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v zmysle zákona o burze cenných papierov
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www.geocomplex.sk
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4552 0478

Základné imanie (v EUR):1. 5. 1992

Zakladate ľ: Fond národného majetku

Časť 1.- Identifikácia emitenta

31 322 638

Informa čná povinnos ť za obdobie: 

akciová spoločnosť



Predmet podnikania:

Oznámenie spôsobu zverejnenia 
predbežného vyhlásenia                 
§ 47 ods. 4 zákona o burze Denník                          

PRAVDA                         
9. 11. 2012

Čas zverejnenia                    § 47 ods. 8 zákona o burze

11.11.2012

0:00:00

Časť 2.   § 36 ods. 1 písm.a) zákona o burze

Dátum zverejnenia

Aplikovaná geofyzika. Projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie úloh základného geologického výskumu, regionálneho geologického výskumu, 
ložiskového geologického prieskumu, inžinierskogeologického prieskumu, geologického prieskumu životného prostredia a geologického 
prieskumu na špeciálne účely. Vykonávanie geofyzikálnych prác pre geologický výskum a prieskum.

Zakladate ľ: Fond národného majetku

Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov 
dennej tla če, alebo názov všeobecne uznávaného 
informa čného systému, v ktorej bolo predbežné 
vyhlásenie zverejnené

www.geocopmlex.sk

a) vysvetlenie hlavných udalostí a 
obchodov, ku ktorým došlo po čas 
príslušného obdobia, a ich dopad 
na finan čnú situáciu emitenta a ním 
ovládaných osôb 

Ustanovenie § 36 zákona o burze ukladá emitentovi akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu povinnosť zverejniť počas prvých šiestich mesiacov účtovného obdobia prvé 
predbežné vyhlásenie svojho riadiaceho orgánu a predbežné vyhlásenie svojho riadiaceho orgánu počas druhých šiestich mesiacov účtovného obdobia. Toto predbežné vyhlásenie 
emitent vydá najskôr po uplynutí lehoty desiatich t ýždňov od za čiatku príslušného šes ťmesačného obdobia a najneskôr v lehote šiestich týžd ňov pred skon čením 
príslušného šes ťmesačného obdobia .

Pozitívne na situáciu v spoločnosti vplývajú najmä práce na projekte pre APVV, merania obsahu radónu v pôde pre potreby výstavby pobytových
priestorov a prenajímanie bytových a nebytových priestorov. Prenájom nebytových priestorov sa v dôsledku začatia totálnej rekonštrukcie
hlavnej budovy výrazne zredukoval. Rekonštukciu budovy realizuje dcérska spoločnosť GCX-byty, s. r. o. Spoločnosť GCX-byty, s. r. o.,
pokračuje aj v úprave väčších bytov a obchodných priestorov v rámci projektu MEDIAN HOUSE. Negatívne na situáciu v
spoločnosti vplýva nedostatok geofyzikálnych zákaziek na Slovensku, vyplývajúca aj z dôvodu pokračovania hospodárskej krízy v tomto odvetví
a z nej vyplývajúca až prehnaná opatrnosť investorov a na strane štátu tvrdé reštrikcie vyplývajúce možno aj z konsolidácie verejných financií.



alebo

Súvaha pod ľa IAS/IFRS

Príloha č. 3 (P3Výkaz ziskov a strát)

Výkaz ziskov a strát a súvaha priebežnej ú čtovnej závierky pod ľa SAS

Príloha č.2 (P2Súvaha-pasíva)

ovládaných osôb 

Súvaha priebežnej ú čtovnej závierky-aktíva

Časť 3.  § 36 ods. 1 písm. b) zákona o burze

Dôsledkom tohto stavu a aj tvrdej konkurencie sú aj nízke ceny za geofyzikálne služby. Spoločnosť je v zložitej situácii najmä pre nedostatok
zákaziek na Slovensku. Situáciu sa nedarí riešiť ani hľadaním zákaziek u našich doterajších partnerov v Rakúsku a v Poľsku.                                                                                                                                                                                                                                      

Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí
zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných
štandardov.                                                                                    
Emitent môže vypísať iba významné položky

Súvaha priebežnej ú čtovnej závierky-pasíva
Príloha č. 1 (P1Súvaha-aktíva)

Výkaz ziskov  a strát priebežnej ú čtovnej závierky

b) všeobecný opis finan čnej 
situácie a výsledkov hospodárenia 
emitenta a ním ovládaných osôb v 
príslušnom období

Spoločnosť v 2. polroku 2012 nemá dostatočné množstvo zákaziek, aby dosiahla pozitívny hospodársky výsledok. Dôvodom je pretrvávajúca
hospodárska kríza v oblasti podnikania v geofyzikálnom prieskume. Spoločnosť nemá žiadne záväzky po lehote splatnosti, v termínoch platí
mzdy, dane a odvody do fondov. Spoločnosť nemá žiadne bankové úvery, na svoju bežnú činnosť čiastočne využiva krátkodobú finančnú
výpomoc. Prognóza na rok 2012 nie je optimistická, nepredpokladáme však výskyt neriešiteľných problémov. Konsolidovaná účtovná závierka a
účtovné závierky dcérskych spoločmostí k 30. 6. 2012 sú zverejnené na www.geocomplex.sk a na stránke NBS a od tohto obdobia nedošlo k
podstaným zmenám. Spoločnosť a ani jej dcérke spoločnosti v minulosti nevykonávali a ani v súčasnosti nevykonávajú žiadne práce
negatívne ovplyvňujúce životné prosredie.

UPOZORNENIE                                                                 
Výkaz ziskov a strát a súvaha pod ľa IAS/IFRS

Príloha č. 4 (P4Súvaha podľa IAS)



áno

Poznámky: 

Výkaz ziskov a strát pod ľa IAS/IFRS

Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka 
okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods.1 zákona o 
účtovníctve, ktorá v účtovnom období emitovala cenné papiere a 
tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá 
nespĺňa podmienky podľa  § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve, 
zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných 
účtovných štandardov ak sa tak rozhodne.                                              
Emitent môže vypísať iba významné položky

Príloha č. 7 (P7Výkaz ZaS podľa IAS)

Súvaha pod ľa IAS/IFRS Príloha č. 6 (P6Súvaha podľa IAS)

Príloha č. 5 (P5Výkaz ZaS podľa IAS)Výkaz ziskov a strát pod ľa IAS/IFRS

Zostavuje konsolidovanú ú čtovnú závierku  (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie)

Súvaha pod ľa IAS/IFRS

Forma tu uvedeného vypracovania predbežného vyhlásenia je pre emitenta dobrovoľná a predbežné vyhlásenie môže vypracovať aj inou formou, slúži iba ako pomoc pre spracovanie 
predbežného vyhlásenia. Predbežné vyhlásenia je vypracované podľa ustanovenia § 36 zákona č. 429/2002 Z.z.  o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
"zákon o burze"). Emitent pred vypracovaním predbežného vyhlásenia by si mal pozorne preštudovať príslušné ustanovenia zákona o burze (§ 34 a nasl.) a iných súvisiacich zákonov.

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát a súvaha pod ľa 
IAS/IFRS                                                                                                                 
Emitent môže vypísať iba významné položky

Príloha č. 12 (P12Dalsieudaje): Všetky údaje, ktoré emitent nemoholuviesť v základnej tabuľke k informačnej povinnosti z dôvodu, že príslušné údaje sa nezmestili do kolónky uvedie ich v príloheč.
12 (P12Dalsieudaje) a súčasne emitent uvedie v príslušnej kolónke „Prílohač. 12“. Doporučujeme spracovať prílohu č. 12, čo najprehľadnejším spôsobom tak, že údaje vždy uviesť s príslušným
názvom z tabuľky. Príloha č. 12 môže tvoriť ďalší súbor.

Informujeme emitentov, že ak v základnej tabuľke Predbežné vyhlásenie vyplnia údaje: IČO, Obchodné meno/názov, Sídlo(ulica,číslo, PSČ, Obec), smerovéčíslo telefónu, telefónnečíslo,číslo faxu, e-
mail tak, tieto údaje nemusí vyplňovať v ďalších formulároch. Automaticky sa mu prepíšu do príslušných buniek v ďalších formulároch.

Príloha č. 4 (P4Súvaha podľa IAS)


