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Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
zostavenej k 31. decembru 2013

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1. Identifikačné údaje konsolidujÚcej účtovnej jednotky:

Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky: GEOCOMPLEX, a.s.

Sídlo konsolidujúcej účtovnejjednotky: Geologická 21, 82207 Bratislava

IČO konsolidujúcej účtovnej jednotky: 31 322638

Dátum založenia/zriadenia konsolidujúcej účtovnej jednotky: 1.5.1992

Konsolidovaná účtovná závierka konsolidovaného celku Geocomplex, a.s. bola zostavena
v súlade so zákonom Č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v súlade
s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 17. decembra 2008 Č.

MF/27526/2008 -] I.

2. Informácie o konsolidovanom celku

Konsolidovaný celok Geocomplex, (l•.}'. obsahuje tieto účtovně jednotky

GX-byty

Podiel konsolidujúceJ UJ
na hlasovacich právach

(%)

100 100

Podiel

Názov účtovnej jednotky Právna forma konsolidujúcej UJ
naZI(%)

GCX-byty 63.77 63.77

Malé byty 100 100

Dcérska spoločnosť GX-byty má 36,23% -ný podiel na základnom imanií spoločnosti GCX-byty.
Z toho vyplýva, že konsolidujúcajednotka nepriamo vlastní 100% GCX-byty.
Spoločnosť Malé byty, S.r.o. , založená v r. 2013, nemala zatial' žiadnu aktivitu ajej jediným
účtovným zápisom je úvodná sllvaha.

3. Informácie o orgánoch konsolidujúcej účtovnej jednotky

Predstavenstvo Ing. [ubomír Hečko - predseda predstavenstva
RNDr. Adrián Panáček - podpredseda predstavenstva
Miriam Mattielighová - člen predstavenstva

Dozorná rada Milan Petrovič - predseda dozomej rady
lán Bolf - člen dozomej rady
Vladimír Vajdel' - člen dozornej rady
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Generálny rLadítel'
a prokurista RNDr. Adrián Panáček, CSc.
Konsolidovaný celok mal v roku 2013 priememe II zamestnancov, z toho riadiaeich
pracovníkov 3.

4. Zmena konsolidovaného celku

V priebehu účtovného obdobia od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 konsolidujúea
účtovná jednotka Geocomplex, a.s. nadobudla podiel v účtovnej jednotke - Malé byty, s.r.o.,
jej založením. V účtovnictve materskej spoločnosti S8 zatial' tento úkon neodrazil.
Zaradenie spoločnosti Malé byty, S.LO. do konsolidácic, leda nic je k 31.12.2013 aktuálne,
resp. jej zaradenic by ncovplyvnilo výsledok konsolidácie.

5. Informácie o výsledku hospodárenia z dovodu predaja majetku medzi účtovnými
jednotkami konsolidovaného celku Geocompfex, a.s.

V období do 31.12. 2013 sa medzi účtovnými jednotkami konsolidovaného celku Geocomple.x, os.
neuskutočnil nákup resp. predaj majetku.

6. Informácle o účtovných zásadách a účtovných met6dach

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý majetok obstaran)' kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu
obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prcpravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou
obstarávacej ceny dlhodobého hmotného a nelunotného majetku nie sú/sú ÚToky z úverov
(podJ'a rozhodnutia účtovnej jednotky).
Hodnota obstarávaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa používa, sa trvalo zníži
o oprávky, ktoré zodpovedajú výškc opotrebenia majetku.

o opravných položkách sa účtuje v pripadc prechodného znížcnia hodnoty majetku ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou čilU1osťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Za vlastné
náklady sa považujú všctky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú čilU10sť a všetky
nepriame náklady vzťahujúce sa na výrobu alebo inú činnosť.

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok odpisovaný sa odpisuje podl'a
odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe prcdpokladanej doby jeho používania
a predpokladaného priebchu jeho morálneho a fyzického opotrebenia. Ůčtovná jednotka
odpisuje majetok na základe zákona č. 431/2002 Z. z. a účtuje o ůčtovných odpisoch.

Dlhodobý finančný majetok

Finančné investície, cenné papiere a majetkové účasti sa oceňujú obstarávacou cenou, vrátane
nákladov súvisiacich s obstaranim (provízie maklérom, poplatky burze).
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Zásoby
Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávaeou cenou, ktorá zahrnuje cenu obstarania a náklady
súvisiaee S obstaraním (clo, dovoznú prirážku, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.).
Úroky z eudzích zdroj ov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sú
oceňované váženým aritmetickým priemerom z obstarávaeíeh cien.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oeeňujú vlastnými nákladmi.

Toto oeenenie sa upravuje o zníženie hodnoty zásob.

Pohl'adávky

Pohl'adávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Pohl'adávky pri odplatnom
nadobudnutí alebo pohl'adávky nadobudnuté vkladom do zák.ladného imania sa oceňujú
obstarávaeou cenou, t.j. vrátane nákladov súvisiacieh s obstaraním.

Opravná položka sa vytvára napr. k pohl'adávkam po splatnosti a nedobytným pohl'adávkam,
kde existuje riziko nevymožitel'nosti pohl'adávok.

Finančné účty

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou.

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná
na dodržanie zásady veenej a časovej súvislosti s účtovn)'m obdobím.

Rezervy

Rezervy, ako závazky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou sa oeeňujú
v očakávanej výške závazku. V účtovných závierkach konsolidovaných spoločností sa tvorili
rezervy najma na nevyfakturované dodávky a služby, mzdy za dovolenku zamestnancov
vrátane sociálneho a zdravotného poistenia, súdne spory a podobne. Neboli predmetom
konsolidačných úprav

Závazky

Závazky sa pri ich vzniku oceňujú mcnovitou hodnotou a pri ieh prevzatí sa oceňujú
obstarávaeou cenou.
Ak sa pri inventarizácii ústí, že suma závazkov je iná ako ieh výška v účtovníetvc, uvedú sa
závazky v účtovníctvc a v účtovncj závierkc v tomto zistenom oeenení.

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná
na dodržanie zásady vecnej a časovcj súvislosti s účtovným obdobím.

Cudzia mena

Majetok a závazky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovcnskú menu euro
referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo
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Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo
v iný deň, ak to ustanovuje osobilný predpis, resp. v deň, ku ktorému sa zostavuje účlovná
závierka.

Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. SÚ tiež znižené O zl'avy
a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez ohradu na to, či zákaznik mal voprcd
na zl'avu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zl'avu. Tržby sú účtované ku dňu splnenia
dodávky alebo služby.

II. INFORMÁCIE O METÓDACH A POSTUPOCH KONSOLlOÁCIE

I. Informácie o použitých met6dach konsolidácie

Konsolidované úttovné jednotky (obchodně spolotnosti) boli zahrnuté do konsolidovanej ůttovnej záviemy

konsolidovaného celku Geocomplex, a.S. metódou konsolidácie uvedenou v nasledujucom prehrade

Metóda úplnej konsolidácie bol ••použiti! pri oboch dcérskych účtovných jednotkách.
Spoločnost' Malé Byty, S.r.O.je k 31.12.2013 nevýwamná a preto nezaradená do konsolidáeie.
Deň, ku ktorému sa vykonala prvá konsolidáeia kapitálu bol súčasne dňom obstarania týchto podielov.
Konsolidujúca spoločnosť je súčasnc zakladajúcou spoločnosťou konsolidovaných jednotiek.

2. Goodwill/záporný goodwill

V konsolidovanej účtovnej :civicrke Geocomplex, a.s. nie je k 30. júnu 2013 vykázaný goodwill, a to
z dóvodu, že materská spoločnost' je súčasne 7..akladajúcou spoločnosťou konsolidovaných jednotiek.
Spoločnost' GX-byty, s.r.o. vlastní 36,23% podiel na základnom imanií GCX-byty. Súčasne je
100% dcérou konsolidujúcej spoločnosti. Geo(:omplex, lI.s vlastní de facto ncpriamo 100%
spoločnosti GCX-byty. (Spoločnost' Malé Byty, S.r.O. je priarnou 100%-nou dcérskou
spoločnosťou.)

3. Konsolidácia medzivýsledku

Realizovaný medzivýsledok z predaja dlhodobého hmotného majetku, dlhodobého nehmotného
majetku a zásob v rámci konsolidovaného celku 0'?ocomp/ex. u.s. nebol eliminovaný z dóvodu jeho
nevýznamnosti.

III. INFORMÁCIE O ÚOAJOCH NA STRANE AKTiv A PAsiv SÚVAHY

Konsolidovaná :civierka Geocomplcx, a.S. bola po prvý krát zastavená k 31. dccembru 2008.
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Všetky ůdaje o stave majetku a zavazkov konsolidovaného celku k 31. deccmbru 2013
v konsotidovanej súvahe, predstavujú agregované hodnoty majetku a wvazkov, upravené
o konsolidačné úpravy.
A to v súlade s metódou úplnej konsolidácic t.j. eliminácie finančnej invcstície (podielov) materskej
spoločnosti verzus zák ladné irnanie dcérskych spoločnosti. Ďalšie konsolidované položky finančných
investici i majů charakter dlhodobých p6žičiek a sú konsolidované so závázkami.

1. Dlhodoby majetok

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok od 31. decembra 2012 do 31. deeembra 2013
resp. jeho pohyb je uvedený v tabul'ke.

k31.12.2012 prlrastk' úbytky pn::~un k3l.!2.2013

ncobežný ma·ctak 1634713 O 398766 O 1235947
dlhodobynchmotnýma'ctok O
dlhodobý hmotný majetok 1321364 92056 1229308
Vlom:
pozemky 901794 77650 824144
stavby 153906 14856 139050

samostatnéhnutclncvcci O O
obstarany dlhodobý hm. ma·cInk 265684 430 266114

V tabul'ke SÚ netto hodnoty. Dlhodobý nehmotný majetok aj samostatné hnutel'né veci sú
odpísané na 100%. T.j. ich netto hodnota je nulová.

Dlhodobý finančný majetok podlíeha konsolidačnej elimináeii. Výnimkou je položka·
osLatné cenné papiere: = 6 639EUR (mimo konsolidačné pole ~ akcie Incheba), kLorá nic je
významná.

2. Zásoby

Zásoby vlastnej výroby vykazujú dcérske spoločnosti GX-byty, s.r.o. resp. GCX-byty, s.r.o. Jedna sn
o neskolaudované byty a nebyloyé priestory. K 31.12.2013 vo výške 4 662 961 EUR. Je to zníženie
oproti 31.12.2012, a 10o (-) 661 518 EUR.

3. pohradávky

Opravná položka k pohl'adavkam bola k 31.12.2013 rozpustená.

Pohl'adávky 7..obchodného
48013 16379

slyku
Opravná položka
k pohl'adáYkam z obchodného -17881 0,00
styku
Spolu 30132 26379

Stav Stav
k 31. 12.2012 k 30.12.2013

EUR EUR
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Obchodné pohl'adávky k 31.12.2013 celkove za konsolidované pole klesli. Hodnota
obchodných pohl'adávok k 31.12.201 J neobsahovala vzájomné pohl'adávky v rámci
konsolidovaného celku a nemusela byť upravovaná.

4. Časové rozlíšenie aktív

Časové rozlíšenie aktív obsahuje príjmy budúcich období, ktoré predstavujú k JI. I2. 201 J
časť hodnoty dokončených, nepredaných (nevyfaktúrovaných) bytových a nebytových
priestorov za dcérske spoločnosti - (len za GCX,byty, s.r.o.). Spolu = 159917 EUR.
K 31.12.2012 to bolo 428 769 EUR. T.j. ďalšiu časl' by tav sa podarilo odpredať.

5. Vlastné imanie

Prehl'ad o pohybe vlastného imania konsolidovaného celku Geocomplcx, a.s. od I. januára
2013 do 31. decembra 2013 je v nižšie uvedencj taburke.

Stav Stav
31.12.2012 Prírastky Úbytky 31.12.2013

EUR EUR EUR EUR
Základné imanie 1770895 1770895
Základné imanie 1770895 O 1770895
Vlastne akcie a vlaslné obchodné podiely O
Zrnena zák ladného imania

Kapitálové fondy 2011 420 177 370 1834050
Ernisné ážio O O O
Ostatné kapitálové fondy 35212 35212
Zákonný rezervny fond z kapitálových vkladov O O
Oceň. rozdicly z precenenia majetku fl závllzkov 138548 177370 -38822
Oceň. rozdiely z kapilálovýd uČflstín 1837660 O 1837660

Fondy za zisku 13817 599 13218
Zákonny rezervný fond 13817 599 13218
NedeJitcl'ný fond O O O
~tatUlárne fondy a ostatné fondy

Výsledok hosp. minul' ch rokov -173 064 -108148 64814 -346026
Nerozdelený zisk minul)'ch rokov 265548 O 64 814 200734
Neuru-adená strata minulých rokov -438612 -108148 O -546760
Výslcdok hospodárenia za bežné účlovné

-173561 101411 -274972
obdobie

Spolu 3449507 -108148 344194 2997165

Celkove teda pokleslo konsolidované vlastné imanie k 31.12.2013 O (-) 452 342 EUR.

V položk.e oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín je vykázaný rozdiel medzi uznaným
ocenením a účtovným ocenením.
Geocomplex, a.s. vykázala v individuálncj účtovnej závierke (lŮZ) oceňovacic rozdicJy
z precenenia majetku a závazkov va výške (-) 38 822 EUR, súvzťažnc k totožnému zníženiu
hodnoty vykázaných finančných invcstícií - podielov v dcérskych spoločnostiach. Precenenie
kapitálových účastín (V lŮZ materskej spoločnosti) zostalo nezmenené.
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6. Závazky

Závazky podliehajúce konsolidačným úpravám sů protipólom dlhodobých póžičiek, ktoré sú
vykázané ako finančné investície podliehajúce konsolidačným úpravám.

7. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančně výpomoci

Bankový úver je vykázaný v individuá!nej účtovncj závierke spoločnosti GCX - byty. a nie je
predmctom konsolidačných úprav.

V. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ
ZAVIERKA, DO DŇA JEJ ZOSTAVENIA

Po 31. decembri 2013 llellU!itllli také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo
vykázanie v konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12. 2013.

9.6.2014
Datum PodpiS !itatutarneho orgánu


