

liIvězokvykézany v ,úvahe

Zmuvy,!dorésaneúčtvjúnasúvahovychúčtoch

Očakávané budúce obchody dosiar zrnuvne nezabezpečené

Spolu

Názov položky

34 Informacie k častl G písm. m) prílohy č 3 o majetku prenajatom formou finančného prenajmu

Splatnosť

Istina

Bažné účtovné obdobie

Spl3tnosl'

Bazprostredn. predchédzajúce úětovné období,

dojedn6ho
rok3vrilÍtane

od jedného rok"
do piatichrokov

vrátane

viaeakopliť

rok ov

od jedného roka do

piatlchrokov
vrátane

do jedné ho

rokavrátane
vlacakopiť

rokov

FJ'lantnynéklad

Spolu

Oblasťodbylu

35 Infarmacle k častí H písm a) priJohy č 3 o tržbách
Typ služi'b (prenájom, nájomn', Typ .Iuiieb (slobodánň, t.jetón,

sluiby v bytoch" energia, voda a ini)
Typ sluiieb (geologická ěinnolt,

Bazprostredne

predchtidujúce
úětovněobdobíe

Bazprostredn.

predchádzajúce

učtovné obdobie

Bažně

účtovně
obdobie

SIovenskárepub~ 152215 1933 4796 4852 7923

Zahraničie· ~táty EÚ 1800

Spolu 152215 3733 4196 4852 1923

Typ slulieb (prenáJom poumkov)

Bainé
Bezprostrldne predchádzajůce

účlovné
obdobie

ůčlovné obdobie

28547 28547

28541

Belné Bezprostredne Belné

účtovn" pndchádnJůce ůčtovn(i
obdobie účtovné obdobie obdobíe

36 Infarmácie k častl H písm b) prílahy Č. 3 a zmene stavu vnútroarganizačných zásob

Nbov poloiky

Konečny

zostatok

Bežné účtovně I Bezprostredne
obdoble predcháduJůce

ůčlovni obdobie

účtovni
obdoble

Konečný

zostatok
12";,,,,,;,,,,

d



Výrobky

Zvierst8

Nedokončená výroba a polotovary

v~stnejvyroby

Reprezentačně

Spol •••

Man~a~kody

C'''y
hé

Zmenastavu
vnútroorganlzačnych :r.lisob vo
vj'ka:r.e :r.iskova strlÍl

37. Informacie k ěasti H. písm. cl až fl prilohy č. 3 o výnosoch prl aktivácli nákladov a o vynosoch z
hospodarskej činnosti, flnančnej činnosti a mlmoriadnej činnosti

Významné položky pti aktivácll náklad ov, z toho:

Názov položky
Bežne účtovne

obdob I.

Be:r.prostr.dne

predchádujúce

účtovne obdobie

AFWzakázka

Ostatné významná položky výnosov:r. hospodárskej Činnosti,:r. toho:

Vynosyzpredajadl1odObéhorre,'etkuarreteriátu

15836 8402

750 450

6227 7952

8859

867

887

'"
724

Rnančná vynosy, z toho:

Vyúčtovaniekoeficientuk31/1212013

kurzovéziskykudňu.kukiofélT1.lsazostavu,'eůčlOvnázávlerka

Kurzové zisky. z toho:

Ovidendy I1cheba.a.s.

Ostatně ~ýzn8mná p%lky finančných ~ýnosov, z toho:

Výnosovéůroky

Mimoriadne výnosy, z toho:

38 Informacie k ěasti H pism g) prilohy č 3 O čístom obrate

Ná:r.ov pololky
Sefne účtovné

obdoble

48827

Bezprostredne
predchád:r.aiúce

ůčtovné obdobi.

Tdby z predajaslužieb 48827

Trtby za vlaslně výrobky

Tdby z.a tovar

Výnosyzozákazky

Výnosy z nehnutefnosH na predaj

193481

Čisty obrat celkom

né výnosy sůvlslace s bežnoučinnosrou

193481



39 Informacie k časti I. prilohy č 3 o nákladoch

Nhovpoloiky

Náklady za poskytnuti sluiby.z toho:

Náklady....oci audllorovi, oudi/orskej spol~fIOSti. z loho:

Betně účtovně
Bezprostr.dna

obdobl.
pr.dchádzajúc.

ůčtovně obdoble

86842 34143

4650 4600

1900 1900

750 700

2000 2000

31"3 27608

5259 1787

1610 711

101010 2047

7090 7090

11000 12000

2460 2097

,." 1876

119896 110756

1409

12015 12894

14856 14856

91616 82795

1765 878

1762 878

". 381

1334 497

súvisiaceaudilorskéslu1by

nflkladyzaOYerenieind~kluálnllJÚčtovncJzévierky

ne ulsfovacic audlorsIW služby

dal'iově poradenstvo

rezervanaaudll

Cestovné

Ostatně významně položky nik/adov u poskytnutí sJuiby, z toho;

Opravyaudrt~vanie

Telef6n,fax,telegramy

IX:lovnéslužby

A"évneslužby

Stočné, rmnlpulécttl BA

Octvozodpadu, parkovné

61erglc

Ostatně význam ně položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:

Spotreba drObného hrrotného majetku

Odpisy

Osobnénéklady

Finančně náklady, z toho:

Kurzovésll'a/y, z toho:

kurzovéstratykudl'iu,kuktorélllJsazostavujeúč\ovnézávlorka

Osla/né významné poIotky linantných nékladov, z loho:

Bankové poplatky

FbistcniemajelkulautorrobiovlprepravyosOb

Mimori.dne náklady,zloho:

40 Informácle k časti J. plsm. a) až a) prílohy Č. 3 o daniach z príJmov

Názov položky
BflŽnéůčtovne

obdob1.

Bezprostredna

pr.dchádzaJúce

účtovné obdobie

Suma odloženej dal'iovej poMadévky ú!'.:tovanej llka náklad alebo vynes vypl)'vajúca zo
zmeny sadzbydanezprljrn:lv

SufTe odloženého daflového zévězku účtovaného 111(0naklad alebo vynos vypl)'vajúci zo

zmenysadzbydanezprljrTDv

Suma odloženej dal'iove] pohfadávky týkajúca sa UrTDrenia dal'ioveJ straty, nevyužitých
daňových odpočlOV a Iných nárokov, ako ejdo!'.:asnych rozdielov predchádzajúcich

UčlOvnychoOdobl,kuklOrjrmsav predchédzajúcichúčtovnychobdobiachodlofená
dal'iová pohfadávkaneúčlOvala

·779 2809

88713 86493



Sulll'l odloženého dafiového závě:z:ku, ktol")' vlnkol:z: dOvDdu neúčtovania tejčasti

ooložencjdal'iovej pohfadávky v bežnomúčtovnomobdobl,oktorejsa úč tovalov
predchád:z:ajilclchúčlOVnýchobdobiach

Suma neuplatneného urrorenia da~ovej straty, nevyužitých dal'iových odpočtov a iných
nárokov a odpotkaterných dočasných ro:z:dielov, ku ktorýmnsbola účtovaná odložené

d3l'iovl!ipohradévka
403241 376057

SUn'Bodklženejdaniz pri1mv,ktotásav:z:ťahujenapoIo1kyúčlovanépriarronaúčty
vlIstného imnla ba:z: úč\ovania na ůčty ntlkladov a výnosov

-39021 <-67439

41 Infarmáde k časl; J pism t) a g) prilahy č 3 a daniach z prijmov

Bozprostredna predcháduJúca účtovně
obdobie

Bdn,účtovnéobdobl.
Nhov polotky

Zakladdanl

""
Daň v% Základdan. "" Oaňv%

Výsledokhospodérenlapred
-1467 -101139

zdancnm z toho:

teoreti::kédal'i -337 -23 -19216 -19

Dm"iovo neuznané ntlklady +2469 +567 -" ~2176 "'''
Odpočk<!ternépoložky -27161 -6247 -426 _10139 -14951 -10

lkrorenie daoovej straty

Spo. -26159 -6017 -109102 -20729 -29

Splatnédal'iz prijmv

Celkové splatné dal'i z prljmv

42 Informacie k Č8sť K prí10hy Č 3 O padsúvahových položkach

Be:z:prostredna predchédzajúce

ůětovn' obdob I.
Boin' účtovní obdobleNázov poloiky

Renajat)'majetok

Majetokv najme (operatt.tny prenéjom)

M1jatok prijat)' do úschovy

tbhradavkyzderivátov

Závazky z opcilderivátov

Odpisanépohfadávky

Rlhradávkyz Ioasingu

Zév8:z:kyz lcasÍ'lgu

43_ Infarmácle k časti L. písm, a) prilohy Č, 3 O podmlenených zavazkoch
Tablll'ka č 1

Balné účtovné obdobie

[)"uhpodmienenéhodvllzku Hodnota vočlspriazneným
osobi,m

I-bdnotacelkom

Za sůdnychro:z:hodnutf

Zposkytnutýchzéruk

Za v!aobecne zévaznych prévnych predpisov

Zo zll'i.Ny o podriadenom závazku

Zručenia

népodnienenézávtlzky

Tabul'ka č. 2
I Druh podmienenehodvazku Bezprostrldne prldchádlllJůce ůftovne obdob I.



Zosúdn~chrozhodnutl

Zposk~lfIulých záruk

I1épodrrieflenéz:ávlizky

Zo v§eobccne zéváznych právn~ch predpisov

Zo zniuvy o podriadenomzáv3zku

Zrueenia

Hodnota celkom

Právazoservisnychzrr1úv

44 lnformacJe k časU L pism c) prilohy č 3 O podmlenenom majetku

Seiné účtovné obdoble

Hodnota voei epriazneným

osobám

Druh podmieneného majetku

Prav8zpoislnýchzmuv

Právazktll1cesionárskychzniUv

Prav8zliceocnýchzmúv

Bezproslredn. predchádzajúce

účtovně obdobi.

Prava z inveslovania prostriedkov získanýchosiobodenínod

danezprljrrov

ne práva

Práva z privatizácc

Práva zosúdnych sporov

45. Informácie k časti M. prílohy Č. 3 O prijmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a
iných orgánov

Druh príjmu,výhody

Hodnota príjmu, výhody súčesných čl.nov

orgllnov
Hodnota prijmu, výhody bývalých čl.nov orginov

itatutárnych dozorných I iných

Q.sC 1 • Bežně účtovné obdobie

štatutárnych ! dozorných iných

Casr 1- BežnéúčtovnéObdobie

Casr 2 Bezprostredne predchédzajúce účtovně Casc 2 - Bezproslredne predchádzajúce účtovně

cbdoble obdobie

4780

Nepe~8žné prijmy

Fe~ažné predd8vky

4780

Fbsk~tnuté úvery

Nepcllažnépreddavky

FI:lskytnutézáruky

I Sprinnena o.oba

46. InformAcie k časti N. prílohy Č. 3 O ekonomických yzt'ahoch medzl účtovnou jednotkou a spriaznenymi
osobami
Tabul'ka Č. 1

Hodnotové vyjadr.nl. obChodu



''''ančná
'dporroc

Bežn" úČlovn" obdobia
Bezprostredne

pradch.idzajůceůČlovne

obdobi.

·BAP"spol.sr.o 15800

Taburka Č 2

Dcerska ůčtovnijadnotklllMatersU účtovni Io(ód druhu

jednotka obchodu

GX - byly, S. r. D. (záv.)

finančná

v~pormc

Bažne ůčtovne obdoble

I-bdnotove vyjadrenia obchodu

8ezprostredne
predchádujúca účtovne

obdobie

24532 92276

GCX - byty, s. r. o. (poh.l

Malé Byty,s.r.o.(zév.)

CubortÝ ~ko {poh.l

tuplsaniaVI 4575

5000

9682

47. Informácie k časti P. prílohy Č. 3 O zmenách vlastm3ho imania
Taburka Č 1

Polofka vlastneho imania Stav na začiatku
ůčtovneho

obdobia

b

Stav na konci

ůčtovn"ho
obdobla

f

Bežne účtovn' obdobia

ZAkladnéirranie
Vlastné8kcleavlastné

obchodně odlely

1770895 1770895

Zrrenazékladnéhoirrania

Prirastky ltJytky Presuny

OStatné kapitábvé fondy 35212 35212

Rlhfadévkyza upls8névlastné

8risnéážio

Zákonný rezervný fond
(nede~lerny fond) Z
kapilálovychvkladov

Ocel'iovaclerozdielyz

receneniarreietkuazávilzkov
136548

Ocel'iovacierozdiel)'z
kapitáiov~ch účastil

1637660

Ocel'io~aclerozdiely z

preceneniapriz~eeni,splynutl

arozdelenl

177370 -38822

1837660

Zákonn~ rezervný fond



Netdeilefnyfond

talutámefondy a ostamé

fondy
NerozdeJenyzisklT"it1u/)'ch

rokov

Neohrademlstrata mnu/)'ch

roka,
-438612 105427 -544039

Vysledokhospodárenia

bEl1nét1oúčtovnéhoobdobla
-2447 105427 _2447-105427

Vypl8!cnédi'lidendy

Ostatné položky vl8stného

mnla
Uče! 491 _Vlastně mame
f:teke·osob -POdn~ter8

Tabul'ka č. 2

Položkavlastného Imlnla
Pr.suny

Stav ni konel

účtovného

obdobia

f

ZékladnéirrElnie

Vlasll1é akcie a vl8stné
obchodnépodiely

Úbytky
Stavnazačiatku

účtovneho

obdobia
Prirastky

8ezprostredn. predchjdzajlice ličtovn, obdobi.

1770895

35212

-15-4663 293211

1770895

8Tisnéátio

Zrrenazákladnéhoimania

FOhradévkyza uplsar'lévlastné

rrenie

Ostetné kapitálovO fondy 35212

Zékonny rezervnyfond

(nedelitefnylond)z

kapMlovychvkladov

Ocel'lovacicrozdielyz

preccneniamajelkuazáv:lzkov

1837660Ocellovacierozdielyz
kapitálovychocastrl

Ocellovaclerozdiely z

precenenlaprizkičení,splynutl
srozde!!!nl

1837660

138548

Nedeliterny looct

ZlIkonny rszervny fond

tatutámefondy sostatné

fondy

NerozdelenyziskrrinuiYch
roka,
Neohradená strata mnulYch

roka,
Vysledok hospodérenia

be1nét1oůčtovnéhoobdobla

-446524

7913 -105427

7913 -438612

7913 -105427

Ostatnépoložky vl8stného

rrenia

Vypiatenédi'lidendy

Učel491_Vlaslnémanie
fyzickejosoby-pocInikatora

OznaČ.nle
polot.ky

48. lnformacie k časti T. prí10hy ě. 3 o prehrade peňažnych tokov pri použiti nepriamej metódy

Boiné účtovně Bizprostradne
predchádzajúca

úČlovné obdobie

Pellažně lokyz previdzkovejčinnosti

Obsah polotky

ZlS Vysledok hospodárenia za účtovně obdobie (+f-) -2447 -105427



Nepellatn6 operácie o~plyvňLjúce výsledok ho,podiJrenia x betn~j Unnosti

Al. pred xdanenim daflou x pr.jmov(+j-). 14837 15557
{sůř!etA. 1. 1. 8:t A 1. 13.)

A.l.1. Odpisydl"lodobéhonehrrotnéhorrejetlluadtlodobéhohrT"CItnéhomajetllu(+) 14856 14856

Zostatkovéhodnotadlhodobéhonehm:otnéhomajetkuadlhodobéhohm:otného

A 1 2. lnljetlwůčtovanáprivyradenltohtorrojetkudonákladovnabežnúčinnosr,s
yYnifrkoujehopredaja(+,

A.l 3 Odpis opravna] položky k nadobudnulélT1J majetku (+,-)

A.l.4 Zrrena stavu dlhodobých rezerv (+,-)

A.l.5 Zrrena stavuoprl!lvných položil!lk{+'-)

A.l 6 Zmena stavu po!ožiek časového rozlíšania nlIldadov a výnosov (+1_) -1' 701

A 1.7 CNidendy a iné podiely na zisku účtované do výnoso~ (-)

A 1.8 tkoky UčlovanédonákJadov (+)

A.l 9 lxokyúčtovanédovýnosov{-)

Kurzový zisk vyčlslený k pet\ažným prostrledkom a peňažným ekvivalentom
kudt\u,kuktorérrusazostavujeúčtovnllzávierka{-)

Kurzová strata vyčlslená kpeflažnýmproslriedkoma peňažnýmekvivalentom

kudňu,kuktorérrusazostavujeúčtovnllzávierka(+)

A.l.12
Výstedokzpredajadlhodobéhorrojetku,svýnirrilouITlljetku,ktorýsa

považuj9zapena1nýekvlvatent(+I-)

Ostatne položky nepeňatného charakteru, ktore ovplyvilup vysledok

A.l.13 hospodárenia z betnej Č'lflOSti, s výnmou tých, ktoré sa uvádu;,J osobjtne

v iných častiach prehradu penatnýchtokov (+,-)

Vp/yv unien slaVIJ pracolď/óho kapitálu. ktorjm ss na účely tohlo opatrenia

fOzumie rozdiel medx! obelným m6jetkom a krátkodobými závázkami,

A2
~ýnimkou palot-iek obeln6ho rmjstku, k/orá sú súčast"ou peňatny.ch

-58088 73537
proslriedkova paňalných okviva/!mlov. ne výsledok hospodórenia z bs:tnf.j

činnosti

(sútelA 2. 1. aZA 2. 4.

A.2.1 Zrrena stavu pohradtlvokz prevádzkoveJči1nosij (-1+) 4185 -4301

A.2.2 ZrrenastavuzávAzkov%.prevlld%.koveJCinnosd(+'-) -62273 77838

A, 2. 3 Zmenastavuzasob{-I+)

A.2.4
Zrrena stavu krťlLkodobchofinafIČnéholTlljetku, s výnirrl<.ou ITlIjetku,ktorýje

sútasfoupel'iažnýchprostriedkovapeňežnýchekvivateolov(-I+)

Peňa!n' toky 1 previdzkov.j činnosti s výnimkou prijmov 8
výdavkov, ktoré sa uvAdzaJů osobUn. v iných častlach prehfadu -45698 -16333
p.ňdných tokov (+1-"
(súčetZlS .•.A.1 ..•. A.2.)

A.3 A"i}illéůroky,svýninilOuijch,ktorésauflel'iu;,Jdoinve$~nýchfrlnOst!(+)

A.4
Výdavky na zaplatené ůroky. s výnmouijch,ktorésazsčlel'iujúdo

rll"lanCnýchtinnosti{-)

A 5.
PrIJnyzdivi:!endainýchpodietovnazisku,svýnirrkouijch,ktorésa

začlel'iu;,J do invesliCnýchčinnosti(+)

A.6
V~davky na vyp~tené dividendy a iné podlely na zisku, sv~nirrkou tých,

ktorésazačleilujúdolinafIČnýchCinnostl(-)

Peňalné toky z prevAdzkovlJ činnosti (i/_), -45698 -16333
!ŮéetZlS+A.1.lIŽA.6.

A.7.
Výdavkynadat\%. prljm:lV účtovneJjednotky, s výnln1l.outých,ktorésa

začleňu;,Jdoinves~nýchčinnostialebolinančnýchčinnostl(.J+)

A.8. Ftifnyrrirmriadnehocharakteruv%.ťahujúcesanaprcvtldzkovúčir1nosf(+)

A 9. V~davky mirrorilldn.ehocharakloru v~fahujUcosana prevádzkovůčinnosf{-)



B2

éj"~peň,tn. tDlcy~ prevlldzkov!} tlnno:!ltl (.•/-),
(.,U.rZ/S"A. t ..•tA. 9.)

VYdavkyWlobstaranlP.dlhodotléhoflrn:.olf'éhO"'"'ljetku(-)

• J

VyrlllVky na ohstaran"lrltlodobýchcennýc.hpepi8rov ~ podielov" inych
úttINni'chjednotktleh,Gvýnirli<ouccfUlyehp3pKlrovktorósapoY31ujůza
pcllainéekvNalen1y e cenných paoiolTN určenyc:hn.aprod:tjalebomt
obchoc1nvl'lnieH

.5. A'jT1yz.prodtljadlhodobéhohrn:.otnóhorrojctlc.u(")

F'rljnyzPfMlajadlhodobýchcMoýchpllpierovBfXldielovvloychůčlovných
jednolkách,svynin<oucennyr.hpapiBfOV,ktaréRII povdu.,i"a pe"Rfné
ckvlvi'llan:y a cenných paf"!iArov url:enych na predejaleho na oochndovaniA'.,.7 Vyd8vkynadt1odobép/lžotkyposkytoutéůč\avnouj&dnotkouinej<'rI':tovnej
jednotka. ktnrAje sub.sťou kon~olidov8nahcJ celku (-)

SB
PI;ll\I LO splAcalllll dhndobYch p6žičiek po$kylnul'i'c:h účtovnotJ jedroolknu
no; uttovncjjednot!(O, ktoráje ~(I<':asťou konsolidovaného celku (t-)

Vydavkynadlhodobépňličkyposkylnutéů/':\ovnoujednolkoultetiTIosoMm
s vynh"'ouOlhodobychr<."JžičickfX1skytnutyr.h ůčtovMjjednotk ••, ktoráje
sůčasfoukonso:idovanéhocli/lku(-)

Pr;ny 1.0IIntllcania DI'l.tič;ek lXl~k),tnutých účtOVI'"IOIJjednotknJJ tfetimo~obém
svynirlloncOžičiekposkylnnlychú/':lovoe]jcdnolke,klorajllsúčasfoll
konsoldovanltloce1uJ(")." PrJjatěúrnk~,s vynlnilou tých, klorósazačleo~ujůrlopnNadzkovych/':innosll,.,
PI ;n.,. ~ oivic1end a Inyr.h podiok'lV na zisk", s výniri<.ou Iych, ktmě 5a
začkll'lujúdoprevádzl<ovýchčnncsti( •.)

Vydavky !ilivisioca ~ dariYá~ri II výnim<nu, ak sú určené na ('lredajaiehn na
obchodovanie, alobo aksa tlelo výdavky povalu~'J za pcJ'latné loky l

flnančnejčJnnos~(-)

614.

Pl'1;ny súvll;lAca s de,iv1\trn s výn •.•••.ou. II. sů určen? na predajaiebo n~
obchodovanie, alebo ak sa tiClto výda~ky pova!ujlJ zil pel'lalné loky l

r.,antn"JČonnosti( •. )

,os Vydavkynadal'lzpr'jrmvúčtovnejjcdnOlky,akjcjurrožn6utlenldo
ilve,o;t;tných /':innos~ (-I

Pr.Jr'Y rrir,'Or;"~nelrocha'8Ueruvzr8huiůr."s8na irw••stitnů/,;innosr(+l

VýdavkyrrYr'Oriadnehochafaklcruvlrahujůc8sana"'vesličnútinnosf{-)

Ostatmí nrljn)l ul'ahujúcc Sll na invflR~nu čimosf (+)

Oslaln8vydavkyvzrahujůcellanainvesli/':mi/,;"'nosr(_)

B. tlstep."lIine tokyzlov8stléoejtlnnosli(lÚé.rB. f.1Ii 8.19.)

Paňažnétokllzflnsněnejěinnosti

C 1. Ptv\!lfna loky 110 "'Rif/noro irl161nl(.Ilite! C. I, 1. iii C_ T, B,J

Pr;nyz UIllsanychDkciiaobchndnychpodielov(+)

c, , ~fr1y z ďAIf;i:;h ~kla"ov do vlllRlnélro IImnla snoločnlmi IIlcbo fyú::kou
asnhoU,ktorlljeůč\QvflQujudnotkou(+)

c, , Pl'ijati!pcl'ražnédary(")

~;nyzúhradystratyspolotnl<rri(+)

V)idllvky nll obstar,..nie alebo $DlIuréodkůpenievlA~trlých ,,~cila vlllRtrlych
obchodnýchpodielov(-)

C 1 5 VYťlavky spojen? 60ln~enimloodoY vytvorenVchu/':lovnoujcdnntkou (_)

1'71920 -29n10



C.l. 7. Výdavky na vyplalen~ pod~1u na vlaslnom irreni spoločnl\rTi účtovnej
jedootky a fyzickou osobou, kiorá je ůčtovnou jednotkou (_)

C.l.6 Výdavky z inýcn dOvod!w, klore SŮYisia 50 znltenl"nvlElslrtého Irrenla (-J

C.2.
Peňažné toJcy vznil<6íůce z d1hodobých .t8vilzkov I krátkodobých zMzkov

-15800 -118380zlinantn~íč;nnosti, (SÚČI/C. 2.1.atC. 2. g.)

C.2.1. ~tnY z errisie dflových cenných papierov (+)

C.2.2. Výdavky na úhraduzávazkov z dtlovychCP(-)

Pn~ z ůverov, kIoré ůčtovnej jednotkc poskytla banka alabo pobočka

C 2.3 zahraníčnejbanky. s výnilT1lOu (iverov, klofé bo.poskytnuté na
zat>ezpe~cnie hlavného predrretu činnosti (+)

Vydavky na splflcanie ůverov. kloré účloYnej jednotka poskytla banka alabo

C.2.4. pobočka zahraničnajbanky, s vynimlOu úverov, kloré boN poskytnuté na
zabezpečeniehlavnéhopredrretučinnosti(-)

C2.S PrM'zprijatychpOžičiek(+)

C.2.6. VYdavkynasplflcanlepO.tlčiek(-) 15800 118380

C.2.7.
Výdavky na úhradu zévazkov z použt-lania ITBjetku, klotY je predmelom

zrriuvyokúpeprcnajatcjveci(-)

Prljmyzostatnýchdlhodobýchzévtlzkovakrátkodobychzáv:tzkov

C.2.8. vyplývajúcich z finančnejčinnosti ůčlovncjjednolky, s výninilOu tých. ktoré

sauvádzajUosobitnevinejčastiprehradupel'ia.tnýchtokov(+)

VýdavKy nasplácanleostatnychdlhodobýcnzávázkovakrétkodobych

C.2.9. závázkovvyplývajUclch z finanenejčÍfloos~účlovnoJjednotky, s vynfl1<.ou

Iých,ktorésauvédzajúosobilnevinejčastlprehradupcr'lažnýchtokov(-)

C.3.
Výdavky na zaplatené úroky, s vyninilOu tych,kIorésazačler'lujůdo
prevádzkclVychčinností(-)

C.4. Výdavky na vyplalené dividendy a hé podiely na zisku. s vynirrkou tych,

ktolésazat:lel'lujťJ_do rcvédzkov·chČhnost[ -
Výdavkysúvlsiacesderivátni,svýnirrkou,aksúurčonénapredajalebona

C.S. OOchodovanie. alebo ak sa považuj(! za pefiažnó toky z investičnej črmosti

(-)

Prijmysúvisiaccsderivátni,svýninilOu.aksúurčenénapredaJalebona

C.6 obchodovanle, aleboaksapovatujúzapefiatnétokyznvestičnejčrlnosti

(')

C.7.
Výdavky na d8l'l z prijrn:!v \Íč!ovnejjedno!ky. akich rrožno začlenit do

finanČnýchč"'nosUť-)

C.8. PriJny nimlriadneho charakteru vzfahuJúce sa na IlnančfIÚ čÍflnosr (+) -177370 293210

C.9. Výdavky rrirnoriadnehocharakteruvzrahujúcesanafinančnůčinnosr(_)

C_ ist' p.t'ídné lo/(y z ,inllnčn.í činnosti _193170 174830
súčetC.I.1Ž C. 9.

D_ eisté lvýhnie al.bo čistě lnaenll; paňd.ných prostrledkov (+/-), -66948 -134713
(súč.tA+B+C)

Stav Plňainých prostd.dkov II peňainých ekvíval.ntov 126017 260730
nazačílltku účtovnéhoobdobia (+/0)

Stavp.ňafných prostri.dkov a plňa.iných ekvlvalentov na konci

účtovneho obdobla pr.d zohl'3.dn.ním kurzových rordi.lov 59069 126017
vyčíslených ku dňu, ku ktor'mu sa lostavuje účtovni zivíerka (+J.)

Kurzovi rOldíelyvyČísl.né k peňliným prostrl.dkom II peňafným

ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuJ' účtovná rivierka
(+1-)

Zostatok peňafných prostriedkovl peňdnych.kvivalentov na

"_ koncI účtovneho obdob~ upravený o kurlové rOldl81y vyčísleni ku S906g 126011
dnu, ku ktorému sa zostavuJe účtovná zivierkl (+/.)


