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Dozomá rada akciovej spoločnosti GEOCOMPLEX, a. S., v sú1ade
s obchodným zákonníkom, platnými stanovami a predpismi spoločnosti plnila funkciu
kontrolného orgánu spoločnosti 50 zameranÍm na zabezpečovanie rozhodnutí prijatých
akcionánni.

Dozomá rada bola informovaná o zasadaniach prcdstavenstva a zaujímala
k prerokovaným materiálem stanoviská.

Stanovisko k účtovnej závierke spoločnosti a auditu za rok 2013

Dozomá rada bola predstavenstvom spoločnosti, resp. vedenÚll spoločnosti
priebeŽIle inťonnovaná o výsledkoch hospodárenia spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s.
Nadvazne na priebeŽIlé hodnotenia výsledkov hospodárenia spoločnosti a po
preštudovaní ročncj účtovncj závicrky dozomá rada konštatuje, že spoločnosť
GEOCOMPLEX, a. S., na základe preukázaného objemu tržieb, výnosov
a preukázaného objemu nákladov dosiahla v roku 2013 hospodársky výsledok - stratu:
-2446,42 €.

Hlavna činnosť spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s., sa výrazne zvýšila oproti roku
2012. Výnosy z hospodárskej činnosti boli 186 615 € (výnosy spolu 209324 €). Na
Slovensku bol nárast výnosov ZD zákaziek o 146757 € (v tom bola subdodávka
v hodnote 48815 €). V zahraničí neboli žiadne zákazky. V roku 2012: 1 800 €. Výnosy
zprenájmu aslužieb bol i 41266 €, v roku 2012: 45094 €. Výnosy zpredaja HIM
a DlM bo1i v roku 2013: 750 €, v roku 2012: 0,- €. Výrazný nárast výnosov sprevádzal
aj výrazný nárast nákladov; v roku 2013: 211 770 € (v tom bo1a subdodávka v hodnote
48 815 €), v roku 2012: 163 522 € (subdodávka 0,- €). Mzdové náklady 5a v roku 2013
zvýšili o 5072 € (z 57 611 na 62 684 € vrátane DoVP).

Na základe uvedených skutoěností dozorná rada predkladá valnému
zhromaždeniu v zmysle platných stanov nasledovné vyjadrenie:

- Audítor Ing. Ivan Bulánek, ěislo licencie 755, bol schválený na valnom
zhromaždení v roku 2013 na návrh dozornej rady.

- Dozorná rada konštatuje, že vykonaním auditu účtovoej závierky za rok 2013
je splnená povinnost' jej overenia v súlade s Obchodným zákonníkom.

Záverečný výrok auditora Ing. Ivana Bulánka k individuálnej účtovnej
závierke hovorí - citujeme:

Podl'a mojho názoru, položky účtovnej závierky za rok 2013 pravdivo
vyjadrujú hodnotu aktiv, závazkov, vlastného imania, finančnú, ako aj výsledkovú
situáciu spoločnosti GEOCOMPLEX, a. s., k 31. 12. 2013 v súlade so zákonom
Č. 431/2002 Z. z. a príslušnými predpismi Ministerstva financií SR.
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Po preskúmaní výsledkov účtovnej závierky za rok 2013 a na základe záverečného
výroku audítora dozorná rada spoločnosti GEOCOMPLEX, a. S., odporúča
valnému zhromaždeniu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 schválit'.

Dozoruá rada prerokovala návrh predstavenstva na vyrovnanie straty a navrhuje
hospodársky výsledok za rok 2013 - stratu -2446,42 € preúčtovať na neuhradenú
stratu minulých období.

V súlade s právnymi predpismi spoločnosť vykonala aj konsolidovanú účtovnú
závierku. Výsledky auditu konsolidovanej účtovnej závierky sú súčasťou výročnej
správy.

Záverečný výrok audítora Ing. Ivana Bulánka ku konsolidov3nej účtovnej
závierke je - citujeme:

Podl'a mojho názoru, položky kODsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013
pravdivo vyjadrujú hodnotu aktív, závazkov, vlastného imania, finančnú, ako aj
výsledkovú situáciu spoločnosti GEOCOMPLEX, 3. S., 3 dcérskych spoločností
k 31. t2. 2013 v súlade S Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo,
ako aj ďalšími súvisiacimi predpismi.

V Bratislave 12.6.2014

Milan Petrovič. v. r.. pfedseda dozomej radYcX4

Ján Bolf. v. f., člen dozornej rady /

Zuzana Lieskovská, v. r., členka dozomej rady


