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A. Základné Informácie o účtovnEj jednotke

Dálum založenia:
Dátum vzniku:

GEOCOMPLEX a.s.
Geologická 21
821 06 Bratislava

23. aprHa 1992

1. mája 1992

A. aj Obchodně meno účto\K1ej jednotky:

Sídlo:

A. bl Opis hospodárskej činnosti ůčtovnej jednotky:

_ orojektovanle, -..ykonávanie a whodnocovanie geologických najmi:! geofyzikálnych prác,
_ \ydávame periodickej tlače a neperiodických publikácil,
_ úradné meranta lonlzujúceho žiarenia a slano-.enie rádionuklidov v p&lnych vzor1<ách,
_ projektO\lá činnost' \O vfstawe -lJYpracovanie dokumentácie projektu jednoduchých sta'Yieb, drobných sta"';eb

a zmien tYchto sta"';eb,
- prlpra\K1é práce pra sta'-A:ly - búracie a zemné práce,
• uskutočňovanie sta"';eb a ich zmlen,
- \ýkon činnosti sta..ebného dozoru,
- 'oýkon činnosti sta\b)'\edúceho,
_sprostredkovanie predaja. prenájmu a kúpy nehnuternosti (realitná činnosť).
- správa budova bytov- obstarávaterská činnost' spojená 50 sprá\OU budova bytov,
_ prenájom nehnuternosti s poskytovanlm iných než základných služieb - obstarávalerské sluŽby spojené s prenájmom,
- poradenská a konzultačná činnosť voblasti sta'.ebnlctw.
_ projektovanie. rie~enie a whodnocovanie úloh základného geologického vyskumu, regionálneho geologického VYskumu.

ložisko\ého geologického prieskumu, hydrogeologického prieskumu. inžinierskogeologického prieskumu, geologického
prieskumu ži'vOtného prostredia a geologického prieskumu na špeciálne účely.

- ~ykonávanie geofyzikálnych a geochemických prác pre geologický ...yskum a prieskum.
_ banská činnost' v rozsahu udeleného banského oprálKlenia Č. 1755/1996 zo dňa 15. okt6bra 1996.

Ostatn' d61elité skutočnosti

A. ej Právny dóvod na zostavenle účtovnej závlerky:D riadna O mimoriadna

~priebežna

06\0d na zosla-.enie mimoriaane' účtO'.flej zá'oterky:n rozdelenle 2Iúčenie

D začlalok likllidácie koniec likllidacie

D spl)flutie D 2Illena práv.lormy

D\.oj"tllaseniekonkurzu D:zrušeniekonkurzu

A. fj Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdob!e: 24. júna 2013.

B. fnformácie O členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov
ůčtovnej jednotk.y

B. aj Štatutárne, dozomé a Iné orgány:

Meno, priezvisko, (obch. meno) člena Názov orgánu Poznámka

lNG. l1JOC)MÍR HEČKO PREDSTAVENSTVO PREDSEDA PREOSTAVENSlVA

RN[)". ADRIÁN PANÁČEK, CSc. PREDSTAVENSTVO
len a podpredseda predstavenstva do
• 6. 2014' PROKl.RISTA

MIRIAM MATIIEUG-KNÁ PREDSTAVEN5TVO LEN

MILAN PETROVIČ oozoRNÁ RADA PREDSEDA

ÁN BOLF oozORNÁ RADA LEN

!ZUZANA L!ESKOVSKÁ oozORNÁ. RADA LEN



C. lnformácie o konsoJidovanom celku, akje účtovnájednotkajeho súčasťou

C. a) Obchodné meno a sldlo konsolidujucej učlO\flej jednotky, klOfá zosla'NJe konsolidovanu učlO\flu zá\oiel1<uza \/Šetky
skupiny účto'KIých jednoliek konsolidovaného celku, pre ktorú je učto...né jednotka konsolidovanou účtO'KIOU

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

C. b) Obchodné meno a sídlo konsolidujůcej učto\.fleJ jednotky, ktorá zosta'Nje konsolidovanů účlO\flÚ zalÁel"i<u za tú
skUPinu účto\oflých jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasfou je aj účtO\oflB jednotka; u'Vádza sa aj
obchodně meno a sk:Jlo úČIO\oflejjednotky, ktorá Je bezprostredne konsolidujúcou účtO\flOU jednotkou:

C. c) Obchodné meno a sldlo konsolidujúcej účtO\ofl€j jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účto\oflé zá\oiel1<y
zlskať:

Adresa regislrmého súdu, ktorý >.edie obchodný register, v ktorom sa uložia tielo konsolid0\6né účto\oflé zá\oieli<:y:
Obchodný register Okresného sUdu Bratislava I, Záhradnk:ka 10, 81244 Bratislava.

E.lnformácle a účtovných zásadách a účtovných metódach

E. a) Učtovná jednotka bude nepretriite pokračovať vo svojej činnosti:

0áno Dnie

V pripade ak nie, lI'viesf dO..oo: .

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód:
ÚčtO\f1é met6dy a zásady boIi aplikované v rámci platného zákona o učtO\flIct\e, s osobitosfami-

Druhl.menydsadyal.bometódy

Zrrena Štruktúry poloZieksůvahya vykazu

ziskovastrétvst!pci
Zrrenazékona

Bez vplyvu na výsledok hospodárenla a vlastně
řTIInie

Dóvodzmeny Hodnotavplyvu na prísluinú zložku bilancl.

E. c) Sposob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a závazkov:

Podnik nakupoval v danom roku dlhodoby nehmotný maje tok
1) Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložen!:8 obstarávacia cena vrátane nákladovswsiacich s obstaranlm vzložení:

~dOpra\oflé 8P1'O\"fzie 8 skonto ~poistné 8 clo

Podnik tvoril vlastnou činnost'ou dlhodobý nehmotný majetok
2) CJutt:ýrehmotný majetok -..yt-.orený oJastnou činnosfouocefloval pcxlnik \-lastnými náklaclmi vzložení:

§priame náklady

nepname náklady spojené s \'ýrobou

inak:

Dlhodobý nehmotný maJetok vyt\Orený '.las tnou činnosťou oceňoval reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade. ak
'.lastné náklady sú vyššie ako reprodukčná obstará...acia cena tohto majetku.

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok
3) 0tni:::tY Imotný" majetok nakupow.!ný oceňoval podnik obstará\l8cou cenou v zložani:o obstarávacia cena ..,-átane nákladov sú'visiacich s obstaranlm v zloženi:



~dopra..né ~provlzie 0poistné ~clo

Podnik v bežnom roku tvoril dlhodoby hmotný majetok vlastnou činnost'ou
4) Oh::d±ýhnotny majelok -...yt\Orený lAastnou činnosťou oceňowl podnik 'YIastnymi nákladmi vzloženi:

§pname náklady

nepname náklady (\ýrobná réžia) s(r..o;siaces ...yt\Ofooim hmotného majetku

inak:

Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere
5) Pooie\y na zák!adnom imanl spoiočností, cenné papiere a den'lály oceňoval:

~

obstaráwcou cenou pn nákupe a predaji

pn nákupe obstarávacou cenou a pn predaji váženým aritmetickým priemerom

mel6dou FIFO (pn rO\11akom druhu, ro..nakom emitento"'; a ro\of'lakej mene)

inak:

Poznámka:

PODIELOVÉ CENNÉ PAPIERE A PODIELY V DCÉRSKYCH úCTOVNÝCH JEDN01KÁCH METÓDCU VLASTNÉHO
IMANIA.

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

Podnik nakupoval zásoby
Ůčlovanie obstarania a úbytku zásob.
Pn účtovanl zásob postupowl podnik podfa PostupovúčtO\Elnia, ÚT I, čt. 2.
O sp(lsobom A účtownia zásob

Dspásobom B účtovania zásob

6) Nakupované zásoby oceňo\lSl podnik obstarávacou cenou v zloženl:O obslarávacia cena \1"átane nákladovsú\oisiacich s obslaranlm vzložení:

Ddopra..né OPl"OVÍZie Opoistné O clo

Náklady sú\oisiace s obstaranlm zásob:
D pn prljme na sklad sa rozpočltavall s cenou obstarania na technlckú jednotku obslaraneJ záSOby

Dobstaravacia cena záS.Obsa vanal~ckej evidencii rozde1i\a na cenu obstarania a nákladysúvisiace s obstaranim
(Posrupyúčtovania UT 1. či. IV.ods. 3). Pn vyskladnení sa tielo nákladyzahMali do nákladov predaného tovaru (501. 504)
závazne stano~n-;m sp6sobom. určen}-n"lpodnikom takto: .

Popis:O obslarávacia cena zásob sa v analytickej e\oidencii rozdefovala na \Opred stanO\enú cenu (pe..nú cenu)

pedra intemej smemice a odchýlku od skutočnej ceny obslarania (tam liež). Pri 'v)'skladnenl sa táto odchýlka
rozpúšťala do nákladov predaných zásob spOsoOOm závazne stanoveným podnikom podfa popisu:

Pri vyskladnení zásob sa použival

§\éžený anlmetický pnemer z obstarávacich den. aktualizoll8ný mesačne

met6da FIFO (pNA cena na ocenenie prfrastku zásob sa použila ako pNA cena na ocenenie úbytkU zásob)

iný sp6sob:



Podnik tvorU v bežnom roku za soby vlastnou výrobou
7) Zásooy \ly't\.orené oJastnou ..yrobou podnik oceňovallJastnými nákladmi

D podra skutočnej výšky nákladovvzloženl:

- prlame náklady
_ tasť neprlamych nákladov, sÚ";siaca s ich ,-ytváranlm.

Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohradávky, závazky
B) Pel"lažné prostrledky a ceniny, pohradá\ky prl ich IoZniku, zá'Yězky prl ieh -aniku oceňoval menovltou hodnotou.
9) pohradá\ky prl odplatnorn nadobudnutl, pohradá\ky nadobudnuté \kladom do základněho imania a zá'Yězky prl ieh

prevzali oceňowl obstarávacou cenou.

Podnik prijal darovaný majetok
10) Majetok nadobudnutý daroV<lnlm oceMval reprodukčnou obstarávacou cenou, s \ýnimkou peňažných prostriedkov a

cenin a pohfad,hok ocenených meno~tYmi hodnotamI.

Podnik má novozistený majetok prl Inventarizácli
11) No\Ozistený majetok fX)Clnik oceňoval reprodukčnou obstarávacou cenou.

E. d) Sp6sob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku:
SpOsob zostavenia účto\rflého odpisového plánu pre dlhodobý majelok a použité účlo\1lé odpiso\'é metódy PIÍ stanoveni

účto\oflyeh odpisov
Druhmajelku Doba odpisovanla Sadzba odpis ov Odpisová melóda

STAVBY 20-30 5%-3,33% rovnomerné
STROJE, PRlSTROJE A 6-12 8,33%-16,67% rovnorrerné
ZARlADENIA

OOPRAVNÉ FROSTREDKY 25%-16,67% rovnoll1'!rné

SOFTV'" 25% rovnorrerné

LlCENCIE 25% rovnorrerné

MOeNÝ Ht.1OTNÝ MA-JETOK rOzml 100% )ednorAzovýodpls

~NÝ NEl-MJTNÝ MA-JETOK rOzna 100% ;ednorázovyodpis

DOdPiSO~ plán účto'KIých odpisov nehmotného majetku lijchádzal z požiada'.-4<yzákona 431/2002,
d:x:Iržlavala sa zásada jeho odplsania v účtQlAllct\e najnesk6r do 5 rokovod jeho obstaranla. Odpismé sadzby pre
účtO\flé a daňo\é odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa nermonajú.

[:] Odpiso'vý plán účtovnýeh odpisov nehmotného majetku lijchádzal z toho, že \lzal za základ spOsob
odpisO\Elnia podra daňo'vých odpisov. OdpisO\lé sadzby pre účto\oflé a daňo\é ocIpisy dlhodobého nehmotného
majetku S8 ro\oflajů.

o Odpiso'vý plán bol ovply\ofleny týmito rozhodnuliami:

o Odpisový plán ůčto\oflyeh odpisov hmotného majetku podnikater zosla'.1l intemým predpisom

v ktorom '-yehádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúeeho bežným podmienkam
jeho použivania. Odpiso'oé sadzby pre účtovně a daňové odpisy podnikatera sa nero\oflajú.

[:] OdpisO\ly plán účto\oflych odpisov hmotného majetku podnikater zosla'.1l intemým predpisom

tak, že za základ '-zal met6dy používané pri lijčlsro\IBnl daňo'-ych odpisov. Odpiso'oé sadzby pre účto\flé a daňo\lé
odpisy podnikatera sa rovnajú.

E. e) Dotáele poskytnuté na obstaranie majetku:
Maj,tok

I
Ocen'ni, Vyikadotáci'

F. Informácie k údi.jom vykázaným na strane aktív súvahy



Podnik ma/nem3 dcérsky, spoločnyalebo pridru!eny podnik:
GCX-byly, s, r. 0.·63,77 %. ný podiel:
GX-byty,s. r. 0.·100 %. ný podiel;
Malé Byty, S.r.o. -100 % - ný podiel).

F. b) Sposob a výška poistenia dlhodobého majetku:
Polstenýmajatok Polstná suma (v cllých B.JR) Platnost' l.mluvy od • do

F. dl Prehrad O dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veritel'

zmluvou o zabezP:::::,com p,evode p,áva, aler klo'Ý UŽiV~J na Zák:~~o~~'UVYo ~:oŽIČke,

F. a) Prehl'ad o dlhodobom nehnuternom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do

katastra nehnUlel'::::i.:: dňu zoslavenla účlovnr závie,ky a:'0 ho UŽ::"OIo

F. f) Charakteristika Goodwilu:
Sp6sob nadobudnutia goodwilu Hodnota Sp6sob výpočtu hodnoty

F. g) Prehrad o položkách účtovaných na účte 097· Opravná položka k nadobudnutému majetku:
06vod úětovania Obstarávacia hodnotl Oprávky Zostatkováhodnota

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

Náklady Nákladynavýskum
Náklady vynaloiené v BQ ni Náklady vynlloi.ané v BQ na vývoj·

vývoj-nlaktivované aktivované

F nI Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky'

(reálnou hodnotou. a"bo metódou vllslného

Vplyv ocenenla na VH a na výšku vlast.

ImlnllMajetok
imanil)

·38882

Druhocenenia

~~~~E~~~V

DC~KEJ UCTOVNEJ

JEDNQTKE

tETCDA VlASTN8-10 f.AA.NIA

G.lnformác;e k údáJom vykázaným na strana pasív súvahy

G. a.1, 2, 4, 6) Ůdaje o vlastnom Imani:
Popis základného imania, Ioýška upisaného imania nezapisaného II DR'

Text
vulýchruR

PO

1770895 1770895

53350 53350

"1~62 1519199

922459 922459

309799 309199

193587 181206

76346 16346

Zékladnélmmiecelkom

Počelskcll(a.s.)

Noninéina hodnota I akCie (8.S.)

Hodnota podielov podr8 spolOCnikov (obchodna spoločnost)

CubanÝ Hečko. Ing. (počel akci127 790 ks)

MlanPelrovič(počelakcI19333ks)

Adrén VOIo~i1 (počet akcII 4 528 ks k 13.júnu 2011; početskcll5 385 ks k 11.júnu 2012;

Ipočelskcl!5459ks k 19 iúnu 2013, počet akcii 5832 ks k 10:Iů~u 2014

Jaroslav Cervenka (potel akcii 2 300 ks)



CEE 'tNES1MENT LLC (počet akcií 577 ks k 19. ;lnu 2013, počet akcil710 ks k 10. ;:inu

Zisk na akcu, alebo na podlel na láklacmom irranl

M!an Ho~ek (počel IiIkcií 275 ks k 13. ;lnu 2011: pofelakcU510 ks k 17.;Jnu 2012; počet
akcil645 ks k 19.;Jnu2013, ~etakcit696ks k 10. 'nu2014

2014)

Hodnota upísanéhovlastného imanla

Hodnota splateného základrlého manla

Hodnota vlastných akci! vlastnená účtovl'lOU jednotkou. alebo Mu ovládaným osobalT'i a
osobani. v ktorých M"'Óúčtovnájcdnotkapodslatný vplyv

55600

""Ol 21410

"S'J 19153

·1,066 -0,046

1770895 1770895

1770895 1770895

Text
vcelýchEUR

G, a.5) Prehl'ad Ozisku a strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného
Imania'

Z/renyreá~eJhodnotylT"8jetku

Zrreny hodnoty rrojetku pri pou;litJ rretódy vlastného Irronla - precenenle podielových

cenných papierov a podielov v dcérskych ůčtovnýchjednotkllch

BQ

·177370

-177370

~épr~ady

Nevy;asnené rozdiely na (Jete pohradávky z obc:hodného styku ((letované s vplyvom na

účetneuhradenástrataninulýchrokov)

Spolu

Druhformyzab~llpečenlazávbku
lnou formou zabezpečenla

rávom:
I-bdnota závazku zabezpečená

Zoznam udalo.ti, ktorá nastali al,bo sú dósledkom
okolností po dni, ku ktorému sa zostavuje ůčtovná

závjerkadodňazostlveniaúčtovnejziivlerky

O.lnformácie O skutočnostíach, kroré nastali po dni, ku ktorému sa zostavlJje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závlerky

I-bdnota

FbklesalebozvýAenietrhovejcenyfi'lančnéhorrejelku ako
dOsledkuol<Dt1osti, ktoré nastal po dni. ku ktoréO"lJ 58 zostavu.\EI

učtovnázávierkadodl'iazostavenlaůčtovnejzllvierky

DOvod
BQ PO

Zsrenaspolotnkovllčtovnej.\EIdnotky

Zrrenavý§kyrezcrvaoprtlvnychpoložiek,oktorýchsa ůčtovné

Pdnotka dozvedela v hore uvedenom obdobl

Prljalic rozhodnutiao predajiůčtovncjjednolky, alebojejčasH

Ztreny význarmych poIotiek dtlodobého linantného rrejelllu

ZaČ8tie. slebo ukončenie činnosti častl účtovnej jednotky (nepr.

prevádzkarne)

Mtroriadne udalostl. živelné pohromy

VydaniedtlOpisovanychcennýchpapierov

DJčenie splynutie.rOldelenieazIT"eOaprávne]forll1)l

Získanie, aiebo odObratie lIcencie atebe ~ého povolenla

vyznarméhoprečinnosr

Príloha Č, 3a k opatreniu č. 4455/2003·92

očte zamestnancov1. Infarmacle k častl A. ísm. c
Nbovpoloiky Bežne ůčtovne obdobie

Priloha k opatrenlu é. MF12401312011-74

Bazprostredne predehádzajuca

účtovné obdobie



počelvedůcichzal1'V!stnancov

Fhel1'V!my prepclČi!any počet zalRlsrnancov

Stav zarresmancov ku dl'lu. ku ktorémJ S8 zastavuje

lÍČlOvn2zévierka.zioho.

2. Informácíe k častí B. písm. b) prílohy Č. 3 o štrukture spoločníkov, akclonárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
ůčtovná závlerka a o ŠÍTuktůre spoločníkov, akcíonárov do dňa jej zmeny vznlknuteJ v príebehu učtovného
obdobia

Tabufka Č 1

Spoločník, akdonár

4,3

90,6

absollttne v 0/O

Iný podiel na
Podiel na ostatnÝch

f--- --,- -jhlasovacich právac položkách VI ako
v 0/o na Zl

v 0/O

výška podiekJ na zákJadnom Tmanl

1604 46

ťJJbomír Hečko, Ing. 92245 52,OS 52,

4,3

Milan Petrovič 309 79'; 17,4 17,4
Adrián Vološin 19358 10,9 10,9
!Jaroslav Cervenka 7634<

1,3

Fond národného majetku 5560 3,1 3,1
Milan H:lšek 2310 1,3 1,3

Tabul'ka Č. 2

CEE INVESTMENT LLC

Spolu
23561 1,3

9O,6C

Spoločník, akcionár

výška podietu na základnom Iný podiel na

lmani Podielna ostatných
hlasovacích položkách VI ako

absolútne v % práva ch v % na Zl
v %

C d f
922459 52,OS 52,1Y.
309 799 17,4 17,4

19358 10,9 10,9

76341 4,3 4,3

5560( 3,1 3,1

2310 1,3 1,3

23561 1,3 1,3

1604 46 90,6 90,6

Spoločník, akcionár do dňa lmeny v
štruktúre spoločníkov, akcionárov

Oátum
lmeny

ťJJbomír Hečko, Ing.

Milan Petrovič

~rián Vološin
jod 9.6.2013 do

10.6.2014
Paroslav Červenka

Fond národného majetku fl 9.6.2013 de
10.6.2014

jod 9.6.2013 de
10.6.2014

Milan tt:lšek

CEE INVESTMENT LLC

jod 9.6.2013 de
10.6.2014

Spolu

Belné učtovn' obdobie

3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku
Tabul'ka Č. 1

Dthodoby nehmotný

majetok GOOdwill
Ostatný

ONM
Ob.tará Poskytnuté

vany preddavkyna
ONPI. DNM

Aktivované
nákladynll

vYvoj

Prvotnéocenenle

Stav na ulčiatku

ůčtovného obdobia

A'Í'astky

ltIytky

44429

A'esuny



Stav na učíatku

ůftovneho obdobía
44429

44429
Stav na konei účtovného

období.

Oprávky

R"rastky

lbytJ<.y
Stav na konei ůctovného

obdobia
44429

Ooravnépobžky

SI.vn.zaciatku
účtovného obdobía

Prras1l<y

Stav na koneiůčtovného

obdobía

44429

Zostatkové hodnota

Stavnaz.čiatku

účtovn'hoobdobia

Stav na konei ůčtovného
obdobla

Tabul'ka Č 2

Ocenitefné

práv.
Spolu

Bezprostt.dn. pr.dehidzajůce účtovné obdoble

Dlhodobýnehmotný

majetok
Aktivované

náklady na Soflvér
v)'voj

Obstará Poskytnuté

vany pr.ddavkyna

DNM DNM

Ostatný

ONMGoodwill

Prvo\11éocenenie

44429

lbylky

Stav na začiatku

ůčtovnéhoobdobia

Presuny

44429

Stav na začiatku

účtovnéhoobdobla
44429 44429

Stav na konei

účtovnéhoobdobia

Oprévky

R"raslky

lbylky

Stav na konci 44429
ŮČlovneho obdobia

Opravnépolotky

Stavnauciatku

ůftovnéhoobdobia

R"rastky

lbytJ<.y

Stav na konei
účtovnéhoobdobia

44429

44429

Zoslatkovéhodnota

Stav na učiatku

ůčlovného obdobia

Stav na konci

účlovného obdobia

OIhodobýnehmotnymajetok Hodnota za beinlÍ účtovně obdobl.

4. Infarmacie k Č3sti F. pism. c) prilohy č. 3 a dlhodobom nehmotnom majetku

OhodobýnehJrolnýrre.jelok,naktorýjezriadenézáložnéprávo

Dhodoby nehJrolny nTiljetok. pri klorem n-é učtovná jednotka obmedzené prévo s nm naldadar



Taburka Č 1

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

Balné ůčtovné obdobla

ahodotlý hmotný
majetok Pozemky Stavby Spolu

Stav na začiatku

ůčtovného obdobia
208374 1129166

Rvolrléocenen16

R'irastky

204143 450535 266114

208374

l.bytky

Presuny

Stav na konci
ůčtovného obdobía

2Ul.43 450535 26611.4 1129166

Oprávky

l.bytky

Stav na začiatku
ůčtovnehoobdobia

311485 208374

R'irastky 7271

Stav na konci
318756 208374

ůčtovnéhoobdobia

Opravné položky

Stavnazačiatku
účtovnéhoobdobia

R'lrastky

l.bylky

519859

7271

527130

úětovnéhoobdobia

St.vna zaěiatku

ůětovnehoobdobia
204143 139050

602036

Zos\atkovéhodnota

Stav na konel
úětovnéhoobdobla

204143 131779

Bnprostndnl pradchiidzajúee ůětovné obdobie

Taburka Č 2

266114 609307

Samostatné
Pestov.tlr ZákladnéOIhodobý hmotný hnutahlé veel Obstará Poskytnu"

majetok Pozemky Stavby asůbory
skéellky stídoa Ostatný

vaný prlddavkyna Spolu

hnutafnýeh
trvalých ťain' OHM

"" IlHM

veci
porastov zvieraté

Rvotnéocenenie

Slav na začiatku
204143 450535 212985 265664 1133327

ůětovnehoobdobia

R'iraslky 450 450
l.bylky 4611 4611

R'esuny

Stav na konel 2041.43 .450535 20837.4 26611.4 1129166
účtovneho obdobia

Oprávky

Stav na začiatku
296629 212985 509614

účtovnéhoobdobla

R'irastky 14856 14856

l.bytky 4611 46>'



Stav na konci
účtovnehoobdobia

208374 519859311485

Opravné položky

Stav na začiatku
ůč1ovnéhoobdobia

Lt>ylky

$tav na konci
účtovnéhoobdobla

Stavnazačiatku
účtovnehoobdobia

153906

609307

Zostatk.ováhodl"lota

Stav na konci 139050

6. Informácie k časti F. pism. c) prflohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Hodnota za bein' účtovne obdobl.

účtovnliho obdobia

265664 623713

266114

Dlhodobý hmotný majalok

Ohodotly hrrotnyrmJctok.naktorYjezr~del"lézéložl"léprávo

Dtlodoby hlrCllny majetok, pri ktorom rré Uč\ovná jednotlc.a obmedzené právo s nm

7. Informacie k časti F. písm. j) prilohy č. 3 O dJhodobom finančnom majetku
Tabufka Č. 1

podl.lové CP a
Oslaln'

Poitčkys
Dthodoby Podi.lov' CP podlelyv

dlhodobe
POiitky

OStalny
dobou

Obstariv
Poskytnut'

linančnymajetok a podiely v .poločno.tis ÚJvkons. splatnosti preddavky Spolu
DÚJ podstatnym

CP,
celku "'" najviac

anýOFM

vplyvom
podiely

jeden rok

Bafné ůčtovn' obdobie

Stav 1"1 a začiatku

učlovneho

obdobia

3750284 3756923

R"tastky

Lt,ylky

R"esuny

6639

3750284
Stav na konci

učtovneho

obdobia

Opravl"lépoložky

Stav na začiatku
učtovl"l8ho

obdobia

6639 3756923

R"rastky

lIlytky

Stav na konci

účtovneho

Stavnazačiatku
účtovného

obdobia

3750284 3756923

Účtovnéhodnota

Stav na konci
ůčlovného 3750284

Tab !'ka Č.

6639

6639 3756923

Bnproltredne predchidujuce ůčtovné obdobie



Ipodlelod CP
Podlelod CP a

Ostatn'
Poilčkys

podielyv
dlhodob'

POličky O$tatny dobou

Ol> +.O''''"UI;I ap:;IYv
spoločnostis

CP,
OJvkons.

[FM
splatnosti .n;~v pr~:~~kY Spolu

podstatnym
podlely

ulku najviac

I
vplyvom jeden rok I

Stllvnllzllčiatku I
ůčtovnáho
obdoblll

3922654 3929293

Prvoll1éocenenie

Prbslky

3750284

6639

172370 172370
Presuny

Stav na konci
ůětovniho
obdob!a
Opravnópoložky

Stllvnllzaěiatku
ůčtovniho
obdobia

6639 3756923

Prtastky
l.bytky
Stav na konci
ůětovniho
obdobla

Stav na začiatku
ůětovniho 3922654 3929293

lletovnéhodnota

obdobia
Stav na konci
ůětovniho
obdob!a

3750284

6639

6639 3156923

OIhodoby finančny majetok Hodnota za beini ůčtovné obdoble

8. Informácie k časti F. pfsm. m) polohy Č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

c..odobYfi1ančnyrrejetok.naktoryjezriadanézáložnéprávo

c..odoby fi1anl':ny rrejetok, prl ktorom rré ůčtovné jednotka oIJm&dzané pravo s nin

nakladar

9 Informácie k časti F písm i) prilohy Č, 3 O štruktúre dlhodobého finančného majetku

PodielůJna
hlasovacich
pravachv%

Úětovoa hodnot.
OFM

Obchodni menoII sidlo
spoločnosti, v ktorej mé PodlelOJ na Zl v

OJ umi.stn.ny DFM %

Dcirske účtovné jednotky

Beini ůčtovně obdobie

Iobdnotavlastného
ImaniaůJ,vktorej
má ůJ umlastneny

0fM

Vý.ledok
hospodllr.nla ÚJ, v

ktorejmiOJ
uml•• tnenyDF'M

GCX·byty,s.r.o. 54

100

GX·byty,s. r.o

IvbIéByty,s.r.o.

ŮČtovni jednotky s podstatným vplyvom

100 2337988

I 1412296

I

I
I
I

6639

54

AkcieNOiEBA,a.s I
Ostatně nallzovaterné CP a podlely



I
Ob'lomivaný DFM na ůčely vykon,nja vplyllu II IneJ W

OIhodobýfinančný

maJ"tokspalu

Spoločnosf 'o1astnl akcie v spoločnostl Incheba, a.s.- informácle O VI, VH ÚJ, 1/ ktorej má úJ umiestnený OFM ku dr"lu, ku
ktorému sa zostawje účto\oflá za"';erku spoIočnosti GEOCOMPlEX, a,s. nie sú k dispozk;ii

Taktiež infonnácie o hodnota \olastného imania ŮJ, IIklOfej ma ÚJ umiestnený DFM, vjsledok hospodárenia ÚJ, IIktorej má
UJ umleslnený DFM
ku dr'\u, ku ktorému sa zosta\o1Jje účto-.ná zá"';erku společnosti GEOCOMPLEX, a.s. nie sú k dispozlcii

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

[lhové CPdrbne do splatnosti Druh CP

O:>splatnostiviaC8kopáfrokov

cnsplatnostiod troch rokov do
piatichrokovvrétane

Cbsplalnostiodjodnéhoroka do

troch rokov vrátane

Do splalnos~ do jednél'lO roka

vrétane

Dlhové CPdrlaní do splatnosti

spolu

ZvYieni.
hodnoty

Zniženi.
hodnoty

Vyradeni.

dlhového CP I Stav na konci
učtovnictva v učtovn'ho

učtovnom obdobla

obdobl

f

11 Infonnácie k časti F písm j) a I) prílohy Č. 3 o poskytnutých dlhodobých póžičkách

Dlhodobé požičky

Stlvna
IIČlatku

učtovného

obdobll

Znihni.

hodnoty

Dosplatnostiviacakop.l!frokov

[);)Splatnos~od troch rokov do piatich
rokovvratane

[);) splatnosti od jedného roka do !Joch

rokovvrátane

[);)splatnostidojednéhorokavrétane

Dlhodob6 póličky spolu

Stlvna začiatku

učtovn'ho
obdobla

Zvyienle

hodnoty

12. Informácie k časti F. písm. o) prilohy č. 3 O opravných položkách k zásobám
Tabufka Č 1

Vyradenie póiiéky Slav nI konci

z učtovnictvlv učtovného
uélovnom obdobi obdobla

Bežn' učtovn' obdobie

Zásoby

t.'8terlál

Nodokontem'ivyrobaa
!oolotovarvvlastnev'robv

Vyrobky

Zvlerslá

Tovar

Ncnnursrnosťna pre<la]

Stav OP na
začlltku

učtovného
obdobla

TvorblOP

Zučtovanie OPI

dóvodudniku
opodstatn.nosti

Stav OP naZuétovanie OPI

d6voduvyrad.nia

majetku I učtovnictva

konel

učtovn'ho
obdobla



I""ky"'" P''''''''ky "' ""by
zasoby spolu

Tabul1<a t. 2
NehnularnOlťna puda] I-bdnota

Náklady na obstarévanie nehnuterno5tl na pred!lJza účtovně obdoble

Néklady na obstaranie nehnuternosti na predaJod začatku obstarévanla

13. Infarmácie k časti F. plsm. p) prílohy Č. 3 o zásobách, na ktoré je zriadene záložné právo a o zásobách, pti
ktorých má Ílčtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

za.aby Hodnota Zl belná účtovně obdobie

Zásoby, na ktoréjezriadenézálof.né právo

Zásoby, priktorýchlTÚúčtovnájednotkaobrmdzenéprévosniTinakladaf

14. Infarmácie k častl F. pism. q) prílohy Č. 3 o zákazkoveJ výroba a o zákazkovej výstavba nehnuternosti
určenej na predaj
Tabul'ka Č 1

Nbovpolofk;y

Sumat od začiatku

úku.kovejvýrobyai do
koncJI bdného účtovnáho

obdobia

Vynosyzozákazkovejvýroby

Nékladynazllkazkovúvýrobu

I-tubý::isklhrubllslrala

Zabazprostredne

Za bežné učtovn' obdobi. predchildzajuce učtovné

obdob!e

Vyfakturované námky za vykonanú prácu na záka::kovej

výroba

LPrava námkov pocHa slupl'\a dokončenia alabo rrel6dou

nulového zisku

Tabufka Č 2

HDdnota zákazkovlJ výroby

Sun-.aprijalychpreddavkov

Surm::adf'Žanejplatby

Tabul'ka Č 3

Sum'r od l.8čiatku d.kazkovej výroby

Za b.ln' "čtovn' obdobie al do konc. beineho učtovn'ho

obdobia

Názovpolofky

Výnosy::o::ákazkovejvýslavby

nenl'lulerl'losllurčel'lejl'lapredaj

NékladYl'lazáka::kovuvýstavbu
nehnuternostiurtenejnapredaj

Hrubý ::isk I hrubá strata

Tabulka Č 4

Sumar od začiatku

Za bazprosuadne d.kazkovej výstavby

Za befne účtovně obdobl. pr.dchádzajuca učtovn' nahnutarnosti určenaj n.
obdobie pradaj li do konca bein'ho

učtovného obdobia

Hodnota zákazkovaj výstavby nahnut.mosti I
Za beln' učtovn' obdobie

určanajnaprad.j

Sumar od uči,tku zákazkovej

vý.t.vbynahnuternostiurčanaJn.

pradajaido konca beiného

účtovn'hoobdobia



Pohradavky

15 Informáde k častl F písm r) prilohy č 3 o vývoji opravneJ položky k pohradávkam

RlhTadévkyz. obchodného
styku

Stav OP na
z.ačiatku

učtovn'ho
obdobla

b

Tvorba OP

Befn' úl:tovne obdobl.

Zúčtovanie OPz
dóvoduz;iniku

opodstatnenosti

vyradaniamajatkuz

účtovnictva

Zúčtovania OP z dovodu Stav OP na konci

účtovn'ho
obdobla

RlhladAvkyvocidcérskej

účlovnej)ednotke a
rreterskejůttovnejjednolke

Ostatné pohTadilvky v rilm::1

kons.celku

RlhTodévkyvoti
spoločnl<om,tlenoma

zdruteniu

hépohTadavky

Pohfadávkylpolu

Nazov polotky

16. Informáde k častl F. písm. s) prilohy Č. 3 O ve kovej štrukrure pohradávok
Tabul'ka č. 1

Dlhodobé pohfadávky

fbhradávky z obchodnéhostyku

V lehota splatnosti Polehote .platnosti Pohfad:ivkyspolu

Rlhradévky voči dcérskoJ ůčtovnej jednotka 8

rraterskejůčtovnejjednotka

Ostatné pohradilvkyv rám:::I konsolidovaného

celku

Rlhradilvky voči spolOCntlom. členom 8

zdru2eniu

"épohr8Óévky

Dlhodobé pohradávky.polu

Krátkodobé poMadávky

RlhTadévky z obchodnéhostyku 9431 9431

RlhradévkyvocidcérskeJůčtovnejjednotkea

rraterskeJůčtovnejjednotke

6030

Ostatně pohTadilvky v rilmel konsolidovaného

eeku

1944

RlhTadévky vocl spolOCnllom. členom a

zdru2enlu
6030

Sociélne poistenie

214

Cl3l'1ověpohradávkyadotécle

hépohradávky

Krátkodobé pohradávky.polu

1944

214

8188 9431

Pohradávkypodfal.ostatkov'J
doby. Iounosti

Tabul'ka Č 2

Bežn' účtovn' obdobia
Bezprostradn. pr.dehádnJúee

účtovn' obdobie

Rlhradávkypo!ehotesplatnostl 9431 �� 64
Pahradávky so zostatk.ovou dobou splatnosti do

dnéhoroka
6186 14913

Kratkodobé pohl'adávky .polu 17619 23777



Opia pndm.tu zálotneho prava

17. Informacie k častí F. plsm. t) a u) prílohy č. 3 o pohradávkach zabezpečených záložným právom alebo lnou
formou zabezoeČ8nia

Fohradé .•••kykrytézélotnymprá .•••omalebolnouforrrou

Ulbezpečenia

Bafne učtovne obdob I.

Hodnotapohfad.livkyHodnota pr.dm.tu

Nazo .•••polofky

18. Informacie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 O krátkodobom finančnom majetku
Tabul'ka Č. 1

Fokladnica.ceniny

6ežnébanko .•••éůéty

I-tx:!notapohfadé .•••ok.,naktorésazriadlioztlložnéprá .•••o

Buprostredne

Bažne účtovne obdobie predchadzajúee účtovn'

obdobie

3332 2010

4358 57059

Peniazenaceste

59069

Kr.litkodobYfinančnYmajetok

Bafné účtovn' obdobie

začiatku

účtovneho
obdobia

b

tblnota pohfadávok. pn k1O(ých je obmedzené prho s nin
naidadar

Bankovéůčtytermlnované

Spolu

Tabufka Č 2

Stav ne učlatku

úČlovnéhoobdobia
Prírastky Úbytky

Stav nakonei
účtovnéhoobdobla

IIr'ajetkové CP na obchodovanie

Dhavé CP na obchoclovanie

Emsnékv6ty

IlhovéCPsosplatnosťoudojednéhorokadrhné
do splatnosti

OstatnérealizovaternéCP

Obstarávanie krátkodobého flnančnl!ho m!ljetku

StavOPn.

Kratkodoby fin.nénY maje tok spolu

KrátkodobYfin.nčnYmajetok konel

19. Informácle k častl F. ísm. x\ Drllohv Č, 3 o MO I o ravnei Doložkv ku krátkodoběmu finančnemu ma'etku

Ostatnéreaizo .••••tefnéCP

Zúétovanl. OPz

Tvorba OP dóvodu dnlku
opodstatn.nostl

Zúčtovaní, OP:z

účtovn6ho

obdobla

f

Obstartwanle krátkodobéhofinančného
rrojetku

KratkodobýfinanénYmOlj.tok spolu

dovodu vyrad.nia
mOlj.tku:zúétovnictva

20. Informacie k časti F. písm. y) prflohy Č. 3 o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné
právo a o krátkodobom finančnom majetku, prí ktorom má účtovná Jednotka obmedzene právo s ním nakladať

Nbovpolofky Hodnota l.I bežné ůčtovn'
obdoble

Krátkodobylinančnyl"Mjetok, na ktorybolozriadenézáložnéprávo

Krátkodobý finančny rrojclok, prl ktoromJe obmadzené ptávo s nmnaklada!



21. Infonnácie k častl F. plsm. za) prilohy Č. 3 o ocenenl krátkodobého finančného majetku. ku dňu ku ktorému
sa zostavuje ůčtovná zavierka realnou hodnotou

Kratkodobýfinančným.j.tok

Zvýianlellnihnle

hodnoty

(+1·)

Vplyvocenenlana vý,ledok

hospodáreniabelného
účtovn'hoobdobla

Vplyvocenenlana
vlastneimaní_

Majelkové CP na oochodovanle

Dt1011éCPnaobchooovanie

Errisnékvóty(korrooity)

Oslatné reaizovalefné CP

KrjtkodobYfinančnym.jetok spolu

22 Informácie k časti F pism zbl prilohy č 3 o významnych položkách časoveho rozlišenla na strane aktiv

Opis položky časov6ho rOlliiania Sd"a účtovně obdob i_
Selprostndne predchadzajúce

účtovně obdobie

N.ikladybudúcich obdobidlhodoba,ztoho:

Náklady budúcich období krjtkodobě. z toho: 48'

Polslenie·Arllnz· SIov&nsktl poisrovl"la, a.s. 155 155

PoiSlenie· Generai Slovensko poisrovM. a.s 248

Telef6n, it1lernet (Or8nge. Slovak Telekom) "
Wuslenrot " "
Prijmy budúcich období dlhodob6. z toho:

PrlJmy budúcích období krátkodob •• z toho:

23. Informácie k častl F pisrn zcl prílohy č 3 O majetku prenajatom formou finančneho prenájmu

Belné účtovně období_

Splatnost'

vlae.koplt'

rok ov

Bezprosttedne predchádzajúce účtovně obdobíe

viac.ko

pat'rokov

dojedného
rok.vrátan_

Splatnost'

odj_dnéhorokado

pi.tichrokov
vrjtane

Názov

položky

!slina

Fr18nčnývýnos

SpOlu

Účtovnýzlsk

Rozdal.ní. účtovnéhozisku

do jedného roka od Jedného roka do

vrjtana piatlehrokovvrátane

Názovpoložky
Bezprostndne

predehjdzajúce účtovně

obdobie

Belně učtovně obdobie

24. Informácie k časti G. p!sm. a) tretiemu bodu prilohy Č. 3 o rozdelen! ůčtovného zisku alebo o vysporiadani
ůčtovnej straty
Tabul1<a Č 1



Ri:leI do dkanného rezefVného fondu

Ri:leloo.§tatultlmycheostalnýchfondov

Ricleldosocié!nehofondu

Rklelnazvý.§eniezékladnéhoirrenia

lhradastrelymulYcr>obdotll

Revod 00 nerozcleleneho zisku mnutých rokov

RDzdelenie podielu na zisku spoločnkom. členom

Spolu

Tabu!'ka Č 2

Názovpoložky

Bezprostredne

predchadujuceučtovné
obdobie

Účtovná strata

Vysporiadanie učtovnejstraty

Zo zákonného rezervného fondu

Zo MahJ\tImych II ostatných fondov

Z nerozdeJeného zisku nYlulYch rokov

Úlrada straly spoločnkrTi

Revoddoneuhradenejstratyrrir1ulYchrokov

Spolu

25. Informácie k časti G. písm. b) priJohy Č. 3 O rezervach
Tabul'ka Č 1

2447

Beln' učtovné obdobie

2477

Nbovpololky

Bežn' učtOV"' obdobie

Stav na začiatku učtovn'ho Tvorb Pouliti Zrušeni Stav na konci učtovn'ho

obdobi. • obdobia

Dlhodobé rezervy,z toho:

Kritkodob' r.z:ervy, z toho: 7513 7513

Rezervena účtovni::lvo

Rezerva na i1dividualnu učlavnu

závierku

1635

550

1635

550

Rezerva na audit na konsoidovanu

účlovnúzávierku
3900 3900

Rezerva na nevyčerpané dovolenky

vrátaneodvodovdoSPaZP

Rezerva na konanieVainého

zhrorratdenia

Tabu!'ka Č 2

500

Bezproltredne pr.dch'dzajuce liětovna obdobie

928

500

Názov položky

obdobi,
Stav na zaěiatku učtovn'ho Tvorb Pouliti Zrušeni Stav na konci uétovného

6766

1635 1635 1635

550 550 550

obdobia

Dlhodobé reurvy. z toho:

Krátkodob' rezervy, z toho:

Rezerva na účtovni::lvo

Rezerva na i'ldillidu'lnu ůětovnú
závierku

6!50B 7513

1635

550



Rezerva na Budit na konsolklov8nu 3900 3900 3900 3900
učtovnózévlerlw
ReZ8f\11 ni nevyčerpané dovolenky 181 "8 181 828
vrátane odvodoY do SP a lP
Rezerva na konanle Valného 500 500 423 " SOO
zhrorre1d8fl1a

Závazky po ~Otlt sp!atnostl

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

Bežnl učtovn' obdobi.

Závazky 50 zostatkovou dobou splatnosti do jedného
rok.avrátane

Nhavpalafky
Bezprastredne predchádzaJuce

učtovně abdobie

24532

Krátkodobé záviizkyspalu

37434 14209

Závazky 50 zostatkovou dobou splatnosti jeden roket

paťrokov

Závazky 50 zostatkovou dobou splatnosti nad paťrokov 1345765 1344888

Dlhodabé z.livllzkyspolu 1345765 1344888

27. Informácle k častí F. písm. v) a časti G. písm. 1) prílohy Č. 3 o odloženej daňovej pohradávke alebo o
odloženom daňovom závazku

Dotasné rozdlely m.dzl učtovnou hodnatou

majetku a daňovou základňou, z loho:

Nazovpolof:ky Beln' učtavné obdobl.

81859

Bezprostredne predchadzajuce

účtovně období.

odpočltaterné (odioiená daňová pohradávka)

odpočHatefné

zdannerné(odioieny daňovy záv,llazok)

zdanllefné

Dočasné rozdlely medzl účtovnou hodnotou
ziIYizkov.daňovau základňou.ztoho:

81859 77874

Možnosť umorovat' daňovu stratu v buducnosti

Molnasť prlvl.st' nlvyuflté daňové odpoČly

Sadzbadane zprJJmov(v"4)

Odlohná daňová pohr.dl!lvka

Uplatnlni daňoví pohl'adávka

"o
".
22

"o
nie

22

Odlofeny dlňovy závlzok 17034

Zaúč!ovanáakoznt1enie náktaclov

Zaůč!ov8fládovl8stného!rrenla

Zmena odlohn'ho daňového závlzku

Zaúč!ovaná akonáklad

18009

877

8" 880

Zaúčtované do vlastného Irrenla

28 Informácie k častl G písm. g) prílohy č 3 O závazkoch zo sociálneho fondu

Nhovpololky Balné ůčlovné obdobl.
Bezprostredne predchádzajuce

účtovné obdobíe

Začiatočny stav sociálneho fondu

Tvorhasociálnehofondunararchunákladov

Tvorba sociátnehofondu zo zisku

1236 284



]Ostaln8 tvorbasociálnehofondu

1236

tTvorbasoclálnehofondu spolu

!čarpani_ sociálnehofondu

IKon.čnY lostatok soclálneho fondu

2841236

Splatnosr

29 Informácie k časti G. písm. h) prflohy č. 3 O vydaných dlhopisoch

I
I

NUo•••vydaného dlhopllu Menovitt hodnota I Počat tkokEmisnykurl

I
I

30. Informácie k časti G. písm. I) prílohy č. 3 O bankových úveroch, póllčkách a krátkodobých finančnych
výpomoclach
Tabul'ka Č 1

Sumalstinyv
Suma illlny •••

tkok p.•.••• D6tum prlllulnej mene za
prisluinejmenela

Nazovpoloiky Mena

" splatnosti befné ůčtovn' bezprostredne

obdobie predchádujůce
ůčtovné obdobie

Dlhodobé bankové ůvery

I I
I
I I

Krátkodobé banko •••, ů••••ry

I
I
I I

Tabul'ka Č 2

úrok p.I.V Détum Bei,né ůčtovné Bezprostradne
Názo•••polofky Mena

% splatnolti obdobie predcháduJůce
ůčtovné obdob!e

Dlhodobép6žičky

I I

Krátkodobé p6žičky

I I I
I

I

Krátkodob' finančně vypomoci

I

Krátkodobllfi1ančnávypomxod
sPO~nosli BAP

0'01 roka

NUov položky predchidujůce účlovn'
obdobie

31. Informácie k častl G. písm. jl prflohy Č. 3 o významných položkách časového rozlíšenla na strana pasiv

Bezprostradne
Bd:n' účtovné obdob!e



Výdavky budůcich obdobi dlhodobé. z toho:

Vydlvky buduck:h obdobi kriltkodobé. z toho;

Vyno.y budůcich obdobi dlhodobe. z toho:

Vyno.y budůclch obdobi krátkodobé. z toho:

32. Informácle k častl G. písm. k) prílohy Č. 3 o významných položkách derlvátov za bežné učtovné obdobie
Tabul'ka Č. 1

Deriváty určené ni obctlodovlnie. z toho:

Názov polotky

Zabezpečovacle derivé'y, z toho:

lIetovn! hodnota Dohodnutá cena
podkl.adovéhonástrojapohradávky dvizku

Bežne ůčtovné obdob I.

Tabul'ka Č 2

Názov položky

Deriváty určene ni obchodovlnie. z toho:

Zabezpečovlcl. d.rlv'ty, z toho:

vlastn'
Im.nltl hospodárenia

d

s.zprostredne predchádzajůce

ůčtovn' obdobie

výsledok
vlastn'imanie

Zmena reálne] hodnoty Zrnina reálnej hodnoty (+/.). vplyvom
(+1·). vplyvom na

výsledok
hospod;lirenia

b

33. Informácie k časti G. písm. I) príJohy Č. 3 o položkách zabezpečených derivátmi
I Zabezpečovaná položka I Reálna hodnota



Bezprostredne

Bežne účtovně období. pr.dchadzajuce účtovně

Ma)8tokvykázany"súvahe

Zévazokvykézanyv súvahe

Zmuvy,ktorésaneúčtujúnaSúvahovychúčtoch

Očakt\vanébudúce obchody dosiarzmuvne nezabezpečené

Spolu

34 Infarmácie k časti G písm. m) prilohy č 3 Omajetku prenajatom formou finančného prenájmu

Nf,zov položky

do Jedn'ho
rokevrátene

vlac ako plť
rokov

dojedného

rokavrátane

odledního roka do
pletich rokov

vnilane

Bezprostredne predc:hadzajúce účtovní obdoble

SplatnosťSplatnost'

Oblasťodbytu

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

Typ slulleb (geologicka činnost')

Bežne účtovní obdobie

odjednáhoroka
do piatichrokov

vrátane

viacakoplť

.."
Fhančny néklad

Spolu

Belné

učtovn'
obdobie

Bezprostredne

predchádzajúce

učtovné obdobi.

Typ služieb (prenájom. nájomné, Typ služieb (slobodáreň,tel.fón,
sluibyvbytoch a .nergi,1l,vodaainé)

Bezprostredne

predchádzajúce

učtovné obdobie

Befné Bezprostredne Befn'

účtovné predchádzajúce účtovné
obdobl. účtovní obdobie obdobl.

SIovenskSrepublika

ZahrBničie - ~téty EÚ 200

200 43988 "04 "04 2131 5225

40043988Spolu 2304 2131 5225

Bažné

účtovní

obdoble

Typ služieb (prenájom poumkov)

Bezprostredne predchádzajúce

účtovn' obdobi.

14213

14213

36 Infarmacie k časti H plsm b)prílohy Č. 3 o zmene stavu vnútroarganizačných zásob

Názov položky

Konečny

zostatok

Bezprostredne

predchádzajúce

účtovní obdobie

Bežn'
účtovne

obdobie

I Z''''''''ý''''
d

Bežn' účtovnél
obdoble



vyrobky

Zvieratá

Nedokončené vyroba a poIolOvary

vli!sinejvyroby

Reprezentačně

Spolu

tJankiia!ikody

['oe,

."Zmenastavu

vnútroorganluěnýeil zásob vo

výkateziskovaurát

37. Intormácie k častl H. písm. c) až f) prílohy ě. 3 o výnosoch pri aktivácil nákladov a o výnosoch z
hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

V:iznamne palet.ky prl aktivácH ntikladov, z toho:

Názovpoložky
Bet.ne účtovne

obdobje

3110

Bezprostradna

predchádzajúee

účtovně obdobi.

APN zakázka

Ostatne vyznamne položky výnos ov z hospodárskeJ činnosti, z toho:

Vynosy z predaja dhodobého majellw 8 materlékJ

Ostatnenevyznarmé

Finančnevynosy,;r.toho:

KurzMzisky. z toho:

3110

kurzovéziskykudflu.kukiofélT'US82ostavujeúčtovnázávierka

Ovidendy ncheba,8.s.

Ostalllě \lýznamné poIollry fineocnjch Iojnosov. l toho:

Výnosové úroky

Mimoriadne výnosy,:z toho:

38 Informáde k častí H písm g) prilohy č 3 O čístom obrate

Nbovpolofky
Befne účtovne

obdob!e

65791

Be:zprostredne

predchád:r:ajúce
účtovneobdoble

Tr1:byza vlastnévyrobky

65791Tr1:byz predajaskJtleb

Tr1:byzatovar

Vynosyzozékazky

19714

Vynosy z nehnuternos~ na predaj

hévynosy súvisiaces bežnoučinnosrou

Člstýobratcelkom 19714



39 Informácie k časti I prilohy č 3 o nákladoch

Niklady za poskytnut. slu!by,z toho:~-------------------------------r-------~~------~
Náklady voli auditoroVi, audltorskej spolotnosti, z tono'

Názov poloiky
Bežne ůčtovne

obdobi.

Bluprostrldnl

pr.dchádzajúce

ůčtovné obdobie

10986 11469

siJvlslaceaudítorskéskJžby

né!dadyzaoveremeindivkluaioeJúčlOvnetzavierky

héuiSrovacieaudíIDrskés1u2:by

dal\ovéporadenstvo

rezerYenaaudit

Osta/né významné p%fky níkladov za poskytnuté slul by, z toho:

Opravy a udržlavanie

CeslOvné

Tele/6n,lall,lelegramy

ůetovneskJ2:by

Pl'ávneskJžby

Stoéné,manpulácla BA

Odvozodpadu,parkovné

energie

Osla!n. vYznamne pololky nikladov z hospodirsk.j činnostl,:I: toho:

Spotreba drobného turolného majellw

OdpiSy

Osobnénéklady

F1nančne náklady,zloho:

Kurzov6straly, zloho:

kurzové straty ku dllu, ku klol'érru sazoslavujeúčlovná závierka

Os/atné významné p%fky linantnrch niJk/sdov, z toho:

Bankové poplatky

Fblstenlemajellw/autormbiovlprepravyosób

Mlmorladl'l' l'l'klady,:I: toho:

4{1 Informácie k časti J písm, a) až o) pritohy Č, 3 o danlach z príjmov

P552 10884

249 2468

'46 1361

639 ,..
1635 1635

5000 3000

1163 '000

730 7JO

59115 S68-U

30 757

6027 5479

7271 7428

45787 43178

937 9"

'" 'OS

34' 210

596 59'

Surre odloienej daftovej pohhldávky účtovanej ako náklad alebo vYnos vyplYvajúca zo
zroony sadzbydanez prjTov

Názovpoložky
Bežn' ůčtovne

obdobil

Bezprostrldne

predchadzajúce

ůětovna obdobie

·779

88713 88713

Suma odloženého dallového závazku účtovaného 8ko náklad alabo vynos vyplyv8;Jci zo
z~nysadzbydanezpfl;rov

Suma odlo2:enej daftovej pohradévky týkaJúca sa urmren~ daftovej straly, I'Ievyužitých

daftovych odjX>Čtov a inych nérokov, ako aJdoč8snych rozdielov predchádzajúcich

ůětovnychobdobí,kuktorýmsav predché(!zajúcichúttovnychobdobiachoclložené
dal\ovápohradávka neúttova~



Surre odlolMého dallového .:áv§zku, ktorý vznkol z dOvodu neličlovan~ laj časll

cxllolenej dallovaj pohraťMvky v betnom ličtovnom obdobl, o ktorej S8 ličtovalo v
preochédz.ajUclch účtovnych obdobiBch

&fil! nauplstn..,'ho um::renia Mflovej straty nevyuži}'ch daňových odpol:lov a inych

nárokov a odpotlatalnych dočunych rozdielov,lw kIorýmneoota ličlovana odlo1ené

claflové oohfadávka
403241 403241

Surm odlo1enej dani z pr;rov, ktorá sa vzfahuje na pok:Jžky účtované priarTD na účty
vlastnóho irmnla be.: účtovania na ličty nákladov a výnosov

-39021 -39021

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

8uprostr.dn.predchádzalůceůčtovné
obdobi.

Bežn' učtovné obdob I.
Nhovpololky

Základdan.

""
DIIňv% Zikladdana "', Daň v "I.

Vý!llP.dokhospodérenla pred
·56017 -1467

zdononi"r\z loho:

teoretická dali -12324 ·22 ·23

Dallovo neuznané náklady "" +2469 "" ·38

OdpOCll.iJlofnópolotky -9190 -2022 -27161 -6247 -426

lkrorenieda!'lovelstraly

s,o�� -65146 .14332 ·26 -26159 -6017

Splatntldal'l.:pt'lj'rov

Celkovásplatntl da"'.: prt;rov

42 Informácie k Č3sť K prilohy Č 3 o podsúvahových položkách

Bezprostradnl predchadujuCI

ůčtovne obdobie
Nhovpoložky Belné ličtovné obdobie

Pranajatýrrejetok

Iv'ajetokv nájme (operalt.-ny prenájom)

M:I}etok prijal~ do úschovy

Fbhfadávkyz derlvélov

Zévh.ky zopcllderlvétov

OdpiSanépohfadávky

Fbhfadávkyzioasl1gu

Závazky z e8Sl1gu

43, Informácle k ěastl L. písm. a) prílohy Č, 3 o podmienenych závazkoch
Tabufka Č 1

Befné liČlovné obdoble

Druh podmieneného z.livlzku Hodnota voči spriaznenym
osobám

Hodnot. cllkom

Zoslidnychrozhodnull

Z poskytnutých druk

Zovleobecne zéva.:ných právnych predpisov

Zo .:muvy o podriadenom .:év§zku

Zručenle

ně podrrlenené zévazky

Bezpro.tredn. pr.dchádzaJuc. učtovná obdoble



Zo súdn~ch rozhoonuli

Z poskytnutých záruk

Hodnota Cfllkom
Hodnotl voči spriazneným

olobám

Zručenle

Zo v$eobecne závazných prévn~ch predplsov

Zozrriuvyopodriadenomzávazku

ně podlTieneooz<'iv<'izky

Prévezoservisnýchzrrlilv

44. Infonnacie k častí l písm c} prilohy Č. 3 o podmienenom majetku

Stln' ůčlovn' obdob ••

PrévazpoistnýchzmiJv

Druh pocmittnen'ho majetku

Pr<'ivazkoncesion<'irskychzniúv

Pr<'ivazlic:eněnýchzmOv

Stzprostredne predehádzajuee

účtovně obdobíe

Préva z investovania prostriedkov ziskaných oslobodeninod

danezpfijrov

Prévaz pr;"atizácie

A'éva zosůdnychsporov

népréva

45. Informacie k časti M. prilohy Č. 3 O príjmoch a výhoda ch členov štatutárnych orgánov, dozornych orgánov a
Inych orgánov

Druh príjmu, vj"hody

Hodnota príjmu, výhody sůčasnýeh členov

orgánov

Injeh

Hodnota prijmu, výhody bývlllýeh členov orgánov

italut'rnyeh I dozornjeh italulárnych I dozornjch I injeh

tAsr 1 - 8etně účtovně obdobie tAs! 1 • Bežné ůčtovné obdobie

Casf 2· 8ezprostredr'le predchádzsjúc:e Očtovně Casf 2· Bezprostredne predcMdzajUce účlovné
obdoble obdobie

Fe/latnéprlmy

NepeIl3Žnépr!Ol'J

1992

2390

Felležnépreddavky

NepeIla1né preddavk~

A:lskylnutéúvery

Fbskylnuléz<'iruky

n'

46. Informácie k časti N. prílohy Č. 3 O ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenymi
osobami
Tabul'ka Č. 1
I Spriaznllnáosoba Hodnotov' vyJadrenle obchodu



finančně

VVPOrTDC

Bozprostredne

predchadzajlice ůčtovné

obdobie

"BAP'spotsro

Tabul'ka Č 2

Dcérsklličtovn' j.dnotkl/Mlt.rskj účtovná Kód druhu

jednotkl obchodu
Bezprostredne

pr.dchlÍdzajůce ůčtovné
obdobie

Belné ličtovné obdobie

I-bdnotove vyjadr.nil obchodu

Položkavlastneho imanil

47. Informácie k časti P. prílohy Č. 3 o zmenách vlastného imania
Tabul'ka Č 1

Prírastky Lt.y1ky
Stavnazačiatku

účtovneho

ohdohia

b

Stav na konci
účtovného

GX-byty.s.r.o.(zév.)
"Ýpomoc

24532

GCX - byty. s. r. o. (poh.)
finanfně

"Ýpomoc

Mel" Byty. s.r.o. (zev.) zuplsaniaVl 4575

ťuborTi' Hečko (poh.) 6030 5000

Základnéirrenle

::~~n~kc~~~Ia$tné

1770895 1770895

Zmena zékl8dnéno Irrenla

Ostatné kapitalová fondy 35212 35212

R:lhradávkyza uplsanévlastné
ironie

Emsnéállo

Zákonny rezervny fond

(nedeijterny fond) Z
Ir.apitálovvchvkladov

Ocefiovacierozdiely z

eceneniama' Ikuazáv.!lzkov
-38882

Ocefiovacierozdiely:z
kapitálovvc::húčasth

1637660

Ocefiovaciero:zd1ely:z

precenenia pri:zlúfenl. splynuti
8rozdelenl

Zákonnyrezervnylond

-36622

1637660



NedeJiterny fond

tatutérnefOfldyaostatne

fono
Nerozdeleny ztsklTWlUtych

(Okov
Neuhradoné strata ITWIutych

"'."Vy~ledOKhosPOClérenia
be2:néno ůčtovného obdobIB

Vyp!ateněd;"'ldendy

-544039 -2441 -546486

2447 -56894-56894

OStaUlě pobžky •••lastněho

iranla
LJeet491-Vlastné!rninie

f zicke osob· OOdnkatera

Tabul'ka Č. 2

·2441

Položk •••• las1ného Im.nla
Prlsuny

Stav na konel
účtovneho

ZákJadné!rninle

V!astnéakclaevlastné
obchodně podiely

Úbytky
Stav na začiatku

účtovneho

obdobla

b

Prírastky

Bnprostrldn. pr.dch'duJúc. účtovn' obdobie

35212

138548

1831660

-438612 105421

1110895

Rlhfadévky za uplsaněvlastné

i'mnie

Ernsnéě1io

OStatnékapltálo •••clondy 35212

-38822

Zákonny fazer/ny fond

(nedeliternýlorn1) z
lcapilálovýchvldadov

1831660

Ocel'lo •••acierozdielyz

Pfocenenla rn:Ijetlw azávi!lzkov
111310

Ocel'lovacierozdielyz

lcapitálovychů/':asti'l

Ocel'lovacierozdie1yz
procononiaprlzlú/':enl,splynull

arozdalan!

Zákonny rezervny fond

Nedeitefný fond

tatutérnelondyeostatné

fondy

Nerozdaleny ziskrrinulých

rokov

Neuhradené strata rrinul)lch

",ke,
Vysledok hospodéfenia
be2:něho ůčtovl'lét.ll obdobla

-105421 -2441

-544039

105421 -2441

VyplatonOd;"')dondy

Ostatné pobžky vlastného

""0"
LJeat491-Vlastnélmlnie

fyziCkejosoby·podnlc.atera

Označeni.

pololky

48. Informác1e k časti T. prílohy Č. 3 O prehrade peňažných tokov pri použiti nepriamej metódy

Sežne ůčtovní

Peňažní tokyz prevadzkov.jčinnosti

Obsah položky

ZlS Vysledokhospodáreniaza učtovrléobdobie (-+-1-)

Bezproltredne

predchadzajúce

účtovná obdobi.

-2441 -56894



Nepaňa1né oparácia O~p/yvňLjúce vy3/edok ho3podárenía z beinEj člnoo3tí

AI. JXed zdBnanlm daňou z pr.jmov ,./.). 14837 7309

(3IMe/A1.1. eiA 1. 13.)

A , , Odpisy dtlodobého nehrmtného majetku a dtlodobého hrrotného majetku (+) 14856 7271

Zos\.alko'o'á hodl'lO\.a dlhodobého nehrrotného ma}etku 8 dlhodobého hrrotného

A , 2 rrejetku účlovana prl vyradeni tohto majetku do nákladov n!! be1nú č"'nosf. 3

výnirrkOujehopreaa.ia(")

A 1.3. WPIS opravna] položky k nadobudnutérru majetku (..,.-)

Zrrena stavu dlhodobych rezerv (+{.)

A.l.5. l!renestavuopravnYchpolo2.iek("'-)

A 1.6. Zmena stavu položiek časového rozl6ene nAkladov a výnosov (.,-) ·19 38.17 Civ.idendy!! i"lé podiely na zisku účtované do vynosov (.)

A.I.S .....oky úelovanédo nákladov ( •.)

A , 9. lkokyúčtovanédovynosov(-j

A.1.10
Kurzový zisk. vyčíslený k pel'iažnymprostricdkoma pel'lažnymekvivalentom
Io:udl'lu,lo:uktorórrusazostavu)oučtovnázávktrka(-)

Kurzová strata vyčíslená k IHlllatným prostriedkom a pel'iatnýmckvivalentom

Io:udllu,kuktorérrusazostavujeůčtovnázÍlvlerk8(+)

A. t. t2.
Výsledok z predaja dhodobého majetku, s vynlrrMu majetku, ktOfý sa

povatujeza pellažný ekvivalent (+1·)

OStatné položky nepella1ného charakteru. kloré ovplyvllujú výsledok
A.1.13 hospodárefliazbetfle]činnosU.svYfllrrMutých.ktorésauvádzajůosobitna

vi"lýchčastiachprehradupella2nýchtokov(+{-)

Vplyv zmien stavu precovného kapilll/u, ktorým sa na účely /ohlo opa/renia
rozum/e rozdlol modzi obal-ným m~jolkom a krátkodobými závSzkaml 3

A2.
~jn/mllou poIoi/aIt. obeiného (mja/ku, ll/orá sů 3ŮČOS/Ou poňainýoch ·58088 -1785
prostriedkove p9l'la1ných ekvive/entov, na výs/edok hospodfJren/a z belnEj
činno31i

(sůčetA2.1.alA2.4

A 2 , Zlf'efla stavu pohradávokz prevádzllovejči"lnosti(-'.) 4165 6156

A.2.2. Zrref1astavu závazkov z prcvédzkovej činnosU (+{-) -62273 -7943

A.23. Zrrena stavu zÍlSob(·/+)

A.2.4.
ZrT"l'lf\S stavu krétkodobéhofinarlČného rmjetku, 5 výnrrtoun"6jetku.ktorýje
súčasrou pe{lažných prostricdkova pellažnychekvlvalentov (-1+)

peiídn' toky z pr.v'dzllov.J činnosti svynimkou prijmov a
vydllvllov, které$.! uvádzaJů osobllne v Iných čuUach prehradu -4~98 -51370
peňdnYch 'okov (.1-),
(súč.tZlS+A.1. +A. 2.)

Prijatéúroky.svynmoutých,ktorésazačlellujůdoi"lvesličnychčf'iností(+)

A.'
Výdavkynazaplatenéúroky,svýnirlu:lutých,ldorésazačleňujůdo

fi"lanenýchčinnostf(-)

AS. PrMr- z dividend a i"lých podielov na zisku, s výnilrkou tých, kIoré sa
zaelellu;:idoinvestičnýchčinnostf(+)

Výdavky na vyplatené dividendy a ině podiely na zisku, s vynilrkou tých.
klorésazečlellujúdofinančnýchči"lnostl(-)

peňdné tolly z pr.vádzkovej činnosti (+/.), -45698 -51370súč.tZlS+A.1.lIžA.6.

A 7.
Vydavky na dal'\ z prljrrov úetovnejjednotky, s výnirritou tých, ktorésa
začlellujů doinvestičnych či"lnostialebo Ii"lančných činnosti (-{.)

A B. Pr,P1Ymrrorladnehocherakteruvzťahu]úcesanaprelládzkovúčil1nosf(+)

A.9 Výdavkyrrirr'ofiadoohocharakleruvzrahujUcesanaprevádzkovúčinnosr(-)



I!I.tj peňdné toky z p,evjdzkovtj čir1nosfi (+t.),
(wč.tZlS+A.1 .• iA. fI.J

·51370

6.2.

6. I.

9.3

p,ňdnetokyzinv,stičnejčinnosti

Výdavky na obstaranie dlhodobého nchrrotn6ho rrejetku (-)

Výdavky na obstaranie dllOdobého hrrotného rrejetku (.)

Výdavky na obstaranie dllodobých cennych papierov a podielov v iných
úč\ovnýchjednolkách,s výnin1u>ucennýchpapi&rov,láofésapovatu,:.za

~alné ekvivalenty a cennych papierov určených na preda) aleoc na

obchodovenle H

B5

B.'

B.6.

FtlJ111)'l. preda)8 dhodobého nehrrotného n-ejetku (+)

A''jIT'''Izpredajadhodobéhohrrotnéhorrejetku(+)

A'ljmy z predaj8 dlhodobých cenných papierov a podielov v Iných ůčtovných
jednotkách.svýnini<.oucennychpapierov.k\orésapove1ujůzepel'latné

ekvivaienty a cenných papierov určenych na predajelebo na obchodovanie

VydavkynadllodobépOličkyposkytnutéůčtovnoujednotkoui1o)lJetovnoj

jednotke.ktoréjesůčasťoukonsolidovanéhocelku(-)

B.8.

6.9.

A'lfny zo splécania dhodobych pOtičiek poskytnutYch účtovnou jednotkou
i1ejúčtovnejj&dnotke, které je sůčasrou konsoidovanéhocellu (+)

Výdavky na dllodobé pM.ičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretmosobém

s výnlrnlou dllodobých pólielek poskytnutYch ůčtovne) jednotka, ktorá je

sůčasroukansolidovenéhocelru (-)

6.10.

A' ~ zo splécania pOličlek poskytnutYch účtovnou jednotkou tretmosobám,

s výnlniwu p61ičlek poskytnulých účlovnej jednotko. která je sůčasrou
klfIsoidoveného celw (+)

8.12

8.11.

6.13

Rijatéůroky,svýniTi«)utYch.ktorésazečlellujůdoprevádZkovychčinnosU

A',"" zdividendanýchpodielovnalisku.svýnmoulých.ktorésa

začlefiujúdoprevádzkovýchčinrlOsti(")

Výdavkysúvisiacesderivátnisvýnini<ou.aksůurčenénapreda)alebona

obchodovenie, aleboaksa tietovydavky povalujů la pefia1né toky z

linančne) činnos~ (o)

6.14.

A'ijrrTj sůvisiace s derlvállris výnirrkou, aksů určené na predajaiebo na

obchodovan\e, elabo akse tietovydevky povatujů za pcfialnoloky z

finančne) či1nosU (+)

172370

8.15. Výdevky nadal'lzprjrrovúčtovnejjednotky,akjej.Jrrolnézačlenlt'do

hvesttnýchči1nostl{-)

14856

Ftl;rrjnifroriadnehocharakteruvzrahu;,Jcesanainvesttnúčinnosf(+)

B 17. Výdevky rrirrnriaClneho charakteru vzfahujůce se ne iwesliCnúčlnnosC(-)

B.18

171920

6.19.

B.

Ostatnéprijm,tvzrahu;,Jcesanainvestičnůčimosf(+)

OstatnévydavkyvzCahujůcesanaiwestičnúčinnosr(-}

tlsté plň':nli lolly z investičnflj činnosti (súčel 8.1 . .t. B. 1V,)

Peň.žn' toky z finančnlj činnosti

15300

C.1. Pe!'lalml lokyvov/astnomiman/(sůčetC. 1. 1. Bl C. 1.8.)

C.!.1 A'""" z upisaných akcila obchodnych podielev (+)

C.l.2.
Ft.JmI z d'elllc:h vkIBdov do vlastného irmnia spoločniknialebofyzic::kou
osobou. kteraje účtovnol.ljednotkou (+)

C.l.3. Prijalépellefn'dary(+)

C.!.4.

C.1. 5.

PrijrrTjzúhradyslratyspoločnikni{+)

Výdavky na obstaraniealabosp3tnéodkúpenievlastnych akcii a v!astných
obchodnýchpodieiov(-)

C.l.6. Vydavky spojené so znl!enínfondov vytvorenych Ůl!tovnouJcdnotkou (-)



C.I.7.
výdavKynavyplatcniepodielunavlastnomlmanlspoločnkmUCtovnej

jednotky a fyzickou osobou, ktorflje ůčtovnoujednotllou (-)

cI.a. Výdavky z iných dOvodov. ktoré sůvisia 50 zn!fenimvlastného IrrBnia (-)

C.2.
Pensž". toky •••znik6júce z dlhodobých .zé••••zkov 8 krátkodobých zĎvi1zkov

-1_
z Im8n~n.j !!innosti. ($Ú~8tC. 2. 1.81 C. 2. 9.)

C.2 1 A"1;nyzemsiedlhovýchcennýchpapierov (+)

C.22. Výdavky na úhradu zád%.kov z dhových CP(-)

A"1;ny %.úverov. které účlovnejjednollle poskytla banka alebo pobočka

C.2.3. zahranlčne] banky. s výnlni«lu úverov, ktoré bo~ poskytnuté na
zabczoečeniehlavnéhoprodrrotučinnostl(+)

VýdavKynasplflcanieúverov.ktoréúčtovnejjednotkeposkyllabankaalebo

C.2.4. pobočka zahranlčnej banky, s výnirrkou úverov, kloré boli poskytnuté na

zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)

C.2.5. A"i;ny%.prijatYchpOžlčlek(+)

C2.6. VýdavkynasplflcaniepOžlčiek(-)

,_
C2.7.

Výdavky na uhradu zévlizkov z použlvania mejetku, kIOI'ý je predmelom

zmuvyokúpeprenajatejvecl(-)

A"ljmy z ostatnýchdtlodobých závazkov s králkodobých zav'zkov
c.2.a. vyp.yvajJcich z final"lČnejČi"ln05~účlovnejjednollly.s výnitt.Qu tých. Idor'

sa uvádzsjú osobilne v inejčas~ prehradu peiiažných!okov (+)

Výdavky nasplflconieosta\nýchdlhodobýchzévazkovakrélkodobých

C.2.9 zévazkov vyptývajúclch z finančne)čirmosti Clčtovnejjednotky, 5 výni"TKou

tých,ktOl"ésauvédzajúosobilnevine]častlPfehradupetlažnýchlokov(-)

(:3 Výdavkynazaplatenéúroky,svýniniloulých,ktorésazačler'lujúdo
prevfldzkovýchčinnostl(-)

C.'
Výdsvky nsvyplatené dividendy a iné podlely na zisku, s výnlrrkoutých,
ktorésazoč!cl'lujúdoprevédzkovychtinnos!l-
Výdavky sůvisiace s derlvétrri. s výnirMu, sk Sll určené na predaJ alebo na

C.5. obchodovanie. alebo ak sa považujú za pet\ažné loky z nvestlenej činnosti

(-)

A"ljmy sClv~iaces derlvétrri,8 výnirrkou, aksCl určené na predajalcbona

C.6. obchodovsnie,alebo sksa považujú za pct'isžné toky z (]veslienejčlnnosll

(.)

Vydavky na da/'i z prin'Dv utlovnejjednolky, ak.lch ImŽno začlenlCdo
finantnýchčinnosti(-)

C.8 A'1;ny nlrn:;lriadneho charakteru vzrahujUce sa na finantnů tinnosf(+) ·177370

Výdavkyrrirn:lriadnehocharakleruvzrahujClcesanafinančnůčinnosf(-)

Cis1é peňlllné toky z 'In.n~n'i ~innostf ·193170sUč.t C. 1. Ii C. 9.

D.
Čist' zvjhnie alebo čist' zníienil p.ňa1ných proltri.dkov (-tI-),

~6948 ·51369(súčetA .•. e .•. C)

Stav peňalných proltriedkov a peňainých ekvivalentev
59069na začl.tku účlovnehe ebdobia (.•./-)

Stav peňalných proltrildkov a p.ňůných ekvivalentev ni konci
účtevného období. pr.d :cohradnenlm kur:cových rozdielov 59069 noo
vyčíslených ku dnu, ku ktorému sazolUvuje učtovni.:z:i.vierka(-+/-)

Kurzov' rozdiely vyčíslen' k peňainým proltriedkom I peňliným

ekvivalentom ku dnu, ku kterému II zo.t.vuje ůčtovn' z'vierka
(... ,-)

Zostatok peňainých prostriedkevap.ňainýchekviv.lentovna

" konel ůčtovneho obdobla upravený o kurxové rozdlely vyčíslené ku 59069 7700
dnu, ku ktorllimusazostavuje ůčtovn'l..i.vierka (+/-)


