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Úvod
Predstavenstvo spoločnosti GEocoMPLEX, a.s. (ďalej v texte aj len
,,GE)1)MPLEX') predkladá túto Výročnúsprávu za rok 2021', ktorá je zhrnutím
základných a podstatných informácií o spoločnosti, jej uplynu!om vývoji,
výsledkoch a hospodáreníza rok 2021" ako aj plánov do budúcnosti.
V zmysle prezentovaného budúceho smerovania svojho úsilia pri stabilizovaní
budúcu orientáciu primárne na geoIogický
spoločnosti a snahe o

jej

a geofyzikálny prieskum spoločnosť pokračovala v digitalizácli archívu, s cielbm

do elektronickej podoby transformovaĹ kataIogizovať a do budúcna obchodne
využívaťvšetky informácie, ktoré bo!i zhromaždenépri vykonávaní
geofyzikálneho prieskumu na Slovensku v rokoch t949 až2008.

roka 202I boli vykonávané (a nad'alej sa vykonávajú) všetky
admlnistratívne, právne a faktické úkony súvisiace s ochranou výhradného

V priebehu

ložiska a jeho prípravou na dobývanie. V roku 2021' pokračovali v spolupráci so
Slovenskou pol'nohospodárskou univerzitou v Nitre (d'aIej aj len ,,SPU NR")
experimenty za účelomoverenia účinkovpoužitia alginitu v pol'nohospodárstve.
Realizácia všetkých týchto čĺnnostíspoločnostibola v priebehu celého roka2o2L
významne ovpIyvnená opatreniami Vlády SR prijatými proti šíreniuvírusového
ochorenia COVID-19.

Predstavenstvo spoločnosti aj v takto sťaženýchpodmienkach nad'alej
vyhl'adávalo a vyhodnocovalo možnosti účastina realizácii geologických
projektov a to tak v rámci zapísaných predmetov činnosti, ako aj vydaných
oprávnení (banské, geologické), hIavne na trhu v oblasti geofyzikálnych prác
geofyziká l neho priesku mu.

JU

a

ábe!

ap stavenstva
GEOCOMPLEX, a.s.
pre
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Zhodnotenie uplynulého vývoja a stavu spoločnosti,
významné riziká a neistoty
Spoločnosť GEOCOMPLEX datuje históriu svojej existencie od roku 1992. Vznikla
zo štátneho podniku Geofyzika Bratislava. Nadväzujúc priamo na činnosť
Geofyzika, n.p., Geologický prieskum Žilina, geofyzikálne stredisko Bratislava,
Ústav pre výskum rúd a Štátny geologický ústav - oddelenie geofyziky sa v prvých
rokoch svojej existencie venovalo predovšetkým geologickej činnosti, v rámci
ktorej realizovala zákazky geologického a geofyzikálneho prieskumu doma aj
v zahraničí.
V roku 2021 v súlade s rozhodnutím predstavenstva, boli skúmané možnosti a
hľadané príležitosti opätovného uplatnenia sa v oblasti geofyzikálnych prác.
Pokračovalo sa tiež v intenzívnej digitalizácii prvotnej dokumentácie.
Za obdobie svojej činnosti GEOCOMPLEX postupne dobudoval, zoradil a
skatalogizoval registratúrne stredisko („archív“), ktorého súčasťou sú najmä
prvotné materiály, záznamy, zápisy a zápisníky, interpretácie a poznámky
z realizovaných meraní. Súčasťou sú aj záverečné správy z realizovaných
projektov. Táto dokumentácia je aj naďalej spracovávaná do digitálnej formy,
konkrétne časť meraní VES (vertikálne elektrické sondovanie).
V druhej polovici roka 2021 (od mesiaca júl) spoločnosť zmenila svoje sídlo. Spolu
s týmto krokom, bolo zmenené aj umiestnenie registratúrneho strediska.
Vzhľadom k tomu, že v budove nového sídla spoločnosti – Twin City Tower,
Mlynské nivy č. 10 v Bratislave neboli a nie sú priestory vhodné pre zriadenie
registratúrneho strediska a uloženie archívnych dokumentov, predstavenstvo
spoločnosti rozhodlo o uložení archívnych materiálov v prenajatých, na tento
účel vhodných priestorov. Všetky dokumenty, záznamy z terénnych meraní,
záverečné správy, mapy a prílohy boli pred prevozom znova vytriedené,
zoradené a v nových priestoroch uložené v zmysle príslušných predpisov.
V roku 2021 sa konalo Valné zhromaždenia dvakrát. Dňa 15.06.2021 sa konalo
v sídle spoločnosti riadne valné zhromaždenie, programom ktorého bolo
prerokovanie správy o činnosti dozornej rady za rok 2020, prerokovanie
stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za
rok 2020, prerokovanie a schválenie účtovnej závierky za rok 2020 a Výročnej
správy za rok 2020, rozhodnutie o návrhu na vysporiadanie hospodárskeho
výsledku spoločnosti za rok 2020, návrh a voľba audítora na rok 2021.
Predstavenstvo zároveň prednieslo Valnému zhromaždeniu vysvetľujúcu správu
Výročná správa za rok 2021
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k obsahovým náležitostiam predkladanej Výročnej správy za rok 2020 a tiež plán
svojej činnosti na rok 2021.
Dňa 19.07.2021 sa konalo v sídle spoločnosti mimoriadne valné zhromaždenie,
programom ktorého bolo prerokovanie a schválenie zmeny stanov
v predloženom znení v súvislosti so zmenou sídla spoločnosti a voľba audítora.
Práva k dobývaciemu priestoru bituminóznych hornín Pinciná
GEOCOMPLEX, a.s. a Slovenská ťažobná spoločnosť, spol. s.r.o. (ďalej v texte aj
len „SŤS“) uzavreli dňa 18.10.2019 dohodu o usporiadaní právnych vzťahov
a zmluvu o zriadení vecného bremena k pozemkom na povrchu výhradného
ložiska Pinciná (parcela registra „C“ č. 649/37 o výmere 17.652 m2 a parcela
registra „C“ č. 649/38 o výmere 65.324 m2, obe parcely zapísané na liste
vlastníctva č. 436, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Lučenec,
pre katastrálne územie Pinciná, obec Pinciná, okres Lučenec). V januári 2021
GEOCOMPLEX uhradil poslednú splátku odplaty dohodnutej za zriadenie
vecného bremena (viď str. 8 tejto výročnej správy: oceniteľné práva – vecné
bremená). Uzavretím tejto zmluvy a úhradou odplaty za vecné bremená si
GEOCOMPLEX zabezpečil právo vykonávať banskú činnosť na týchto pozemkoch
v rozsahu schváleného plánu prípravy a otvárky výhradného ložiska.
Právny a faktický stav súdnych sporov a správnych konaní ku dňu zostavenia
tejto výročnej správy
1. Súdne konanie o kasačnej sťažnosti spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. proti
rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 20.03.2019, sp. zn.
23S/124/2018-215, ktorým senát Krajského súdu v Banskej Bystrici zrušil
prvostupňové rozhodnutie Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici
o č: 495-1594/2018 o vyvlastnení pozemkov v k. ú. Pinciná – parcely KN-C
p.č. 649/37 a KN-C p.č. 649/38 vo verejnom záujme a zrušil tiež
potvrdzujúce rozhodnutie Hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici,
ktorý o vyvlastnení rozhodoval ako odvolací orgán. Konanie bolo a je
vedené na Najvyššom súde SR pod sp. zn. 2Sž/31/2019. Ešte dňa
10.12.2019 GEOCOMPLEX doručil Najvyššiemu súdu SR späťvzatie
kasačnej sťažnosti, čím prestal byť vedľajším účastníkom tohto konania
a splnil tak svoje záväzky vyplývajúce mu z Dohody o usporiadaní právnych
vzťahov uzavretej s SŤS. Kasačnú sťažnosť voči tomuto rozsudku Krajského
súdu v Banskej Bystrici podal aj Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici,
o ktorej Najvyšší súd SR rozhodol bez nariadenia pojednávania rozsudkom
Výročná správa za rok 2021
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sp. zn. 2Sžk/31/2019 zo dňa 16.12.2021 tak, že kasačnú sťažnosť aj návrh
Hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici na priznanie odkladného
účinku kasačnej sťažnosti zamietol s odôvodnením, že vyvlastňovací orgán
– Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici nedostatočne posúdil a bez
akýchkoľvek pochybností nepreukázal naplnenie podmienok vyvlastnenia
pozemkov na povrchu výhradného ložiska Pinciná vo verejnom záujme.
Proti tomuto rozsudku nie je prípustný riadny opravný prostriedok.
2. Ešte dňa 28.05.2015 podal jeden z akcionárov spoločnosti GEOCOMPLEX,
a.s. žalobu na Okresný súd Bratislava II, ktorou sa domáhal určenia
neplatnosti uznesenia č. 3 mimoriadneho valného zhromaždenia
akcionárov spoločnosti GEOCOMPLEX, konaného dňa 07.04.2015. Dňa
19.06.2018 Okresný súd Bratislava II, ako prvostupňový súd na svojom
prvom pojednávaní v tejto veci rozhodol, že uznesenie č. 3 mimoriadneho
valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s. konané
dňa 07.04.2015 v znení „MVZ schvaľuje nové stanovy spoločnosti
v navrhovanom znení“, je neplatné a priznal žalobcovi nárok na náhradu
trov konania voči spoločnosti GEOCOMPLEX v plnom rozsahu. Toto
rozhodnutie Okresného súdu Bratislava II bolo spoločnosti GEOCOMPLEX,
a.s. doručené dňa 29.08.2018, pričom dňa 12.09.2018 spoločnosť podala
voči nemu odvolanie. O veci rozhodoval Krajský súd v Bratislave, ktorý
svojím rozhodnutím č. 2Cob/221/2018-352 zo dňa 10.12.2019 potvrdil
prvostupňový rozsudok Okresného súdu Bratislava II. GEOCOMPLEX voči
tomuto rozhodnutiu podal dovolanie na Najvyšší súd SR. Najvyšší súd SR
ako dovolací súd svojím uznesením sp. zn. 3Obdo/77/2020 zo dňa
26.10.2021 v danej veci rozhodol tak, že rozsudok Krajského súdu
z 10.12.2019 č. 2Cob/221/2018-352, rozsudok Okresného súdu Bratislava
II z 19.06.2018 č. 25Cb/246/2015-234 a uznesenie Okresného súdu
Bratislava II z 18.02.2020 č. 25Cb/246/2015-366 zrušil a vec vrátil
Okresnému súdu Bratislava II na ďalšie konanie s tým, že vo vyššie
citovanom uznesení definitívne konštatoval :
- v bode 23.3 že : „súdy nižšej inštancie vec nesprávne právne posúdili, ak pri
svojom rozhodovaní vychádzali výlučne z gramatického výkladu ustanovenia § 185
ods. 1 Obchodného zákonníka, keď nezohľadnili aj právnu úpravu obsiahnutú v § 156
Obchodného zákonníka, a na vec neaplikovali súvisiacu úpravu zákona o cenných
papieroch, ktorá sa týka držiteľskej správy akcií“,

- v bode 24 že : „do listiny prítomných na valnom zhromaždení podľa ustanovenia

§ 185 ods. 1 Obchodného zákonníka sa v prípade držiteľskej správy akcií podľa
ustanovenia § 6 ods. 8 zákona o cenných papieroch zapisujú údaje o správcovi
držiteľského účtu alebo ním splnomocnenom splnomocnencovi.“

Výročná správa za rok 2021

Strana 5

- v bode 24.2 že : „V nadväznosti na predmetné nesprávne právne posúdenie tak

súdy nižšej inštancie dospeli k nesprávnemu záveru, že nebolo dodržané predpísané
dvojtretinové kvórum na prijatie rozhodnutia o zmene stanov, pričom tento
nesprávny záver súdov nižšej inštancie bol jedným z dôvodov, prečo vyhoveli žalobe
a určili neplatnosť napadnutého uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia.“

-v bode 40 že : „ak bolo prijaté uznesenie valného zhromaždenia o zmene stanov

spoločnosti v navrhovanom znení, nie je povinnosťou spoločnosti uviesť v zápisnici o
valnom zhromaždení (alebo jej prílohe) úplné znenie zmenených stanov. Neuvedenie
znenia zmenených stanov v zápisnici z valného zhromaždenia v takomto prípade
nemá za následok neplatnosť prijatého uznesenia valného zhromaždenia“.

Okresný súd Bratislava II je pri svojom rozhodovaní v tejto veci (pojednávanie
vytýčené na deň 28.06.2022) viazaný právnym názorom Najvyššieho súdu SR.
V tomto konaní bola a je spoločnosť rovnako ako v ostatných, v
predchádzajúcom texte tejto výročnej správy uvádzaných, súdnych sporoch
zastúpená advokátskou kanceláriou v zmysle Zákona č. 160/2015 Z.z. – Civilného
sporového poriadku.
Všetky ostatné súdne spory a správne konania s vlastníkmi pozemkov na
povrchu ložiska vedených na Okresnom súde v Lučenci, Krajskom súde v Banskej
Bystrici, na Obvodnom banskom úrade v Banskej Bystrici a Hlavnom banskom
úrade v Banskej Štiavnici, boli na základe dohody oboch strán sporu právoplatne
ukončené. O právoplatnom skončení týchto sporov a konaní boli príslušnými
súdmi (úradmi) vydané a stranám doručené písomné rozhodnutia.
Okrem toho sa v júni 2021 podarilo strojnou metódou vyťažiť 328 ton alginitu,
ktorý bol uložený v prenajatých skladových priestoroch a bude využitý pre účely
experimentov realizovaných Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre.
Iné riziká a neistoty
Z dôvodov opatrení prijatých Vládou SR na zabránenie šírenia ochorenia na vírus
COVID-19, boli okrem spomínanej 2 dňovej ťažby v júni 2021, zastavené všetky
práce na ložisku a taktiež predmetné opatrenia Vlády SR mali negatívny vplyv aj
na plynulosť prác súvisiacich s experimentami realizovanými Slovenskou
poľnohospodárskou univerzitou v Nitre. Z uvedeného dôvodu neboli ku dňu
zostavenia tejto výročnej správy vykonané a vyhodnotené všetky analýzy
výsledkov výskumu za rok 2021. Výsledky výskumu za rok 2021 budú spoločnosti
GEOCOMPLEX, a.s. protokolárne odovzdané po dokončení objednaných analýz
vyhotovení záverečných správ z realizovaných experimentov a po podpise
zmluvy s SPU NR o prevode výsledkov výskumu za rok 2021.
Výročná správa za rok 2021

Strana 6

Dôležité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane dopadu na životné
prostredie a zamestnanosť
Zhodnotenie vynaložených nákladov a dosiahnutých výnosov za rok 2021
Spoločnosť v roku 2021 vykázala stratu vo výške 383.043 EUR (vlastné imanie na
1 akciu je vo výške 34,47 EUR). Výnosy z hospodárskej činnosti predstavujú
najmä aktiváciu materiálu vo výške 50.677 EUR. Celkové dosiahnuté výnosy z
finančnej činnosti vo výške 47.300 EUR predstavujú úročenie zostatku
pohľadávky, súvisiacej s predajom obchodných podielov, voči spoločnosti A.P.S.
INVEST, s.r.o.
Náklady spoločnosti boli tvorené najmä personálnymi nákladmi vo výške
179.769 EUR a nákladmi súvisiacimi s nakupovanými službami spolu vo výške
260.294 EUR. Tieto sú tvorené najmä službami spojenými so zákonnými
povinnosťami v súvislosti s prideleným dobývacím priestorom (spolu vo výške
80.600 EUR), ďalej služby spojené s nájomným, sídlom a registratúrnym
strediskom a ostatné náklady na prevádzku a údržbu spoločnosti (spolu vo výške
84.957 EUR). V roku 2021 Spoločnosť vynaložila sumu 94.737 EUR na prieskum
trhu pre využitie alginitu.
Posúdenie rizika pri majetku a pohľadávkach
Spoločnosť evidovala k 31.12.2020 voči spoločnosti A.P.S. INVEST, s.r.o.,
Hattalova 12/C, Bratislava, IČO: 36 779 261 pohľadávku v celkovej výške
1.269.284 EUR, časť pohľadávky vo výške 677.600 EUR bola počas roka 2021
uhradená. Ku 31.12.2021 eviduje GEOCOMPLEX, a.s. pohľadávku vo výške
638.984 EUR. Táto pohľadávka bola počas roku 2021 naďalej úročená a
zabezpečená. Úroky z nej za rok 2021 boli vo výške 47.300 EUR.
Majetok spoločnosti
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

Spoločnosť získané prostriedky použila na zaobstaranie/kúpu nehmotného
majetku a to konkrétne na získanie vlastníckeho práva k výsledkom výskumu
"Inovácia technológií spracovania Alginitu" a „Analýzu geologických materiálov
– využitie Alginitu“ a výhradnej licencie na použitie diela spolu v obstarávacej
cene 102.227 EUR s DPH.
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Oceniteľné práva - vecné bremená Pinciná

GEOCOMPLEX, a.s. uzatvoril dňa 18.10.2019 Zmluvu o zriadení vecného
bremena v celkovej sume 500.000 EUR bez DPH a uhradil Slovenskej ťažobnej
spoločnosti, spol. s.r.o. dňa 13.12.2019 prvú časť odplaty vo výške 300.000 EUR
za zriadenie vecného bremena k pozemkom v dobývacom priestore na povrchu
výhradného ložiska Pinciná, ktoré budú dotknuté budúcou ťažbou.
V zmysle podmienok Zmluvy o zriadení vecného bremena uzavretej dňa
18.10.2019 uhradil GEOCOMPLEX Slovenskej ťažobnej spoločnosti, spol. s.r.o.
v januári 2020 druhú časť splátky (vo výške 100.000 EUR) a v januári 2021 tretiu
časť splátky (vo výške 100.000 EUR) za zriadenie vecného bremena k týmto
pozemkom priamym prevodom na účet Slovenskej ťažobnej spoločnosti, spol.
s.r.o.
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Vybrané informácie z individuálnej ročnej účtovnej závierky k 31.12.2021
Súvaha – aktíva:
číslo
riadku
súvahy

údaj netto (EUR) údaj netto (EUR)
k 31.12.2021

k 31.12. 2020

Spolu majetok

1

1 905 232

2 404 377

Neobežný majetok

2

1 149 913

1 083 400

Dlhodobý nehmotný majetok

3

1 143 274

1 076 761

Oceniteľné práva

6

422 620

458 334

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok

9

720 654

618 427

Dlhodobý hmotný majetok súčet

11

0

0

Pozemky

12

0

0

Stavby

13

0

0

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

14

0

0

Dlhodobý finančný majetok súčet

21

6 639

6 639

Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely

24

6 639

6 639

Obežný majetok

33

745 099

1 320 873

Zásoby súčet

34

50 677

0

Materiál

35

50 677

0

Dlhodobé pohľadávky súčet

41

513

0

Pohľadávky z obchodného styku súčet

42

513

0

Ostatné pohľadávky z obchodného styku

45

513

0

Krátkodobé pohľadávky súčet

53

676 444

1 299 934

Pohľadávky z obchodného styku súčet

54

638 984

1 280 993

Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným
55
jednotkám

0

0

Ostatné pohľadávky z obchodného styku

57

638 984

1 280 993

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu

61

0

0

Daňové pohľadávky a dotácie

63

37 460

18 941

Pohľadávky z derivátových operácií

64

0

0

Iné pohľadávky

65

0

0

Krátkodobý finančný majetok súčet

66

0

0

Finančné účty

71

17 465

20 939

Peniaze

72

14 608

13 623

Účty v bankách

73

2 857

7 316

Časové rozlíšenie súčet

74

10 220

104

Náklady budúcich období dlhodobé

75

0

8

Náklady budúcich období krátkodobé

76

10 153

96

Príjmy budúcich období dlhodobé

77

0

0

Príjmy budúcich období krátkodobé

78

67

0
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Súvaha – pasíva:
číslo
riadku
súvahy

údaj netto (EUR) údaj netto (EUR)
k 31.12.2021

k 31.12. 2020

Spolu vlastné imanie a záväzky

79

1 905 232

2 404 377

Vlastné imanie

80

1 838 893

2 221 936

Základné imanie súčet

81

1 770 896

1 770 896

Základné imanie

82

1 770 896

1 770 896

Ostatné kapitálové fondy

86

35 212

35 212

Zákonné rezervné fondy

87

354 179

354 179

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond

88

354 179

354 179

Ostatné fondy zo zisku

90

0

0

Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet

93

0

0

Výsledok hospodárenia minulých rokov

97

61 649

497 306

Nerozdelený zisk minulých rokov

98

61 649

497 306

Neuhradená strata minulých rokov

99

0

0

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

100

-383 043

-435 657

Záväzky

101

66 339

182 441

Dlhodobé záväzky súčet

102

70

120

Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet

103

0

0

Ostatné záväzky z obchodného styku

106

0

0

Záväzky zo sociálneho fondu

114

70

120

Dlhodobé rezervy

118

0

0

Krátkodobé záväzky súčet

122

48 239

165 029

Záväzky z obchodného styku súčet

123

33 276

150 274

Ostatné záväzky z obchodného styku

126

33 276

150 274

Záväzky voči zamestnancom

131

5 644

5 478

Záväzky zo sociálneho poistenia

132

5 218

5 149

Daňové záväzky a dotácie

133

Iné záväzky

135

1 599
2 502

1 627
2 501

Krátkodobé rezervy

136

Zákonné rezervy

137

18 030
11 023

17 292
11 042

Ostatné rezervy

138

7 007

6 250

Bežné bankové úvery

139

0

0

Krátkodobé finančné výpomoci

140

0

0

Časové rozlíšenie súčet

141

0

0

Výdavky budúcich období dlhodobé

142

0

0

Výdavky budúcich období krátkodobé

143

0

0

Výnosy budúcich období dlhodobé

144

0

0

Výnosy budúcich období krátkodobé

145

0

0
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Výkaz ziskov a strát:
číslo
riadku
VZaS

údaj netto (EUR)

údaj netto (EUR)

k 31.12.2021

k 31.12. 2020

Čistý obrat

1

0

0

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet

2

52 454

0

Tržby z predaja vlastných výrobkov

4

0

0

Tržby z predaja služieb

5

0

0

Aktivácia

7

50 677

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

9

1 777

0

Náklady na hospodársku činnosť spolu

10

481 709

508 864

12

188

307

Služby (účtovná skupina 51)

14

260 294

288 580

Osobné náklady

15

179 769

182 336

Mzdové náklady

16

90 169

92 112

Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva

17

42 000

42 000

Náklady na sociálne poistenie

18

45 144

45 774

Sociálne náklady

19

2 456

2 450

Dane a poplatky (účtovná skupina 53)

20

1 586

1 491

Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému
majetku a dlhodobému hmotnému majetku

21

35 714

35 714

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku

22

35 714

35 714

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku
a predaného materiálu

24

0

0

Opravné položky k pohľadávkam

25

0

0

Ostatné náklady na hospodársku činnosť

26

4 158

436

27

-429 255

-508 864

Pridaná hodnota

28

-209 805

-288 887

Výnosy z finančnej činnosti spolu

29

47 300

74 665

Výnosy z dlhodobého finančného majetku

31

0

0

Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov

34

0

0

Výnosové úroky

39

47 300

74 665

Ostatné výnosové úroky

41

47 300

74 665

Ostatné výnosy z finančnej činnosti

44

0

0

Náklady na finančnú činnosť spolu

45

1 088

1 458

Predané cenné papiere a podiely

46

0

0

Nákladové úroky

49

0

0

Ostatné nákladové úroky

51

0

0

Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok

Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti
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Kurzové straty

52

0

0

Ostatné náklady na finančnú činnosť

54

1 088

1 458

55

46 212

73 207

56

-383 043

-435 657

Daň z príjmov

57

0

0

Daň z príjmov splatná

58

0

0

Daň z príjmov odložená

59

0

0

61

-383 043

-435 657

Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie pred zdanením

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení

Spoločnosť si nie je vedomá žiadnych možných dopadov svojej činnosti na
životné prostredie. Rovnako činnosť spoločnosti významne neovplyvňuje
zamestnanosť.

Významné udalosti, ktoré nastali po skončení roku
2021
Udalosť osobitného významu
Na prelome rokov 2019 a 2020 svetové médiá priniesli správu o rozšírení
ochorenia na Coronavirus (COVID-19) v Číne. Vlády jednotlivých krajín boli
nútené prijímať zásadné opatrenia, ktorých účelom je ochrana obyvateľstva pred
týmto ochorením. Tieto opatrenia sa postupne v priebehu roka 2020 sprísňovali
v závislosti od pandemickej situácie v SR a významne ovplyvnili jednotlivcov,
obchodné spoločnosti aj riadny ekonomický chod spoločnosti. Ich negatívny
dopad nielen na hospodárstvo, ale aj svetový obchod môže byť vážnejší, ako sa
pôvodne očakávalo. Šírenie vírusu na Slovensku (aj v celej Európe) v priebehu
roka 2021 pokračovalo. Tejto situácii zodpovedalo pretrvávanie opatrení
prijatých Vládou SR, ktoré malo za následok nielen významné obmedzenie
pohybu osôb, ale aj obvyklého spôsobu práce a jej výkonu v mieste zamestnania.
Napriek tomu, že sa situácia v marci 2021 začala pomaly zlepšovať, aktuálne nie
je možné presne kvantifikovať a konkrétne odhadnúť potenciálny vplyv súčasnej
situácie na účtovnú jednotku. Avšak s prihliadnutím na to, že spoločnosť nemá
žiadne tržby, je možné predbežne konštatovať, že vzniknutá situácia by na
hospodárenie spoločnosti nemala mať negatívny vplyv. Manažment bude
pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné
Výročná správa za rok 2021
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kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť. Akýkoľvek
negatívny vplyv resp. straty zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej
závierky v roku 2022.

Predpokladaný vývoj činnosti
V sídle spoločnosti bude pokračovať činnosť pri triedení a katalogizácii
registratúrneho strediska („archívu“), prebieha a naďalej bude prebiehať
samotná digitalizácia prvotných materiálov. Predstavenstvo bude pokračovať
v snahe o získanie a realizáciu projektov v oblasti geofyzikálnych prác.
Spoločnosť GEOCOMPLEX bude aj v roku 2022 pokračovať v snahe o začatie
banskej činnosti v pridelenom dobývacom priestore výhradného ložiska Pinciná.
Z hľadiska bezpečnostných predpisov, ale aj hospodárnosti budúcej ťažby, bude
najskôr v tomto roku dôležité odstrániť na povrchu ložiska a priľahlom teréne
následky prívalových dažďov, zosuvov skrývky a zosuvov pôvodných ťažobných
etáží, opraviť prístupové cesty a plochy slúžiace na pohyb ťažobnej techniky a až
potom bude možné vyťažiť a spracovať množstvo alginitu potrebné pre účely
pokračovania výskumu realizovaného Slovenskou poľnohospodárskou
univerzitou v Nitre.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
Napriek celospoločenským obmedzeniam spoločnosť GEOCOMPLEX, a.s. v roku
2021 pokračovala v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou
v Nitre, predmetom ktorej bol výskum využitia vlastností alginitu pri jeho
aplikácii v poľnohospodárstve. Výskumné aktivity a experimenty sa v roku 2021
realizovali na 12 modelových druhoch rastlín priamo v botanickej záhrade SPU
NR, ale aj pestovateľských plochách mimo areálu univerzity. Na definitívne
vyhodnotenie výsledkov bude potrebné počkať na výsledky analýz vybraných
častí rastlín a plodov vypestovaných v rámci týchto experimentov. Samotné
výsledky analýz, ale aj celého výskumu a výhradnú licenciu k ich použitiu
spoločnosť GEOCOMPLEX nadobudne po podpise zmluvy o prevode vlastníctva
k výsledkom výskumu a zaplatení faktúry SPU NR za ich realizáciu. Ku dňu
zostavenia tejto výročnej správy spoločnosť nedisponuje informáciou
o výslednej sume nákladov výskumu na SPU NR za rok 2021, nakoľko doposiaľ
neboli ešte ukončené všetky analýzy súvisiace s výskumom realizovaným počas
roka 2021.
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Nadobúdanie vlastných akcií
Spoločnosť v roku 2021 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné
podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia
Predstavenstvo spoločnosti navrhuje výsledok hospodárenia za rok 2021, stratu
vo výške 383.043 EUR uhradiť zo ziskov dosiahnutých v minulých obdobiach.

Informácia o organizačnej zložke účtovnej jednotky
v zahraničí
Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Vyhlásenie o správe a riadení
Kódex správy a riadenia spoločnosti
Spoločnosť nemá vypracovaný vlastný Kódex správy a riadenia spoločnosti.
Spoločnosť a členovia jej orgánov, prihlásiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu
úrovne corporate governance, prijali Kódex správy a riadenia spoločností na
Slovensku zverejnený Burzou cenných papierov v Bratislave a na internetovej
stránke CECGA (Central European Corporate Governance Association –
Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností). Odchýlky od Kódexu
o správe a riadení s vysvetlením sú uvedené v samostatnej časti tejto výročnej
správy nižšie. Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia
spoločností na Slovensku je zverejnené na webovom sídle spoločnosti
www.geocomplex.sk v časti „Informácie“.

Významné informácie o metódach riadenia
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť
spoločnosti a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti,
pokiaľ nie sú právnymi predpismi prípadne stanovami spoločnosti vyhradené do
pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä:
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a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové
a organizačné záležitosti,
b) vykonáva zamestnávateľské práva,
c) zvoláva valné zhromaždenie,
d) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
e) rozhoduje o použití rezervného fondu,
d) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných
kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
g) obstaráva pred konaním valného zhromaždenia výpis z evidencie zápisov pri
zaknihovaných akciách, ktorý obsahuje zoznam akcionárov,
h) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
1. návrhy na zmenu stanov,
2. návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a na vydanie dlhopisov,
3. riadnu, mimoriadnu, alebo konsolidovanú účtovnú závierku, návrh na
rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia
dividend a tantiém, alebo návrh na úhradu strát,
4. návrh na zrušenie spoločnosti.
i) predkladá dozornej rade
• návrh zmluvného platu výkonného vedúceho spoločnosti, resp. iných
vedúcich funkcionárov vymenovaných predstavenstvom,
• návrh pravidelných odmien členov predstavenstva, ktorí nie sú
zamestnancami spoločnosti,
• prevody vlastníctva k nehnuteľnému majetku, zaťaženiu nehnuteľností
a prenájom na dobu dlhšiu ako jeden rok,
• získanie a scudzenie majetkových účastí vrátane majetkových vkladov
alebo ich zvýšenia, do obchodných spoločností a družstiev,
• významné finančné a obchodné transakcie spoločnosti,
• návrh plánu rozdelenia zisku, ktorý obsahuje najmä:
1. odvod daní,
2. prídel do rezervného fondu,
3. prídely do ostatných fondov tvorených spoločnosťou,
4. ostatné použitie zisku,
5. použitie prostriedkov nerozdeleného zisku,
• tvorbu a použitie ostatných fondov tvorených spoločnosťou,
• návrh na zrušenie spoločnosti,
• návrh na vymenovanie likvidátora spoločnosti,
j) informuje valné zhromaždenie:

Výročná správa za rok 2021

Strana 15

1. o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za
predchádzajúci rok v správe, ktorá je vždy súčasťou výročnej správy
spracovanej podľa osobitného predpisu.
2. o obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka so zapracovaním
pripomienok dozornej rady.
k) menuje generálneho riaditeľa spoločnosti a stanovuje mu výšku zmluvného
platu po predchádzajúcom schválení v dozornej rade,
l) udeľuje prokúru.
Úplné aktuálne znenie Stanov spoločnosti je zverejnené na webovom sídle
spoločnosti www.geocomplex.sk.

Informácia o odchýlkach od Kódexu správy a riadenia spoločností na
Slovensku
Nižšie sú uvedené vysvetlenia ku odchýlkam podľa jednotlivých bodov kódexu.
Bod I. Práva akcionárov, spravodlivé zaobchádzanie s akcionármi a kľúčové
funkcie vlastníctva, C. Právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení, 2.i.
Zriadené kanály pre komunikáciu a rozhodovanie s menšinovými a zahraničnými
akcionármi:
Nespĺňa. Nie sú zriadené kanály pre komunikáciu a rozhodovanie s menšinovými a zahraničnými
akcionármi. So všetkými akciami spoločnosti sú spojené rovnaké práva.

Bod I. Práva akcionárov, spravodlivé zaobchádzanie s akcionármi a kľúčové
funkcie vlastníctva, C. Právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení, 2.iii.
Existencia elektronického hlasovania v neprítomnosti, vrátane elektronickej
distribúcie dokumentov a spoľahlivých systémov pre potvrdenie hlasovania:
Nespĺňa. Spoločnosť zatiaľ neumožňuje elektronické hlasovanie na valnom
zhromaždení. Lehoty sú stanovené tak, že umožňujú reakcie ako domácich tak aj
zahraničných akcionárov. Je možné hlasovať pomocou splnomocnených zástupcov
v zmysle platnej legislatívy.

Bod I. Práva akcionárov, spravodlivé zaobchádzanie s akcionármi a kľúčové
funkcie vlastníctva, C. Právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení, 4.
Podpora efektívnej účasti akcionárov na rozhodnutiach o nominácii, voľbe
a odmenách členov orgánov spoločnosti, iv. Schvaľovanie nefinančných
systémov odmeňovania (akcie a pod.) akcionármi:
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N/A – neaplikuje sa. Spoločnosť v súčasnosti neposkytuje odmeny vo forme akcií.
Spoločnosť postupuje v súlade so Stanovami spoločnosti a platnou legislatívou
(Obchodným zákonníkom). Odmeňovanie členov dozornej rady schvaľuje valné
zhromaždenie, odmeňovanie členov predstavenstva dozorná rada spoločnosti.
Informácia o odmeňovaní členov orgánov spoločnosti je zverejnená v účtovnej závierke,
ktorá je schvaľovaná na riadnom valnom zhromaždení.

Bod I. Práva akcionárov, spravodlivé zaobchádzanie s akcionármi a kľúčové
funkcie vlastníctva, C. Právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení, 6. Účasť
na hlasovaní elektronickou formou nediskriminačným spôsobom:
N/A – neaplikuje sa. Spoločnosť zatiaľ neumožňuje elektronické hlasovanie na valnom
zhromaždení. Lehoty sú stanovené tak, že umožňujú reakcie ako domácich tak aj
zahraničných akcionárov. Je možné hlasovať pomocou splnomocnených zástupcov
v zmysle platnej legislatívy.

Bod I. Práva akcionárov, spravodlivé zaobchádzanie s akcionármi a kľúčové
funkcie vlastníctva, D. Možnosť vzájomných konzultácií akcionárov, i. Dohody
medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú známe, a ktoré môžu viesť k
obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích
práv1, ii. Majitelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly a opis týchto
práv2:
N/A – neaplikuje sa. Nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi akcií spoločnosti.
Podľa dostupných informácií nemá žiaden z majiteľov cenných papierov osobitné práva
kontroly.

Bod II. Inštitucionálny investori, kapitálové trhy a iný sprostredkovatelia:
N/A – neaplikuje
sprostredkovateľom.

sa.

Spoločnosť

nie

je

inštitucionálnym

investorom,

Bod III. Úloha zainteresovaných strán pri správe spoločnosti, C. Účasť
zamestnancov v orgánoch spoločnosti, i. Dodržiavanie nezávislosti správy
dôchodkových fondov od manažmentu spoločnosti:
N/A – neaplikuje sa. Súčasťou vzťahov nie je dôchodkové poistenie nad platný
legislatívny rámec, nie je vytvorený nezávislý fond.

Bod V. Zodpovednosť orgánov spoločnosti, C. Uplatňovanie etických štandardov,
i. Existencia etického kódexu s platnosťou pre celú spoločnosť, (ii., iii., iv.):
Nespĺňa. Spoločnosť nemá vypracovaný etický kódex. Členovia predstavenstva
a dozornej rady konajú v súlade s právnymi predpismi, stanovami spoločnosti, internými
1
2

§ 20 ods. 7 písm. f) zákona o účtovníctve
§ 20 ods. 7 písm. d) zákona o účtovníctve

Výročná správa za rok 2021

Strana 17

predpismi spoločnosti s náležitou odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami
spoločnosti a všetkých jej akcionárov.

Bod V. Zodpovednosť orgánov spoločnosti, D. Zabezpečenie kľúčových funkcií3,
5. Transparentnosť procesu menovania a voľby členov orgánov4, iii.
Zadefinovanie všeobecného a individuálneho profilu členov orgánov, ktoré by
mohla spoločnosť potrebovať, berúc do úvahy znalosti, kompetencie a
odbornosť, a identifikovanie potenciálnych kandidátov:
Nespĺňa. Nie je zadefinovaný všeobecný ani individuálny profil pre členov orgánov.
Spoločnosť nemá zriadený výbor pre menovanie. Volenie a odvolávanie členov orgánov
spoločnosti je plne v kompetencii valného zhromaždenia.

Bod V. Zodpovednosť orgánov spoločnosti, E. Objektívnosť a nezávislosť orgánov
spoločnosti, 2. Existencia, zloženie a činnosť výborov, i. Výbor pre menovanie
/nominácie:
Nespĺňa. Spoločnosť nemá zriadený výbor pre menovanie. Volenie a odvolávanie členov
orgánov spoločnosti je plne v kompetencii valného zhromaždenia.

Bod V. Zodpovednosť orgánov spoločnosti, E. Objektívnosť a nezávislosť orgánov
spoločnosti, 2. Existencia, zloženie a činnosť výborov, ii. Výbor pre odmeňovanie:
Nespĺňa. Spoločnosť nemá zriadený výbor pre odmeňovanie. Odmeňovanie
predstavenstva za výkon funkcie má v kompetencii dozorná rada.

Opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík
Spoločnosť má aktuálne troch zamestnancov. Riadenie a kontrola je operatívna.
Vnútorná kontrola je vykonávaná priebežne predstavenstvom a pravidelne
dozornou radou, výborom pre audit.
Systém vnútornej kontroly a riadenia rizík je založený na dodržiavaní vnútro
firemných smerníc a nariadení, ktorých dodržiavanie je sledované. Pre
zabezpečenie bezrizikového chodu spoločnosti boli prijaté opatrenia, ktoré majú
za úlohu špecifikovať povolené rámce konaní a činností pre elimináciu rizikových
faktorov. Vypracované smernice pre jednotlivé činnosti sú k dispozícii všetkým
zamestnancom v sídle spoločnosti.
Za zostavenie a verné zobrazenie účtovnej závierky v súlade so
slovenskými účtovnými predpismi zodpovedá štatutárny orgán spoločnosti.
3
4

§ 20 ods. 6 písm. b) a f) a § 20 ods. 7 písm. i) Zákona o účtovníctve
§ 20 ods. 7 písm. g) zákona o účtovníctve
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Súčasťou tejto zodpovednosti je povinnosť predstavenstva spoločnosti
navrhnúť, zaviesť a zabezpečiť vnútornú kontrolu nad zostavovaním a verným
zobrazením účtovnej závierky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti
spôsobené zámerne, či chybou, zvoliť a uplatňovať vhodné účtovné metódy
a robiť primerané účtovné odhady. V tejto súvislosti dôležitou súčasťou
vnútornej kontroly v spoločnosti je výkon kontroly prostredníctvom činnosti
zriadeného výboru pre audit.
Spoločnosť používa systém zabezpečenia prístupu do účtovníctva len pre osoby
oprávnené, účtovné doklady ani účtovné záznamy nie sú bežne prístupné.
Účtovné metódy sú schvaľované predstavenstvom spoločnosti, predstavenstvo
dohliada na kvalitu predkladaných účtovných dát a výkazov.
Správnosť účtovníctva a účtovných výkazov je kontrolovaná v rámci prípravy
reportov pre predstavenstvo spoločnosti a v rámci účtovnej závierky tiež
externým audítorom.

Riadenie rizík – predvídateľné rizikové faktory.
Rizikové faktory aktuálne ovplyvňujúce spoločnosť sú najmä tie, plynúce
z obmedzených možností získania zákaziek v oblasti geofyzikálnych prác. Ďalšou
oblasťou rizík s dopadmi na spoločnosť v krátkodobom a strednodobom
horizonte bude definitívne a právoplatné ukončenie všetkých administratívnych,
súdnych a ostatných konaní, ktoré doteraz boli. Na ich elimináciu
a minimalizovanie dopadov, spoločnosť využíva odporúčania a spoluprácu
s advokátskymi kanceláriami.
Riziká v súvislosti s prípravou, otvárkou a ťažbou sú riadené v spolupráci
s odborníkmi – banským inžinierom, ložiskovým geológom, banským meračom
a znalcami v jednotlivých dotknutých odboroch a spracované v zmysle platnej
legislatívy v príslušnej dokumentácii.

Informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv
akcionárov a postupu ich vykonávania
Valné zhromaždenie spoločnosti v priebehu roku 2021 zasadalo dva razy.
Predmetom rokovania valného zhromaždenia dňa 15.06.2021 bolo prerokovanie
správy o činnosti dozornej rady za rok 2020, prerokovanie stanoviska dozornej
Výročná správa za rok 2021
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rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2020,
prerokovanie a schválenie účtovnej závierky za rok 2020 a Výročnej správy za rok
2020, rozhodnutie o návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku
spoločnosti za rok 2020, návrh a voľba audítora na rok 2021. Predstavenstvo
zároveň prednieslo Valnému zhromaždeniu vysvetľujúcu správu k obsahovým
náležitostiam predkladanej Výročnej správy za rok 2020 a tiež plán svojej činnosti
na rok 2021.
Dňa 19.07.2021 sa konalo v sídle spoločnosti mimoriadne valné zhromaždenie,
programom ktorého bolo prerokovanie a schválenie zmeny stanov
v predloženom znení v súvislosti so zmenou sídla spoločnosti a voľba audítora.
Informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv
akcionárov a postupu ich vykonávania sú uvedené v stanovách spoločnosti.
Detailný opis informácií o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach je
uvedený v „Článku 8“ (na stranách 3-4) a v „Článku 10“ (na stranách 5-6) Stanov
spoločnosti a opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania je uvedený
v „Článku 6“ Stanov spoločnosti (na strane 3; v zmysle §34 ods. 2 písm. a) zákona
č. 429/2002 Z.z. v spojení s ustanovením §20 ods. 6 písm. e) zákona č.431/2002
Z.z.). Úplné znenie Stanov spoločnosti je zverejnené na webovom sídle
spoločnosti.
Činnosť valného zhromaždenia a jeho právomoci, opis práv akcionárov a postup
ich vykonávania je v súlade s Obchodným zákonníkom. Činnosť valného
zhromaždenia je zaznamenaná v zápisnici z valného zhromaždenia, ktorá je
uložená v sídle spoločnosti, je zverejnená na internetovej stránke spoločnosti, je
uložená v obchodnom registri, zverejnená v Centrálnom registri regulovaných
informácií Národnej banky Slovenska (CERI NBS), poslaná Burze cenných
papierov v Bratislave a všetkým akcionárom, ktorí o ňu požiadajú.

Informácie o zložení a činnosti orgánov spoločnosti
Predstavenstvo spoločnosti k 31.12.2021 bolo v zložení:
JUDr. Juraj Vrábel – predseda predstavenstva
RNDr. Viktoria Szalaiová – člen predstavenstva
Martina Hudáková – člen predstavenstva
Predstavenstvo neustanovilo žiadne výbory. Činnosť predstavenstva je
zaznamenávaná pravidelne.
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Dozorná rada spoločnosti k 31.12.2021 bola v zložení:
Mgr. Branislav Tekula, Ing. Vlasta Žilavá, Ing. Ľuboš Bahorec.
Výbor pre audit spoločnosti k 31.12.2021 bol v zložení:
Ing. Silvia Klein, Ing. Jana Sabolová, Ing. Ľuboš Bahorec.
Činnosť výboru pre audit:
a) sleduje zostavovanie účtovnej závierky a dodržiavanie osobitných
predpisov,
b) sleduje efektivitu vnútornej kontroly a systémy riadenia rizík v
spoločnosti,
c) sleduje audit účtovnej závierky,
d) preveruje a sleduje nezávislosť audítora spoločnosti, predovšetkým
služieb poskytovaných audítorom podľa osobitného predpisu,
e) odporúča predstavenstvu audítora na výkon auditu pre spoločnosť,
f) určuje termín audítorovi na predloženie čestného vyhlásenia o jeho
nezávislosti.
Informácie o činnosti výboru pre audit, jeho právomociach a postupu ich
vykonávania sú uvedené v stanovách spoločnosti. Detailný opis informácií
o činnosti výboru pre audit je uvedený v „Článku 15“ (na stranách 8-9) Stanov
spoločnosti (v zmysle §34 ods. 2 písm. a) zákona č. 429/2002 Z.z. v spojení
s ustanovením §20 ods. 6 písm. f) zákona č.431/2002 Z.z.). Úplné znenie Stanov
spoločnosti je zverejnené na webovom sídle spoločnosti.
Činnosť dozornej rady a výboru pre audit je zaznamenaná v zápisoch z rokovaní
dozornej rady a výboru pre audit.

Informácie o základnom imaní a emitovaných cenných
papieroch
Spoločnosť má základné imanie vo výške 1.770.895,57865 EUR rozdelené do
53.350 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou
1 ks akcie 33,193919 EUR. Akcie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu s prideleným ISIN: CS 0009003553.
Všetky emitované akcie sú prevoditeľné bez obmedzenia.
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Zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou na základnom imaní podľa výpisu
z Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. ku dňu 31.12.2021 je
uvedený v tabuľke nižšie.
Akcionár
J & T BANKA, a.s. držiteľský účet
Viera Hoffmannová
Adrián Vološin Mgr.

Podiel na základnom
imaní v %
52,09%
17,65%
11,37%

Zoznam akcionárov na základnom imaní neuvedených v zozname majiteľov
cenného papiera vedenom Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s.
evidovaných prostredníctvom držiteľského účtu:
Akcionár
SUNNYHILL INVESTMENTS LIMITED
CHARTLINE LIMITED
THORKELL HOLDINGS LIMITED

Podiel na základnom
imaní v % *
19,59%
19,38%
13,12%

* Uvedený zoznam zohľadňuje podiel jednotlivých akcionárov na základnom
imaní spoločnosti podľa ich posledných oznámení ku dňu zmeny ich podielov na
základnom imaní spoločnosti.
Podľa dostupných informácií nemá žiaden z majiteľov cenných papierov
osobitné práva kontroly.
Hlasovacie práva si akcionári uplatňujú osobnou účasťou alebo účasťou
splnomocneného zástupcu na valnom zhromaždení. Neexistujú žiadne
obmedzenia hlasovacích práv.
Nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi akcií spoločnosti.
Podľa stanov spoločnosti v platnom znení k 31.12.2021, členov predstavenstva
volí a odvoláva valné zhromaždenie na základe návrhu zostávajúcich členov
predstavenstva, členov dozornej rady alebo akcionárov spoločnosti. Valné
zhromaždenie zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom
predstavenstva. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov. Opätovné
zvolenie za člena predstavenstva po uplynutí jeho funkčného obdobia je
prípustné.
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Zmena a schválenie stanov patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia. O ich
zmene vrátane doplnení rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou
hlasov prítomných akcionárov.
Rozhodnutie o vydaní alebo spätnom odkúpení akcií, patrí do právomoci valného
zhromaždenia.
Spoločnosť nemá uzatvorené žiadne významné dohody, ktorých by bola
zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa, alebo ktorých
platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo
v súvislosti s ponukou na prevzatie.
Spoločnosť nemá uzatvorené žiadne dohody s členmi jej orgánov alebo
zamestnancami, na ktorých základe by sa im mala poskytnúť náhrada, ak sa ich
funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany
zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia
dôvodu, alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na
prevzatie.
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Príloha
Správa audítora s kompletnou účtovnou závierkou
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Identifikujeme a posudzujeme rizikit vyznamnej nesprdvnosti [rdtovnej z6vierky, di uZ v d6sledku
podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutodriujeme auditorsk6 postupy reagujtce na tieto rizikA a
ziskavame auditorsk6 d6kazy, ktore s[ dostatodn6 a vhodn6 na poskytnutie zdkladu pre nd5 ndzor,
Riziko neodhalenia vliznamnej nesprdvnosti v d6sledku podvodu je vyS5ie ako toto riziko v d6sledku
chyby, pretoZe podvod m62e zahiia{ tajnI dohodu, falSovanie, timyseln6 vynechanie, nepravdiv6

vyhl5senie alebo obidenie internej kontroly.
Oboznamujeme sa s internrimi kontrolami relevantnlTmi pre audit, aby sme mohli navrhnri( audltorsk6
postupy vhodne za danfch okolnostl, ale nie za (delom vyjadrenia nttzoru na efektivnost' internVch
kontrol Spolodnosti.
Hodnotime vhodnost' pouZitfch [dtovnrich zdsad a idtovnlich met6d a primeranost ridtovnlTch odhadov
a uvedenie s nimi srivisiacich informdcii, uskutodnen6 Statutdrnym orgdnom.
Robime zdver o tom, di Statutdrny org6n vhodne v tidtovnlctve pouZlva predpoklad nepretdit6ho
pokradovania v dinnosti a na zdklade ziskanfch audltorskrich dOkazov zdver o tom, di existuje vriznamn5
neistota v s[vislosti s udalos(ami alebo okolnos(ami, ktor6 by mohli vliznamne spochybni[ schopnosd
Spolodnosti nepretrZite pokradova( v dinnosti. Ak dospejeme k z5veru, Ze vlTznamnd neistota existuje,
sme povinni upozorni[ v naSej sprdve auditora na sivisiace informdcie uveden6 v 0dtovnej zdvierke

alebo,

.

ak si tieto informdcie nedostatodn6, modifikova( n55 ndzor. Na5e zdvery

vychiidzajI

z auditorsklich d6kazov ziskanfch do ddtumu vydania naSej sprdvy audltora, Budrlce udalosti alebo
okolnosti v5ak m6Zu sp6sobit', ie Spolodnost' prestane pokradova( v nepretrZitej dinnosti.
Hodnotime celkovri prezentdciu, 5truktlru a obsah (dtovnej z1vierky vrdtane informdcii v nej
uvedenfch, ako aj to, di ildtovnd zdvierka zachytdva uskutodnen6 transakcie a udalosti sp6sobom, ktorf
vedie k ich vern6mu zobrazeniu.

S osobami poverenfmi spravovanim komunikujeme okrem in6ho o plSnovanom rozsahu a harmonograme auditu
a o vyznamnych zisteniach auditu, vrdtane vSetk17ch vliznamnfch nedostatkov internej kontroly, ktor6 podas
n55ho auditu zistime.

Osobdm poverenf m spravovanlm tieZ poskytujeme vyhlSsenie o tom, Ze sme splnili prlsluine poZiadavky tlikajJce

sa nezdvislosti, a komunikujeme s nimi o v5etklich vz(ahoch a inrich skutodnostiach, pri ktorrich sa moZno
opodstatnene domnievat', ie maji vplyv na na5u nezdvislosd, ako aj o pripadnfch srivisiacich ochrannrich

opatreniach. Zo skutodnostl komunikovanfch osobdm poveren,f'm spravovanim urdime tie, ktor6 mali najv6dSi
s! kl'ridoviTmi zSleZitos(ami auditu.

vlTznam pri audite idtovnej zisvierky beZn6ho obdobia, a preto

Tieto zeileZitosti opiSeme v naiej sprdve auditora, ak zdkon alebo inri prdvny predpis ich zverejnenie nevyluduje,
alebo ak v mimoriadne zriedkaviich pripadoch nerozhodneme,2e urdit5 zdleZitos( by sa v na5ej sprdve uviest
nemala, pretoZe moZno odOvodnene odak5va(, Ze nepriazniv6 d6sledky jej uvedenia by prevS2ili nad verejnrim
prospechom z jej uvedenia.

II.

Spr5va k d'al5im poiiadavkSm z6konov a in'ich pr5vnych predpisov
IL1 Sor5va k inform5ci5m, ktor6 sa uv5dzaj! vo v'irodnei sor5ve
Statutdrny orgdn je zodpovednri za informdcie uveden6 vo vrirodnej spr6ve, zostavenej podl'a poiiadaviek z5kona
o rldtovnictve. N55 vy55ie uvedenf ndzor na r.idtovnri zSvierku sa nevzt'ahuje na in6 informdcie vo vrirodnej sprdve.
V sivislosti s auditom idtovnej zSvierky je naSou zodpovednostou obozndmenie sa s informdciami uvedenrimi vo
vfrodnej spr5ve a posLidenie, di tieto informScie nie sri vo vyznamnom nes[rlade s auditovanou rjdtovnou
zdvierkou alebo naiimi poznatkami, ktor6 sme ziskali podas auditu [dtovnej zdvierky, alebo sa inak zdaji byd
vfznamne nesprdvne.

Pos[dili sme, di vrirodnd sprdva Spolodnosti obsahuje informdcie, ktor,ich uvedenie vy2aduje zdkon o idtovnictve.
Na zdklade prdc vykonanrich podas auditu idtovnej zdvierky, podl'a ndSho ndzoru:

- informdcie uveden6 vo vfrodnej sprdve zostavenej za rok kondiaci 31. decembra 2O2L si v srilade s ridtovnou

zSvierkou za danii rok,
- vf rodn6 sprdva obsahuje informdcie podl'a zdkona o ldtovnictve.
Okrem toho, na zdklade na5ich poznatkov o ridtovnej jednotke a situdcii v nej, kto16 sme ziskali podas auditu
ridtovnej zSvierky, sme povlnni uviesf, di sme zistili vyznamn6 nesprdvnosti vo vlirodnej sprSve, ktoril sme
obdrZali pred dritumom vydania tejto sprdvy auditora. V tejto s(vislosti neexistujti zrstenia, ktor6 by sme mali
uviest'.

subjektov verein6ho z5uimu
Vymenovanie a schv5lenie auditora

Za Statutdrneho auditora sme boli vymenovani Statutdrnym org6nom spolodnosti dia 24. februdra 2022 na
zdklade ndSho schv;llenia valnlim zhromaidenim spolodnosti dria 24. februdra 2022. Celkov6 nepreruSen6
obdobie na5ej zSkazky, vrdtane predchddzajricich obnoveni zakazky (pred[Zeni obdobia, na ktor6 sme boli
p6vodne vymenovani) a na5ich opdtovnych vymenovani za Statutdrnych auditorov, predstavuje 1 rok.

Konzistentnosfs dodatoinou spr5vou pre Vfbor pre audit
Ndi nSzor audltora vyjadrenli v tejto sprdve je konzistentnli s dodatodnou spr6vou vypracovanou pre Vfbor pre
audit spolodnosti, ktorti sme vydali v ten istri deri ako je ddtum vydania tejto sprdvy.

Neauditorsk6 sluZbv
Neboli poskytovan6 zak5zan6 neaudltorsk6 sluZby uveden6 v dldnku 5 ods. 1 Nariadenia Eu16pskeho parlamentu
(EU) d. 537/20L4 zo 16. aprila 2074 o osobitnrich poiiadavkdch tVkajiicich sa Statutdrneho auditu
subjektov verejn6ho zriujmu a pri vykone auditu sme zostali nezdvislI od spolodnosti.

a Rady

Okrem sluZieb 5tatutdrneho auditu a sluZieb zverejnenrich vo vfrotnej sprdve a tidtovnej zdvierke sme spolodnosti
a podnikom, v ktorrich m5 spolodnosC rozhoduj[ci,vplyv, neposkytli 2iadne in6 sluZby.

II.3 Silad orezent5cie 0itovnei z5vierky
formStu vvkazovania (d'alej,,ESEF")

s ooZiadavkami eur6pskeho iednotn6ho elektronick6ho

Statut6rny orgdn je zodpovednii za to, aby bola prezentdcia ridtovnej zAvierky za rok kondiaci sa 31. decembra
2027,ktor6je stidasdou rodnej finandnej sprdvy, v sIlade s poZiadavkami delegovan6ho nariadenia Komisie (EU)
t.. 2019/875 zo !7. decembra 2018, ktorrim sa dopiria smernica Europskeho parlamentu a Rady (EU) d.
2OO4/lO9/ES, pokial' ide o reguladn6 technick6 predpisy o Specifikdcii jednotn6ho elektronick6ho formdtu
vykazovania (d'alej,,Nariadenie o ESEF'). Udtovn6 zdvierka za rok kondiaci sa 31. decembra 2021, ktor6 by bola
prezentovand v elektronickom formSte XHTML, n5m bude k dispozicii po ddtume vydania tejto sprdvy auditora.
N55 ndzor na

tdtovnf zdvierku sa nevztahuje na sllad prezentdcie priloZenej [dtovnej z6vierky s poZiadavkami

Nariadenia o ESEF.
Ked' ndm Statutdrny orgdn poskytne XHTML elektronickf form5t priloZenej r-idtovnej zitvierky, bude naSou
zodpovednostou vykonaf zlkazku v silade s Medzindrodnrim Standardom pre zitkazky na urs(ovacie sluZby 30OO

(revidovan6 znenie), "Zakazky na uistovacie sluZby in6 ako audit alebo preverenie historickrich finandnfch
informdcii", s cielbm ziska( primeran6 uistenie o s[rlade idtovnej zdvierky s poZiadavkami Nariadenia o ESEF.
Na5a aktualizovand sprdva auditora bude obsahova( bud'konStatovanie,2e na zdklade vykonanlich postupov je

prezentdcia ridtovnej z6vierky vo v5etk17ch v!'znamnfch srivislostiach v s(lade s poZiadavkami Nariadenia o ESEF,
alebo v nej popiSeme ak'ikolVek vliznamnli nesIlad, ktor17 v tejto sIvislosti identifikujeme.

25. april 2022

Zl'*ttlF;:"tr

/
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l)ridkov,

CA

Zodpovedn'ri auditor
Licencia UDVA d. 1158

V mene spolodnosti
MJ Audit s.r.o.
Licencia UDVA d. 425
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podnikatel'ov v podvojnom f dtovnlctve

3 1 .1 2 .2 0 2

zostaven6k

-I

1

eiseln6 0daje sa zarovn6vaju vpravo, ostatn6 fdaje sa piSu zl'ava. Nevyplnen6 riadky sa ponech6vaj0 prAzdne.
Udale sa

vypifali

palidkovyim pismom (podl'a tohto vzoru), pisacim strojom alebo tladiariou, a to diernou alebo tmavomodrou farbou.
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(v celych eurtich)

od012021
Za obdobie

Bezprostredne od

7 1 .1 2.9
X

Mesiac Rok

Udtovn5 jednotka

x riadna

Prilo2en6 s[dasti uctovnej zdvierky
S0vaha (Uc POD 1-01 )

0 I 2 s4s 67 89

Vlikaz ziskov a siriit (Uc POD 2-01)
(v celych eurdch)

obdobie

x

do

12

2 020

Pozn5mky (Uc POD 3-01)
eurdch alebo eurocentoch)

Obchodn6 meno (ndzov) tidtovnej jednotky

GEOCOMPLEX,

a

s

Sidlo (dtovnej jednotky

Ulica

e islo

TWIN CITY TOWER, MLYNSKE NIVY
PSe

1O

Obec

82109
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STRANAAKTiV

c

b

SPOLU MAJETOK
r. 02 +

01

r.33 + r. 74

Neobeinf majetok

A.

Cislo
riadku

02

r. 03 + r. 11 + r.21

Dlhodobi
nehmotnf majetok

A.t.

srlEet (r. 04

A.t.1.

03

ai r.'lOl

Aktivovan6 n6klady

'rc

, I

BeZn6 rldtovn6 obdobie

Brutto - 6ast'

'1

Netto

2

Bezprostredne predch6dzajice
idtovn6 obdobie

Netto

2040218
134986
1284899
134986
1220654
77380

-l

3

1905232
2404377
1149913
1083400
1143274
1076761

o4

na vfvoj
(012) - t072,091N

2.

Softv6r
(01 3) - /073, 091 A/

05

3.

Ocenitel'n6 pr6va
(014) - /074, 091tu

06

4.

Goodwill
(ol 5) - /075, 091 A/

07

5.

Ostatn! dlhodob!
nehmotn! majetok
(01e, 01x) - /07e,
07x, 091A/

08

b.

Obsta16van!

09

dlhodob! nehmotn!

500000
77380

422620

720654

720654
618427

majetok
(041 ) - /0e3/
7.

Posklnut6
preddavky
na dlhodob!
nehmotn! majetok

458334

10

(051 ) - /095A/

A.il.

Dlhodoby hmotny

11

majetok

sildet (r. 12 ai

57606

r. 20)
A. il.1

Pozemky

57606

12

(031 ) - /092A/

2.

Stavby

13

(o21)-1081 ,O92N

Samostatn6
hnutel'n6 veci a
sibory hnutel'nych

veci
(022)

-

1082, O92N

MF SR 6. 18009/2014

14

57606

57606
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Pestovatel'ske celky

trvalfch porastov
(025) - /085, 0924/

26kladn6 st6rdo

a

I'ainb zvieratA
(026) - /086, 092A/

Poskytnut6

preddavky na

dlhodobf hmotn!
majetok
(052) - /0e54/

papiere a podiely
s podielovou ti6ast'ou

Ostatn6
realizovatel'ne cenn6
papiere a podiely
(063A) - /096AJ

P6lidky v riinrci
podielovej [6asti
okrem prepojen!m
uctovnym jednotk:lnr
(0664) - /096AJ

L

Dlhov6 cenn6
papiere a ostatn!
dlhodobl;'financny
majetok (065A,
0694,06XA) - /096tu

MF SR d. 18009t2014
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Ucty v bankach
s dobou viazanosti
dlhsou ako jeden rok

(22xA)

Obeinli majetok

r.34+r.41+r.53+

745099

r.66+r.71

50677
50677

Materi6l

(112, 119, 11X)
- t191 , lSXl
Nedokondenh
vfroba a polotovary

vlastnej vliroby

(121,122,12X)
t192,193, 19Xl

-

Tovar
(1

32, 1 33, 1 3X, 1 39)

- t196, 19Xl

Dlhodob6
pohl'ad6vky

s0aet (r. 42+ t.46
aZ r. 521

L

,rsRc.

l'ooe/2014

745099
1320873
50677
50677

Dft2020389910 rdo31322638
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Ponladavky z obchodn6ho styku vo6i
prepojenf nr i6tovnlinr
jednotk6m (311A,

3124,313A,314A,
315A, 31XA) - t391At
ho styku v r6mci podielo-

vej iraasti okrenr pohl'adavok voci prepolenym
[ratovn]im lednotkanr

(31 1A, 31 24, 31 34, 3
31 5A, 31 XA) -/391 A/

Ostatn6 pohl'adiivky
z obchodneho styku
(311A,312A,313A,

3144,3'15A,31XA)

-

/391tu

Ostatne pohladevky
v remci podielovej
[rdasti okrern pohladevok voai prepojenynl
[rdtovninr ]edlrotkAnr

Pohl'adavky voci
spolodn fkonr

,

6lenom a zdruZeniu
(354A, 355A, 358A,
35XA) - /3914/

styku

sidet

(r. 55 aZ r. 57)

Pohl'addvky z obchod116lro styku vodi
prepojen!nr i6tovnlinr
jednotkSm (311A,

312A,3134,314A,
315A, 31XA) - t391At
ho styku v remci podieloYel uaasti okrem pohl'a-

davok

voii prepolenim

(311A,312A,3134,31
315A,31XA)-/391AJ

MF SR

c. 18009/2014

676444

676444

638984

1299934
638984
1280993

]t

SIvaha

uePoD1-01

Ozna6enie

STRANAAKTiV

a

b

1.c.

ote2020389910 rco31322638 ilil]ffiillllllillllllll
C

Bein6 ridtovn6 obdobie

islo

c

. I

'-

Brutto - casl'

1

t391N

J.

4.

5.

Cista hodnota
zdkazky
(3164)

5B

Ostatn6 pohl'adhvky
vodi prepojen!nr
0ctovnlint jednotkanl
(351A) - /391tu

AO

Ostatne pohl?rdavky
v r:imci podielove.i
Lriasti okrenl pohl'a-

Pohl'acl5vky voci
spolodnikonr, clenonr
a zdruZeniu (354A,
355A, 358A, 35XA,

2

Bezprostredne predch6dzaj0ce
rldtovn6 obdobie

Netto

638984

Ostatn6 pohl'ad6vky
z obchodn6ho styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 3'15A, 31XA)-

Nefto

-t

3

638984
1280993

60

61

398A) - /391A/
6.

Soci6lne poistenie
(3364) - /391tu

ot

7.

Danov6 pohladavky
a dot6cie

63

Pohlacldvky
z deriv6tovlich

37 460

1894

,342, 343, 345,
346,347) - i391AJ

(341

8.

37 460

64

oper5cii
(3734, 3764)
9.

lne pohl'acldvky
(335A, 33XA, 371A,

b5

374A, 375A, 3784)
- t391N
B.IV,

Kritkodobf

66

majetok v prepoje-

bt

finandn! majetok
s[aet (r. 67 a2 r.701

B.IV1

n5ich ddtovnlTch
jednotkdch (251 A,

253A,256A,257A',
25XA) - 1291A.,29X
Kralkodolly lrnancny
majetok bez kratkodob6
ho [irrandneho n]ajetkLr
v prepojenlch irdtovn!,ch jednotk6ch (251A,
253A,2564, 257 A,
,(YA\. /'O1 A ?qYA/

6B

5

Vlastn6 akcie a
vlastn6 obchodn6
podiely
(252)

69

4.

Obsta16vanli

70

kr;ltkodobli finandnf
majetok
(259, 314A) - t291N

18009t2014
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S0vaha

uePoDl-01

Oznacenie

srRaruaaxriv

a

b

B.V.

Bein6 (itovn6 obdobie

iisto
riadku

c

Finandn6 tidty

1

Netto

Brutto - 6ast'1
Korekcia - cast'2

Bezprostredne predch6dzaj Ice
06tovn6 obdobie

Netto

3

17 465

17 465

71

r.72+ r.73

2

ililril ltil]tlIllil il illt

20939
8.V,1,

Peniaze

14608

14608

72

(211,213,21X)

13623
2.

2857

2857

t5

Ucty v bankrich

(2214, 22x, +l- 261)

7316
c.

easov6 rozliienie
s{Eet (r. 75 aL r.781

10220

10220

74

104
N6klady budricich
obdobi dlhodob6

c.1.

75

(381A, 382,A)

B
2.

10153

10153

/o

N6klady bud0cich
obdobi krdtkodob6
(3BlA, s82A)

96

Prijmy budricich
obdobi dlhodob6
(385A)

Prijmy budricich
obdobi k16tkodobe
(385A)

4.

Oznacenie

STRANA PASIV

A

b

e

Vlastn6

imanie

isto

riadk!

r. 81 + r,85 + r.86 + r.87 +

r.90+r.93+r.97+r.100

79

80

A.t.

Z6kladn6 imanie sucet (r.82 ai r.84)

81

A.t.1.

ZAkladn6 imanie (411 alebo +/- 491)

82

2.
a

Zmena zbkladn6ho imania

+l

419

Pohl'addvky za upisan6 vlastne inranie

u-l353)

obdobie

4

1905232

Bezprostredne
predch6dzajtice idtovn6 obdobie 5

1838893
1770896

2404377
2221936
1770896

1770896

1770896

OJ

84

A.lt.

Emisn6 Ai,io (412)

85

A.ilt.

Ostatn6 kapit6lov6 fondy (413)

86

A.IV.

Z6konn6 rezervn6 fondy r. 88 + r.89

87

A.tv.1

Z6konny rezervny fond a nedelitel'n! fond
(417 A, 418, 421 A, 422)

B8

2.

Rezervn! fond na vlastn6 akcie a vlastn6
podiely (417 A, 4214)

B9

MF SR d. 18009t2014

BeZn6 [6tovn6

G

SPOLU VLASTNE IMANIE A ZAVAZKY
r. 80 + r. 101 + r.141
A,

67

67

78

35212
354179

35212
354179

354179

354179
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S0vaha

uaPoDl-01

ilililtilrrilililffIilltl

-l

aenie

stRaun pesiv

riadku

Bein6 idtovn6 obdobie

Bezprostredne predch6dzajIce Idtovn6
obdobie

a

b

c

4

5

Ozna.

A.V.

Ostatn6 fondy zo

A.V1.

Statuterne

2

A,VI.
A.Vl.1

2.

J.

A.Vil.
A.Vll.1

2.

f

zisku

Cis lo

r. 91 + r. 92

90
o4

ondy (423, 42X)

Ostatn6 fondy (427, 42X)

92

Oceiovacie rozdiely z precenenia
sucet (r.94 ai r. 96)

93

Ocefrovacie rozdiely z precenenia
majetku azAvdzkov (+l- 414)

94

Ocefrovacie rozdiely z kapii6lovfch
udastin (+/- 415)

95

Oceiovacie rozdiely z precenenia
pri zluceni. splynuti a rozclelen[ (+l- 416\

Vlsledok hospod6renia minul!ch rokov

96

r.98+r.99

97

Nerozdelenli zisk minullTch rokov (428)

9B

Neuhradendr strata minulfch rokov (l-1429)

99

Vlisledok hospod6renia za frdtovn6 obdoA,VIII, bie po zdaneni l+-l t.01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86
+ r.87 + r. 90 + r.93 + r. 97 + r. 101 + r.141)
ZAvdzky r. 102 + r. 118 + r.121 + t.122
B.
+ r. 136 + r. 139 + t.140

100

101

B.t.

Dlhodob6 zAvilzky
s06et (r. 1 03 + r" 1 07 a2 L 117)

102

8.t.1.

Dlhodob6 zAvdzky z obchodn6ho styku
suaet (r. 104 aZ r- 106)

103

't.a

61649
61649
-383043

497306
497306

70

-435657
182441
120

70

120

66339

Zbvitky

z, obchodn6ho styku vo6i
prepojenlinr ri6tovn!nr jedrtotk6nt

104

(321A,475A,476A\
1.b

Zi;dzky zobchodn6ho styku v rdrmci podielovej ri6asti okrenr z6vazkov vo6i prepojenfnr
ictovnVnr iednotkaim (321 A, 47 5 A, 47 6 A)

4^

Ostatn6 zAvi\zky z obchodn6ho styku
(321 A, 4754, 4764)

106

CistA hodnota zZrkazky (3164)

107

J.

Ostatne zAvazky vodi prepo.jenfnr
r-lctovnynr jed notkanl (47 I A, 47 XA)

108

4.

Ostatn6 zavdzky v renlci podielovej udasti
okrenr zavdzkov vodi prepojenfnr tdtovnlnr
iednotkdm (4714,47XA\

'109

5.

Ostatn6

tl.

Dlhodobe prijat6 preddavky (4754)

111

7.

Dlhodobe zmenky na Ihradu (4784)

112

8

Vydan6 dlhopisy

113

9.

ZAvbzky zo soci6lneho londu (472)

114

10.

ln6 dlhodob6 zeuezky
(336A, 3724, 47 44, 47XA)

115

11

Dlhodob6 zAvdzky z deriviltovlch operecii
(3734'377 A)

116

d

12. OdloZeny

L

105

*rsRd

lhodob6 zitv dzky (47 9 4, 47 XA)

da

iiovy

(47

zAv
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1
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110

117
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Ozna.
denie

srRlrul plsiv

e isto
riadku

Bein6 ridtovn6 obdobie

Bezprostredne predchirdzajrice i6tovn6
obdobie

a

b

c

4

5

rezervy

r. 119 + r. 120

8.il.

Dlhodob6

8. il.1

Z6konn6 rezervy (451A)

119

Ostatn6 rezervy (4594, 45XA)

120

8.ilt.

Dlhodob6 bankov6 (very (461A,46XA)

121

B.IV.

Kr6tkodob6 zAvlzky
sti6et (r. 123 + r. 127 aZ r. 1 35)

122

B.tv.1

Z6v'dzky z obchodn6ho styku
sildet (r. 124 aL r. 1261

123

2.

1.a

ZAvdzky z obchodn6ho styku vodi prepojeflinr
udtovninr jednotkern (321 A, 322A, 324A,

118

48239
3327 6

165029
150

27

4

33276

150

27

4

124

325A, 326A, 32X4, 47 5p., 4764, 4784, 47XA\
ZAv?tzky z obchodn6ho styku v rdmci podielovej

1.b

1.c.

udaslr okrenr tAvitkov voii prepo.e'ryrn
udlovrrl)nr jednolkam (32 | A. 3224. 3?44. 3?\4.
3264, 32XA, 475A,476A,478A, 47XA\

Ostatn6 z6viizky z obchodn6ho styku
(321 4, 322^., 324 4, 325 A, 326A, 32X4,

125

126

475A., 4764, 4784, 47X4)
2.

4.

b.

eiste hodnota zakazky (316A)

127

Ostatne z6vdzky voci prepojenynr Lrctovnfnr
jednotkdm (361A, 36XA, 471A,47XA)

128

Ostatne zAvdzky v 16moi podielovej ucasti
okrenr z6vdzkov vodi prepojenlint [rdtovnfm
iednotkam (361A, 36XA, 47 I A, 47XA)

129

ZAvdzky vodi spolodnikom a zdru2eniu (364,
365, 366, 367, 368, 3984, 478A, 4794)

130

iizky vodi za mestnanco
(331, 333, 33X, 479A)

131

ZAv

m

7.

Zevezky zo socialneho poistenia (336A)

132

B,

Dariov6 zdviizky a dot6cie
(341, 342, U3, 345, 346, 347, 34X)

133

ZAvitzky z deriv6tovfch oper6cii
(3734, 377A)

134

10.

lnb zttvitzky

(3724, 3794, 474A, 4754, 4794,47XA)

rezervy

135

B.V.

Kritkodob6

B.V1

Zikonnb rezervy (3234, 451 A)

137

Ostatn6 rezervy (3234.32X, 459A, 45XA)

138

2.

B.VI.

r. 137 + r. 138

Bein6 bankov6 fivery
(221 A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

8.Vil.

Kr6tkodob6 finandn6 v!'pomoci

c.

dasov6 rozli5enie
sildet (r. 142 ai r. 1451

c.1.
2.

J.

4.

L

(241, 249, 24X, 4734,, t -t255A)

Vldavky bud0cich obdobi dlhodobe
(383A)

Vldavky bud0cich obdobi kr6tkodob6
(383A)
Vlinosy budricich obdobi dlhodob6
(384A)

Vynosy budricich obdobi krdtkodob6
(384A)

*osRc
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5644
5218
1599

5478
5 149
1627

2502
18030
11023

2501
17292
11042

7007

6250

139
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Oznace nie

Text

riadkL

bein6 iidtovn6 obdobie

a

b

c

,|

Cistl; obrat (dast' ridt. tr. 6 podl'a

il]tilIIil]llfl]tililIil

Skuto6nost'
bezprostredne predch6tlzajuce Idtovn6
obdobie
2

0'l

zAkona\

Vlnosy z hospodArskej cinnosti spolu
s0cet (r. 03 ai r. 09)

02

t.

TrZby zpredaja tovaru (604, 607)

03

il.

friby z predaja

04

III.

frZby z predaja sluZieb (602, 606)

vlastnjrch t4;robkov (601)

Zn-reny stavu vn utroorgan izadnlich zdsob

IV

(+/.) (uctova skupina

61

52454

05

06

)

AktivScia (uctovdr skupina 62)

07

50677

Tiby z predaja

dlhodob6ho nehmotn6ho
majetku, dlhodob6ho hmotneho majetku a
materidlu (641,642)

08

Ostatn6 vynosy z hospod6rskej cinnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 6s7)

09

Niklady na hospod6rsku 6innost' spolu
r.11 + r. 12+ r.13+ t.14+ r.15 + r.20+
f. 21 + r.24 + t.25 + r.26

10

A

NSklady vynaloZen6 na obstaranie
predan6ho tovaru (504, 507)

11

B

Spotreba materidlu, energie a ostatnlich
neskladovatel'nlch docl6vok (501, 502. 503,

12

Opravn6 poloZky k z5sob6m (+/-) (505)

13

D.

SluZby (tictovd skupina 51)

14

E.

Osobn6 nSklady (r. 1 6 aZ r. '19)

15

Mzdov6 n5klady (521, 522)

lo

Odmeny clenom o196nov spolocnosii a
druZstva (523)

17

vll.

E,1.

2.

N5klady na sociZrlne poistenie

(524,525,526)
Socielne naklady \527, 528)

lo

F.

Dane a poplatky (uctovii skupina 53)

20

G.

Odpisy a opravn6 poloZky k dlhodob6mu
nehmotn6mu majetku a dlhodobemu
hmotn6mu majetku (r. 22 + r.23)

21

4.

Odpisy dlhodob6ho nehmotn6ho majetku

tr.

,

2.

H.

I

J.

a dlhodob6ho hmotn6ho majetku (551)

22

Opravn6 poloZky k dlhodob6mu
nehmotn6mu majetku a dlhodob6mu
hmotn6mu maietku (+/.) (553)

ZJ

Zostatkovdr cena predan6ho dlhodob6ho
majetku a predaneho materiZrlu (541 ,542)

24

508864

188

307

260294
179769
42000
45144

288580
182336
92112
42000
45774

2456

2450

1586
35714
35714

1491
35714
35714

4158

436
-508864

90169

Opravne polo2ky k pohl'addvkanr (+/-)
(547)
Ostatne naklady na hospodarsku cinnost'
(543, 544, 545, 546, 548, 99, 555, 557)

Vfsledok hospoddrenia z hospod6rskej
dinnosti

L

18

1777
481709

,rsRc

(+/-)

(r. 02 - r. '10)

l'ooe/2014

lo
27

-429255

Strrn"fO

J

l:

UZPODVI4

11

Vlikaz ziskov a str6t

udPoD2-01

D/,ez020389910 rco31322638

il]iltlt] il ] ilil Iil illl]

Skutodnost'
Oznadenie

Text

a

vilt.
tx.
tx.1.

J.

X,

x.'1

2.

J.

iisto
riadku

bein6 uctovn6 obdobie

b

c

1

Pridan6 hodnota (r. 03 + r. 04 + r, 05 +
r. 06 + r. 07) - (r. 11 + f.12 + t. 13 + t.14)

28

Vfnosy z finandnej iinnosti spolu r. 30
+ r. 31 + r, 35 + r. 39 + r.42 + r.43 + t.44

29

Trzby z

predla cennich papierov

podielov (661

a

31

Vlinosy z cenn!,ch papierov a podielov
od prepojenli'ch udtovnych jednotiek (665A)

1a

Vlinosy z cennych papierov a podielov
v podielovej ucasli okrem vynosov
oreooienvch r-rdtovnvch iednotiek (665A)

JJ

Ostatn6 vynosy z cennych papierov a

podielov (665A)
Vlinosy z kriitkodob6ho finanineho majetku
sudet (r. 36 a2 r, 38)
Vli,nosy z kratkodobeho finandn6ho majetku
od prepojenli'ch 0ctovnych jednotiek (6664)

Jt)

Vynosy z krdrtkodob6ho finandneho ntajetku
v podielovej udasti okrem vlTnosov
prepoienVch uctovnVch iednotiek (666A)

J/

Ostatn6 vfnosy z kr6tkodobeho finandn6ho

majetku (6664)

[roky

40

2

Ostatn6 vlnosov6 nroky (6624)

41

Kuzove zisky (663)

42

Vlnosy z precenenia cennfch papierov a
vynosy z derivdtovlch oper6cii (664, 667)

43

Ostatne vlnosy z financnej cinnosti (668)

44

N6klady na finandnri iinnost'spolu r. 46

+ t- 47 + r.48 + r. 49 + r.52 + r. 53 + r.54

45

K,

Predan6 cenn6 papiere a podiely (561)

46

L.

Naklady na krdtkodob! {inandny nrajetok
(566)

47

M.

Opravne polozky k financnenru majetku
(+/-) (565)

48

N.

NErkladove 0roky

L

(r.50 + r. 51)

50

Ostatn6 n;lkladov6 lroky (562A)

E4

o.

Kurzov6 straty (563)

52

P.

N5klady na precenenie cennfch papierov a
nSklady na derivdtov6 oper6cie (564, 567)

0.

Ostatn6 n:lklady na financnu dinnost'
(568, s6e)

,osRc

7 4665

47300

7 4665

1088

1458

1088

1458

49

N6kladov6 uroky pre prepojen6 uctovne
jednotky (562A)

N.1

47 300

JO

Vlinosov6 [roky od prepojenlch
tictovnlch jednotiek (6624)

XIV,

-288887
7 4665

35

xt.1

xilt.

-209805
47300

34

39

XII.

2

30

V\7nosy z dlhodob6hcl finandn6ho n'rajetku
slcet (r. 32air.34)

Vfnosov6

obdobie

)

(r.40 + t. 41)

xt.

bezprostred ne predchSdzajuce ildtovn6

18ooe/2014

54
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Skutodnost'
iis

to

Oznadenie

Text

riadku

bein6 ti6tovn6 obdobie

a

b

c

1

V!sledok hospodirenia z finandnej
dinnosti (+l) (r. 29 - r. 45)

Vlisleclok hospod6renia za uctovn6
obdobie pred zdanenim (+/-) (r. 27 + r. 55)
D

R.1.

Dari z

prijmov

56

Dai z pri.jmov splatna (591, 595)

EO

Dan z prijmov oclloZena (+/-) (592)

60

Prevod podielov na Wsledku hospoddrrenia
spolocnikom (+/- 596)

60

(r.56 - r. 57 - r.60)

,rsRd

obdobie
2

46212
-383043

73207
-435657

-383043

-435657

(r. 58 + r. 59)

Vysledok hospodarenia za uctovne
obdobie po zdaneni (+l.)

L

55

bezprostred ne predch6dzajIce tidtovn6

18ooe/2014

61
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Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie
Poznámky zostavené k účtovnej závierke ku dňu 31.12.2021, predchádzajúce obdobie je ku dňu 31.12.2020.
Čl. I (1)
Obchodné meno účtovnej jednotky:

GEOCOMPLEX, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky:

Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 821 09, Bratislava

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania
- prípravné práce pre stavby - búracie a zemné práce
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
- banská činnosť v rozsahu udeleného banského oprávnenia č. 488-1163/2015 zo dňa 21.04.2015
- projektovanie, riešenie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
- vykonávanie geofyzikálnych prác pre geologický výskum a prieskum

Čl. I (6)
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia
Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

3

3

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

3

3

Počet vedúcich zamestnancov

1

1

Čl. I (3) (4) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod
Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:

15.06.2021

Čl. I (4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
riadna

mimoriadna

priebežná

Čl. I (5) Údaje o skupine
Spoločnosť nie je materskou účtovnou jednotkou podľa § 22 ods. 3 a preto nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2021. Spoločnsoť sa nezahŕňa do žiadnej
konsolidovanej účtovnej závierky.
Čl. (5) a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska
účtovná jednotka:

(5) b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska
účtovná jednotka a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a):

(5) c) Adresa, kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b):

(5) d) Účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou
Áno

Nie

Účtovná jednotka je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22
Áno

Nie
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Čl. II Informácie o prijatých postupoch

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v SR vyvolanú vírusom COVID-19 sme posúdili všetky informácie, ktoré sme mali k dispozícii v čase zostavenia tejto účtovnej závierky a sme
presvedčení, že Spoločnosť je schopná nepretržite pokračovať v činnosti.
Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:
Áno

Nie

Čl. II (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastné náklady,
menovitá hodnota
Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota
Ocenenie majetku a záväzkov

ÚJ má náplň (x)

Poznámka k oceneniu

Obstarávacou cenou
Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou
činnosťou

x

Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou
Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné
papiere

x

Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté
vkladom do ZI

x

Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou
činnosťou

x

Záväzky pri ich prevzatí
Vlastnými nákladmi
Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

x

Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
Príchovky a prírastky zvierat
Menovitou hodnotou
Peňažné prostriedky a ceniny

x

Pohľadávky pri ich vzniku

x

Záväzky pri ich vzniku

x

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou
vlastného imania, iné
Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné
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ÚJ má
náplň (x)

Ocenenie majetku a záväzkov

Poznámka k oceneniu

Reálnou hodnotou
Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti
Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti
Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ účtujúcej v jednoduchom účtovníctve
Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní
Drahé kovy v majetku fondu
Hodnotou zistenou metódou vlastného imania
Iné
Cenné papiere a podiely na základnom imaní - menovitou hodnotou

x

Daň z príjmov - splatná

x

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu
Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu
Dlhodobý nehmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas
predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre
účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia
zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčísľovaní
daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
Druh majetku

Doba odpisovania

Sadzba odpisov

Odpisová metóda

stroje,prístroje,zariadenia

6-12

8,33%-16,67%

rovnomerná

vecné bremeno

14

7,14%

rovnomerná

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

Čl. III (1) Informácie k údajom vykázaným na strane aktív

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom majetku

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – bežné obdobie
Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku
1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - bežné obdobie
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Dlhodobý nehmotný majetok

Aktivované
náklady na
vývoj

Riadok súvahy:

04

Softvér

Oceniteľné
práva

Goodwill

05

06

07
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Ostatný DNM

Obstarávaný
DHM

Poskytnuté
preddavky na
DNM

08

09

10

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia

500 000

Prírastky

618 427

1 118 427

102 227

102 227

720 654

1 220 654

Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci účtovného obdobia

500 000

Oprávky
Stav na začiatku účtovného obdobia

41 666

41 666

Prírastky

35 714

35 714

77 380

77 380

Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci účtovného obdobia
Zostatková hodnota (NETTO)
Stav na začiatku účtovného obdobia

458 334

618 427

1 076 761

Stav na konci účtovného obdobia

422 620

720 654

1 143 274

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – predchádzajúce obdobie
Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku
1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok

Aktivované
náklady na
vývoj

Softvér

Oceniteľné
práva

Goodwill

Ostatný DNM

Obstarávaný
DNM

Poskytnuté
preddavky na
DNM

Riadok súvahy:

04

05

06

07

08

09

10

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia

500 000

Prírastky

470 470

970 470

147 957

147 957

618 427

1 118 427

Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci účtovného obdobia

500 000

Oprávky
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky

5 952

5 952

35 714

35 714

41 666

41 666

Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci účtovného obdobia
Zostatková hodnota (NETTO)
Stav na začiatku účtovného obdobia

494 048

470 470

964 518

Stav na konci účtovného obdobia

458 334

618 427

1 076 761

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – bežné obdobie
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Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku
1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok

Pozemky

Stavby

Riadok súvahy:

12

13

Samostatné
hnuteľné veci
a súbory
Pestovateľské
Základné
Poskytnuté
hnuteľných celky trvalých stádo a ťažné
Obstarávaný preddavky na
vecí
porastov
zvieratá
Ostatný DHM
DHM
DHM
14

15

16

17

18

Spolu

19

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia

57 606

57 606

57 606

57 606

57 606

57 606

57 606

57 606

Prírastky
Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci účtovného obdobia
Zostatková hodnota (NETTO)
Stav na začiatku účtovného obdobia
Stav na konci účtovného obdobia

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – predchádzajúce obdobie
Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku
1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce obdobie
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IČO

Dlhodobý hmotný majetok

Pozemky

Stavby

Riadok súvahy:

12

13

DIČ

3 1 3 2 2 6 3 8

2 0 2 0 3 8 9 9 1 0

Samostatné
hnuteľné veci
a súbory
Pestovateľské
Základné
Poskytnuté
hnuteľných celky trvalých stádo a ťažné
Obstarávaný preddavky na
vecí
Ostatný DHM
DHM
porastov
zvieratá
DHM
14

15

16

17

18

Spolu

19

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia

57 606

57 606

57 606

57 606

57 606

57 606

57 606

57 606

Prírastky
Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci účtovného obdobia
Zostatková hodnota (NETTO)
Stav na začiatku účtovného obdobia
Stav na konci účtovného obdobia

Čl. III (1) f) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnenie podľa položiek súvahy
ÚJ vlastní podiel v spoločnosti Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.) vo výške 0,11% na ZI.
Čl III (1) f) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnenie v nadväznosti na položky súvahy

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený Podiel ÚJ na ZI
DFM
v%

Podiel ÚJ na
hlasovacích
právach v %

Hodnota
vlastného
imania ÚJ, v
ktorej má ÚJ
umiestnený
DFM

Hodnota kapitálového
fondu tvoreného z
príspevkov (§ 123 ods. 2
a § 217a OZ)

Výsledok
hospodárenia ÚJ, v
ktorej má ÚJ
umiestnený DFM

Účtovná hodnota DFM

Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom (dcérske ÚJ)
Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom
Ostatné realizovateľné CP a podiely
akcie INCHEBA, a.s. (2akcie v NH 3319,40)

0,11

0,11

x

x

6 639

Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ
DFM spolu

x

x

x

6 639

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – bežné obdobie
Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy - bežné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, opravných položiek, čistá (netto) hodnota

Bežné účtovné obdobie
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IČO

Dlhodobý finančný majetok

Podielové CP a
podiely v
prepojených ÚJ

Podielové CP a
podiely s
podielovou
účasťou okrem
prepojených ÚJ

Riadok súvahy:

22

23

Ostatné
realizovateľné
CP a podiely
24

DIČ

3 1 3 2 2 6 3 8

2 0 2 0 3 8 9 9 1 0

Dlhové CP a
ostatný DFM,
Pôžičky
Ostatné pôžičky
prepojeným ÚJ, účty v bankách s a ostatný DFM so
pôžičky v rámci viazanosťou viac
splatnosťou
ako 1 rok
podielovej účasti
najviac 1 rok

Obstarávaný
DFM

Poskytnuté
preddavky na
DFM

28, 30

31

32

25,26

27, 29

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného
obdobia

6 639

6 639

6 639

6 639

Stav na začiatku účtovného
obdobia

6 639

6 639

Stav na konci účtovného
obdobia

6 639

6 639

Prírastky
Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci účtovného
obdobia
Účtovná hodnota

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy –
predchádzajúce obdobie
Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy - predchádzajúce obdobie

Pohyb obstarávacích cien, opravných položiek, čistá (netto) hodnota

Predchádzajúce účtovné obdobie
Podielové CP a
podiely s
podielovou
Podielové CP a
účasťou okrem
podiely v
prepojených ÚJ prepojených ÚJ
Dlhodobý finančný majetok
Riadok súvahy:

22

23

Ostatné
realizovateľné
CP a podiely

Pôžičky
Dlhové CP a
prepojeným ÚJ, ostatný DFM, účty Ostatné pôžičky a
pôžičky v rámci
v bankách s
ostatný DFM so
podielovej
viazanosťou viac
splatnosťou
Obstarávaný
Poskytnuté
účasti
ako 1 rok
najviac 1 rok
DFM
preddavky na DFM
25,26

24

28, 30

27, 29

31

Spolu

32

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného
obdobia

6 639

6 639

6 639

6 639

Stav na začiatku účtovného
obdobia

6 639

6 639

Stav na konci účtovného
obdobia

6 639

6 639

Prírastky
Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci účtovného
obdobia
Účtovná hodnota

Čl. III (1) h) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky
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IČO

3 1 3 2 2 6 3 8

DIČ

2 0 2 0 3 8 9 9 1 0

ÚJ vlastní ku dňu zostavenia účtovnej závierky akcie spoločnosti: Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.), 2 ks, MH: 3 319,40 EUR, ktoré neboli precenené na
reálnu hodnotu.
Čl. III (1) h) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Majetok

Druh ocenenia

akcie Incheba, a.s.

BO

PO

Oceňovací rozdiel BO

obstarávacou cenou

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - bežné obdobie
Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - bežné obdobie
Názov položky

Riadok súvahy

V lehote splatnosti

Po lehote splatnosti

Pohľadávky spolu

Dlhodobé pohľadávky
Ostatné pohľadávky z obchodného styku

45

Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným
jednotkám

43

Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem
pohľadávok voči prepojeným ÚJ

44

Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám

47

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu

49

Iné pohľadávky

46, 48, 50, 51, 52

Dlhodobé pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky
Ostatné pohľadávky z obchodného styku

57

Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným
jednotkám

55

Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem
pohľadávok voči prepojeným ÚJ

56

Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám

59

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu

61

Sociálne poistenie

62

Daňové pohľadávky a dotácie

63

Iné pohľadávky

58, 60, 64, 65

Krátkodobé pohľadávky spolu

638 984

638 984

37 460

37 460

676 444

676 444

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - predchádzajúce obdobie
Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - predchádzajúce obdobie

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

Strana: 8

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO

Názov položky

Riadok súvahy

DIČ

3 1 3 2 2 6 3 8
V lehote splatnosti

2 0 2 0 3 8 9 9 1 0

Po lehote splatnosti

Pohľadávky spolu

Dlhodobé pohľadávky
Ostatné pohľadávky z obchodného styku

45

Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným
jednotkám

43

Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem
pohľadávok voči prepojeným ÚJ

44

Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám

47

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu

49

Iné pohľadávky

46, 48, 50, 51, 52

Dlhodobé pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky
Ostatné pohľadávky z obchodného styku

57

Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným
jednotkám

55

Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem
pohľadávok voči prepojeným ÚJ

56

Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám

59

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu

61

Sociálne poistenie

62

Daňové pohľadávky a dotácie

63

Iné pohľadávky

58, 60, 64, 65

Krátkodobé pohľadávky spolu

1 280 993

1 280 993

18 941

18 941

1 299 934

1 299 934

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky
Spoločnosť k 31.12.2021 neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke v zmysle § 10 ods. 11 opatrenia pre PU. Hodnota daňovej pohľadávky k 31.12.2021 by bola 224 926 EUR.
Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Dôvod

Základňa pre výpočet BO

nezaplatené náklady k 31.12.
nedaňové rezervy
daňové straty k umoreniu

Základňa pre výpočet PO

Hodnota odlož. daň. pohľadávky Hodnota odlož. daň. pohľadávky
BO
PO

14 557

18 189

3 057

3 820

7 007

6 250

1 472

1 312

1 049 511

830 145

220 397

174 331

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty
Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Pokladnica, ceniny
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky

14 608

13 623

2 857

7 316

17 465

20 939

Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované
Peniaze na ceste
Spolu

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období
Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období
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IČO
Účty účtovej
osnovy

Opis položky časového rozlíšenia

3 1 3 2 2 6 3 8

DIČ

2 0 2 0 3 8 9 9 1 0
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:

(381A, 382A)

8

Rainside-certifikát RapidSSL

381020

8

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:

(381A, 382A)

Rainside-certifikát RapidSSL
ESET licencia
domena
nájomné
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:

(385A)

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:

(385A)

67

vyúčtovanie podnájmu

385010

67

10 153

96

381010

8

20

381010

84

64

381010

12

8

381010

10 049

4

Čl. III (2) Informácie k údajom vykázaných na strane pasív

Čl. III (2) a) Údaje o vlastnom imaní

Čl. III (2) a) 1.,3.,6. Údaje o vlastnom imaní
Čl. III (2) a) 1.,3.,6. Údaje o vlastnom imaní
Text

Hodnota BO

Základné imanie celkom
Počet akcií (a.s.)
Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)

Hodnota PO
1 770 896

1 770 896

53 350

53 350

33

33

-7

-8

1 770 896

1 770 896

Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní
Hodnota upísaného vlastného imania
Počet upísaných akcií (a.s.)
Menovitá hodnota upísaných akcií (a.s.)
Iný titul zmeny vlastného imania
Hodnota splateného základného imania

Čl. III (2) a) 4.,7. Vysporiadanie účtovnej straty z predchádzajúceho účtovného obdobia
Spoločnosť v roku 2020 vykázala účtovnú stratu vo výške 435.657,49 EUR, ktorá bola na základe rozhodnutia valného zhromaždenia uhradená z nerozdeleného zisku minulých
rokov.
Čl. III (2) a) 4.,7. Vysporiadanie účtovnej straty z predchádzajúceho účtovného obdobia

Rozhodnutie o úhrade straty z minulého roka:

V návrhu vysporiadania sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.
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IČO

3 1 3 2 2 6 3 8

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Názov položky

DIČ

2 0 2 0 3 8 9 9 1 0

Návrh vysporiadania účtovnej straty

Účtovná strata
Vysporiadanie účtovnej straty

Bežné účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

435 657

61 649

Zo zákonného rezervného fondu
Zo štatutárnych a ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Úhrada straty spoločníkmi
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov

321 394

Iné
Spolu

435 657

383 043

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie
Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Názov položky

Stav na začiatku účtovného
obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Stav na konci účtovného
obdobia

Dlhodobé rezervy, z toho:
Krátkodobé rezervy, z toho:

17 292

18 030

17 292

audit, účtovná závierka

6 250

7 007

6 250

18 030
7 007

nevyčerpaná dovolenka

11 042

11 023

11 042

11 023

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie
Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Názov položky

Stav na začiatku účtovného
obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Stav na konci účtovného
obdobia

Dlhodobé rezervy, z toho:
Krátkodobé rezervy, z toho:

14 426

17 292

14 426

17 292

audit, účtovná závierka

6 250

6 250

6 250

6 250

nevyčerpaná dovolenka

8 176

11 042

8 176

11 042

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti
Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text

Hodnota BO

Hodnota PO

Záväzky do lehoty splatnosti

51 524

Záväzky po lehote splatnosti

14 815

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti
Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti
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IČO

Súvahová položka záväzku
114 - Záväzky zo sociálneho fondu

Spolu v tom

Zostatková doba
splatnosti do 1 roka
vrátane

Zostatková doba
splatnosti od 1 do 5
rokov vrátane

70

126 - Ostatné záväzky z obchodného styku

2 0 2 0 3 8 9 9 1 0

Zostatková doba
splatnosti viac ako 5
rokov BO

Zostatková doba
splatnosti viac ako 5
rokov PO

70

33 276

33 276

131 - Záväzky voči zamestnancom

5 644

5 644

132 - Záväzky zo sociálneho poistenia

5 218

5 218

133 - Daňové záväzky a dotácie

1 599

1 599

135 - Iné záväzky

2 502

2 502

48 309

48 239

Spolu

DIČ

3 1 3 2 2 6 3 8

70

Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej
pohľadávke
Spoločnosť k 31.12.2021 neúčtovala o odloženom záväzku, či pohľadávke v zmysle § 10 ods. 11 opatrenia pre PU. Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2021 by bola
224 926 EUR.
Čl. III (2) f) , (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke
Názov položky

Hodnota BO

Hodnota PO

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho
odpočítateľné
zdaniteľné
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:
odpočítateľné

21 564

24 439

1 049 511

830 145

zdaniteľné
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty
Sadzba dane z príjmov (v %)
Odložená daňová pohľadávka
Uplatená daňová pohdľadávka
Zaúčtovaná ako náklad
Zaúčtovaná do vlastného imania
Odložený daňový záväzok
Zmena odloženého daňového záväzku
Zaúčtovaná ako náklad
Zaúčtovaná do vlastného imania
Iné

Čl. III (2) g) Záväzky zo sociálneho fondu
Čl. III (2) g) Záväzky zo sociálneho fondu
Názov položky

Hodnota BO

Hodnota PO

Začiatočný stav sociálneho fondu

120

321

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov

483

505

Tvorba sociálneho fondu spolu

483

505

Čerpanie sociálneho fondu

533

706

70

120

Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu

Konečný zostatok sociálneho fondu

Čl. III (5) Informácie o odloženej dani
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Poznámky Úč PODV 3-01

IČO

3 1 3 2 2 6 3 8

DIČ

2 0 2 0 3 8 9 9 1 0

Čl. III (5) a) až e) Odložená daň
ÚJ ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky neúčtovala o odloženom záväzku, či pohľadávke.
Čl. III (5) a) až e) Odložená daň
Názov položky

Hodnota BO

Hodnota PO

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z
príjmov
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane
z príjmov
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a
iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predch. účtovných období, ku ktorým sa v predch. účtovných
obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej
pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a
odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka

164 547

269 454

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

Čl. III (5) f) a g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku
hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov
ÚJ ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky neúčtovala o odloženom záväzku, či pohľadávke.
Čl. III (5) f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov
Názov položky
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:
teoretická daň

Základ dane BO

Daň v % BO

Daň BO

-383 043

x

Základ dane PO

x

Daň PO

Daň v % PO

-435 657

x

x

-80 439

x

-91 488

2 005

421

142

30

Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky

216 491

45 463

166 061

34 873

Nevyužitá daňová strata

164 547

34 555

269 454

56 585

Daňovo neuznané náklady

21

Výnosy nepodliehajúce dani

Zmena sadzby dane
Odpočítateľné položky
Spolu
Splatná daň z príjmov

x

x

Odložená daň z príjmov

x

x

Celková daň z príjmov

x

x

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

Čl. IV (1) Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch a nákladoch

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácií nákladov, ostatných výnosov z
hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov
Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov
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Poznámky Úč PODV 3-01

IČO

3 1 3 2 2 6 3 8

Názov položky

DIČ

2 0 2 0 3 8 9 9 1 0

Hodnota BO

Hodnota PO

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:

50 677

Aktivácia zásob materiálu

50 677

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:

1 777

Náhrada súdnych trov

1 777

Finančné výnosy, z toho:

47 300

74 665

47 300

74 665

Kurzové zisky, z toho:
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:
Výnosové úroky
Výnosy z dlhodobého finančného majetku

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov
Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Osobný náklad

Riadok výkazu
ziskov a strát

Hodnota BO

Hodnota PO

Celková suma osobných nákladov, z toho:

15

179 769

182 336

- mzdové náklady

16

90 169

92 112

- odmeny členov orgánov spoločnosti

17

42 000

42 000

- sociálne a zdravotné poistenie

18

45 144

45 774

- sociálne zabezpečenie

19

2 456

2 450

Čl. IV (1) g) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby
Čl. IV (1) g) Významné položky nákladov za poskytnuté služby
Položky nákladov

Hodnota BO

Hodnota PO

služby k bituminóznemu ložisku

80 600

104 050

preskum trhu pre využiie alginitu

94 737

100 100

nájomné

55 029

57 729

účtovné a audítorské služby

19 891

19 066

760

431

notárske služby

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti
Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti
Položky nákladov

Hodnota BO

Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Hodnota PO
35 714

35 714

Čl. IV (2) Informácie k výške a charakteru položiek výnosov a nákladov, ktoré majú výnimočný
rozsah alebo výskyt
Čl. IV (2) Informácie k výške a charakteru položiek výnosov a nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt
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Poznámky Úč PODV 3-01

IČO
Názov položky

3 1 3 2 2 6 3 8

DIČ

Hodnota BO

Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:

2 0 2 0 3 8 9 9 1 0
Hodnota PO

47 300

úroky z pohľadávky

74 665

47 300

74 665

175 337

204 150

preskum trhu pre využiie alginitu

94 737

100 100

služby k bituminóznemu ložisku

73 900

72 951

6 700

31 099

Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:

právne služby k bituminóznemu ložisku

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom
alebo audítorskou spoločnosťou
Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou
Názov položky

Hodnota BO

Hodnota PO

Náklady voči auditorovi, auditórskej spoločnosti, z toho:

6 007

5 250

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky

5 500

5 000

507

250

iné uisťovacie auditórske služby
súvisiace auditórske služby
daňové poradenstvo
ostatné neauditórske služby

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Čl. V (1) Informácie k iným aktívam a iným pasívam

Čl. V (1) a) Opis a hodnota podmieneného majetku
Spoločnosť neeviduje podmienený majetok.
Čl. V (1) a) Opis a hodnota podmieneného majetku
Druh podmieneného majetku

Hodnota BO

Práva zo servisných zmlúv
Práva z poistných zmlúv
Práva z koncesionárskych zmlúv
Práva z licenčných zmlúv
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov
Práva z privatizácie
Práva zo súdnych sporov
Iné práva

Čl. V (1) b) Opis a hodnota podmienených záväzkov
Spoločnosť neeviduje podmienené záväzky.
Čl. V (1) b) Opis a hodnota podmienených záväzkov
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Hodnota PO

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO

Druh podmieneného záväzku

3 1 3 2 2 6 3 8

DIČ

2 0 2 0 3 8 9 9 1 0

Hodnota voči
Hodnota voči
Hodnota celkom BO spriazneným osobám Hodnota celkom PO spriazneným osobám
BO
PO

Zo súdnych rozhodnutí
Z poskytnutých záruk
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov
Z ručenia
Iné podmienené záväzky

Čl. V (2) Významné položky ostatných finančných povinností nevykázaných v súvahe
Spoločnosť neeviduje ostatné finančné povinnosti.
Čl. V (2) Významné položky ostatných finančných povinností nevykázaných v súvahe

Významná finančná povinnosť

Hodnota BO

Hodnota PO

Hodnota voči
Hodnota voči
spriazneným osobám spriazneným osobám
BO
PO

Zákonná povinnosť odobrať určité množstvo produktu
Zmluvná povinnosť odobrať určité množstvo produktu
Uskutočnené investície
Veľké opravy

Čl. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa
zostavenia účtovnej závierky
Po 31.12.2021 nenastali udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.
Čl. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Zoznam udalostí

Dôvod

Hodnota (BO)

Hodnota (PO)

a) Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré
nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej
závierky
b) Zmena výšky rezerv a opravných položiek, ktoré nastali v dôsledku udalosti po dni, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky
c) Zmena spoločníkov účtovnej jednotky
d) Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti
e) Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku
f) Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkarne)
g) Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov
h) Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy
i) Mimoriadne udalosti - živelné pohromy
j) Získanie alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť

Čl. VII Informácie o transakciách so spriaznenými osobami, štatutárnymi, dozornými a inými
orgánmi

Čl. VII (1) Informácie o transakciách so spriaznenými osobami
Spoločnosť neuskutočnila v priebehu účtovného obdobia transakcie so spriaznenými osobami.

Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami
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Poznámky Úč PODV 3-01

IČO

3 1 3 2 2 6 3 8

DIČ

2 0 2 0 3 8 9 9 1 0

Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

Spriaznená osoba

Charakteristika
transakcie

Výška zostatku ku
dňu zostavenia
účtovnej závierky

Hodnota BO

Zabezpečenie
zostatku

Opravná položka k
pochybným
pohľadávkam

Odúčtovanie
pochybných
pohľadávok do
nákladov

Hodnota PO

Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva rozhodujúci
vplyv
Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva spoločný
rozhodujúci alebo podstatný vplyv
dcérske účtovné jednotky
spoločné účtovné jednotky
pridružené účtovné jednotky
kľúčový manažment účtovnej jednotky
alebo jej materskej účtovnej jednotky
ostatné spriaznené osoby

Čl. VII (2) Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a
iného orgánu

Čl. VII (2) a) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti – bežné
obdobie
Čl. VII (2) a) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti z dôvodu výkonu ich funkcie vrátane plnení vyplývajúcich z dôchodkových programov pre
bývalých členov týchto orgánov

Bežné účtovné obdobie
Druh odmeny/plnenia

Hodnota odmeny
súčasných členov
štatutárnych orgánov

odmena za výkon funkcie

Hodnota plnenia
Hodnota odmeny Hodnota odmeny
bývalých členov
súčasných členov súčasných členov
štatutárnych
dozorných orgánov iných orgánov
orgánov

Hodnota plnenia
bývalých členov
dozorných
orgánov

Hodnota plnenia
bývalých členov
iných orgánov

42 000

Čl. VII (2) a) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti –
predchádzajúce obdobie
Čl. VII (2) a) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti z dôvodu výkonu ich funkcie vrátane plnení vyplývajúcich z dôchodkových programov pre
bývalých členov týchto orgánov

Predchádzajúce účtovné obdobie
Druh odmeny/plnenia

odmena za výkon funkcie

Hodnota odmeny
Hodnota odmeny
Hodnota odmeny
súčasných členov
súčasných členov súčasných členov
štatutárnych
dozorných orgánov
iných orgánov
orgánov

Hodnota plnenia
bývalých členov
štatutárnych
orgánov

Hodnota plnenia
bývalých členov
dozorných orgánov

Hodnota plnenia
bývalých členov
iných orgánov

42 000

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej
závierky – bežné obdobie
Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - bežné obdobie

Bežné účtovné obdobie
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Poznámky Úč PODV 3-01
Položka vlastného imania

IČO
Účet účtovej
osnovy

Základné imanie

(411)

Zmena základného imania

+/-419

Pohľadávky za upísané vlastné imanie

(/-/353)

Emisné ážio

(412)

Ostatné kapitálové fondy

(413)

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond

(421A, 422,
417A, 418)

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a
záväzkov

(+/-414)

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín

(+/-415)

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení,
splynutí a rozdelení

(+/-416)

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely

(417A, 421A)

Štatutárne fondy

(423, 42X)

Ostatné fondy

(427, 42X)

Nerozdelený zisk minulých rokov

(428)

Neuhradená strata minulých rokov

(/-/429)

Výsledok hospodárenia bežného účtovného
obdobia

r.100

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Prírastky

3 1 3 2 2 6 3 8
Úbytky

DIČ

2 0 2 0 3 8 9 9 1 0

Presuny (+/-)

Stav na konci účtovného
obdobia

1 770 896

1 770 896

35 212

35 212

354 179

354 179

497 306

-435 657

-383 043

-435 657

61 649

435 657

-383 043

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

(+/-491)

Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej
závierky – predchádzajúce obdobie
Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - predchádzajúce obdobie
Predchádzajúce účtovné obdobie
Položka vlastného imania

Účet účtovej
osnovy

Základné imanie

(411)

Zmena základného imania

+/-419

Pohľadávky za upísané vlastné imanie

(/-/353)

Emisné ážio

(412)

Ostatné kapitálové fondy

(413)

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond

(421A, 422,
417A, 418)

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a
záväzkov

(+/-414)

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín

(+/-415)

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení,
splynutí a rozdelení

(+/-416)

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely

(417A, 421A)

Štatutárne fondy

(423, 42X)

Ostatné fondy

(427, 42X)

Nerozdelený zisk minulých rokov

(428)

Neuhradená strata minulých rokov

(/-/429)

Výsledok hospodárenia bežného účtovného
obdobia

r.100

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny (+/-)

1 770 896

1 770 896

35 212

35 212

354 179

354 179

806 396

-309 090

-435 657

-309 090

497 306

309 090

-435 657

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

Stav na konci účtovného
obdobia

(+/-491)
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Cash flow (v celých EUR) k dátumu 31.12.2021
Firma :

Strana :

1

IČO : 31322638

GEOCOMPLEX, a.s. (2021), Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 821 09, Bratislava

DIČ : 2020389910

Označenie
položky

Z/S
A.1.
A.1.1.
A.1.2.
A.1.3.
A.1.4.
A.1.5.
A.1.6.
A.1.7.
A.1.8.
A.1.9.
A.1.10.
A.1.11.
A.1.12.
A.1.13.
A.2.

A.2.1.
A.2.2.
A.2.3.
A.2.4.

A.3.
A.4.
A.5.
A.6.
A.7.
A.
B.1.
B.2.
B.3.

B.4.
B.5.
B.6.

B.7.
B.8.
B.9.
B.10.
B.11.
B.12.
B.13.
B.14.
B.15.
B.16.
B.17.
B.
C.1.
C.1.1.

Obsah položky
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov (+/-)
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A.1.1. až
A.1.13.)
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto
majetku do nákladov, s výnimkou jeho predaja (+)
Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)
Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)
Zmena stavu opravných položiek (+/-)
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)
Úroky účtované do nákladov (+)
Úroky účtované do výnosov (-)
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka (-)
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka (+)
Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia, s výnimkou tých, ktoré sa
uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom
a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a
peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia (Súčet A.2.1 až A.2.4)
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činností (+/-)
Zmena stavu zásob (-/+)
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a
peňažných ekvivalentov (-/+)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných
častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A.1. + A.2.)
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)
Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo
finančných činností (-/+)
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.7.)
Peňažné toky z investičných činností
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných
papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie
(-)
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných
papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie
(+)
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou
konsolidovaného celku (-)
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou
konsolidovaného celku (+)
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej
jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)
Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke,
ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky
považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)
Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky
považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)
Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)
Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.17.)
Peňažné toky z finančnej činnosti
Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)
Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)
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Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

-383 043
-21 702

-435 657
-38 951

35 714

35 714

-10 116

-47 300

-74 665

444 047

626 197

610 826
-116 102
-50 677

737 755
-111 558

39 302

151 589

59 451

98 753

151 589

98 753

151 589

-102 227

-147 957

-102 227

-147 957

Cash flow (v celých EUR) k dátumu 31.12.2021
Firma :

Strana :

2

IČO : 31322638

GEOCOMPLEX, a.s. (2021), Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 821 09, Bratislava

DIČ : 2020389910

Označenie
položky

C.1.2.
C.1.3.
C.1.4.
C.1.5.
C.1.6.
C.1.7.
C.1.8.
C.2.
C.2.1.
C.2.2.
C.2.3.
C.2.4.
C.2.5.
C.2.6.
C.2.7.
C.2.8.
C.3.
C.4.
C.5.
C.6.
C.7.
C.8.
C.9.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Obsah položky
Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)
Prijaté peňažné dary (+)
Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)
Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou
jednotkou (-)
Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až
C.2.8.)
Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)
Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)
Príjmy z úverov a pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka, pobočka zahraničnej banky alebo iná fyzická
osoba alebo právnická osoba, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)
Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka, pobočka zahraničnej banky alebo
iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)
Príjmy z prijatých pôžičiek (+)
Výdavky na splácanie pôžičiek (-)
Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej
jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)
Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti
účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových
činností (-)
Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za
peňažné toky z investičnej činnosti (-)
Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za
peňažné toky z investičnej činnosti (+)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)
Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)
Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A+B+C)
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením
kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka (+/-)
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o
kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

Doplňujúce informácie k prehľadu peňažných tokov

a) použitá metóda vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti
Nepriama
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Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

-3 474
20 939
17 465

3 632
17 307
20 939

17 465

20 939

