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1. Profil a orgány spoločnosti, základné údaje
Zakladatel‘ Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, občianske združenie, IČO
37809032 založil dňa 11. 6. 2003 akciovú spoločnosť Mestský Hokejový klub 32
Liptovský Mikuláš, zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice N
65/2003 Nz 46424/2003 overenú notárom JUDr. Miroslavom Durišom.
Mestský Hokejový klub 32 L. Mikuláš, akciová spoločnosť vznikla dňom zápisu
do Obchodného registra SR dňa 20. 10. 2003v odd. Sa vo vložke číslo 10395/L.
Orgánmi spoločnosti sú:
•
•
•

valné zhromaždenie
predstavenstvo
dozorná rada

Štatutárny orgán
predseda:
členovia:
Dozorný orgán
predseda:
členovia:

—

—

predstavenstvo k 31. 5. 2014:
Mgr. Jerguš Bača
Ing. Vlastimil Skandera

dozorná rada k 31. 5. 2014
JUDr. Milan Trnovský
MUDr. Alexander Slafkovský
.

Ing. Karol Durný
Ján Ziak

Ing. Štefan Kunc, člen DR dňa 28.4.2014 požiadal o uvoľnenie z funkcie ku dňu
1.52014.

2. Správa Predstavenstva
Hlavnou činnosťou akciovej spoločnosti je športová činnosť (ľadový hokej)
V akciovej spoločnosti sú registrovaní hráči s hráčskymi zmluvami (A, J, D), hráči od 15
rokov.
.

Dňa 4. 7. 2003 bol Okresným úradom v Liptovskom Mikuláši vydaný Živnostenský list
na základe, ktorého spoločnosť möže vykonávať aj tieto činnosti:
obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu vol‘ných živností
• sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných
živností
• reklamnú a propagačnú činnosť
o
organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí
• vydávanie periodických a neperiodických publikácií
• prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu
a rekondíciu
ubytovacie služby v rozsahu voľných činností

o

•
•
•

predaj hotových - dovezených jedál
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a alkoholických nápojov
predaj na priamu konzumáciu tepeme rýchlo upravovaných mäsových výrobkov
a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál

Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš a.s. a Mestský Hokejový klub 32
Liptovský Mikuláš o.z. dňa 31. 3. 2004 uzatvorili zmluvu o združení pre zjednodušené
zabezpečovanie komplexnej prípravy hráča ľadového hokeja zmluvnými partnermi
a prechod hráčov z o.z. do a.s. v rámci legislatívnych noriem SZĽH.
Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš a.s. bol dňa 18. 12. 2003 prijatý za
člena SZĽH pod číslom klubu 073.
Akciová spoločnosť je registrovaná na Daňovom úrade v Liptovskom Mikuláši
ako plátca DPH od 22. 09. 2004 pod IC DPH: SK2021301832 DIC bob 2021301832
pridelené tiež 22. 9. 2004. ICO je 36413941.
‚

Bankové účty sú vedené v Tatrabanke Liptovský Mikuláš č. ú. je
2621128137/1100.
Rozhodujúce ekonomické ukazovatele činnosti sú uvedené v tabuľkovej časti
tejto výročnej správy
Hodnotenie nepretržitej činnosti a výsledku hospodárenia k 31 .5.2014:
Spoločnosť dosiahia kladný hospodársky výsledok vo výške 16.639 €.
O uvedenú čiastku dosiahnutú ziskom Po zdanení sa záporné vlastné imanie znížilo
z hodnoty 89 343 € na zápornú hodnotu 72 703 €‚ čo možno hodnotiť kladne v rámci
zahájenia konsolidačného úsilia. Záporné vlastné imanie je potrebné neustále
vyhodnocovať vo vzťahu k zákonu o konkurze a reštrukturalizácii.
Záväzky celkom poklesli medziročne z 82 794 € na úroveň 45 031 €‚ čo
predstavuje zníženie o 37 763 € čo je 45 %. Z toho záväzky Z obchodného styku
dosahujú úroveň 35 680 € a medziročne poklesli o 3 754 €.
Spoločnosť nie je v omeškaní úhrad voči daňovému úradu a orgánom poistenia.
Spoločnosť vysporiadala externé príjaté výpomoci a poskytnuté póžičky. Významným
prvkom vo finančnej konsolidácii je zmluvne zabezpečená dotácia na činnosť od
jediného akcionára s platnosťou do 12/2014. Dotácia reprezentuje 42 % zo
zaúčtovaných výnosov.
Celková zadlženosť meraná pomerom záväzkov celkom k majetku netto poklesla
z úrovne 98% na úroveň 79%.
Spoločnosť dosiahla 29% rentabilitu celkového kapitálu meranú pomerom zisku po
zdanení a vlastného imania so záväzkami.
Nefinančné informácie v súlade s ~
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zákona o účtovníctve:

Spoločnosť za hodnotené obdobie nemala organizačnú zložku v zahraničí.
Spoločnosť svojou činnosťou nezaťažuje životné prostredie.
Spoločnosť neaplikuje v praxi výskum a vývoj.
Spoločnosť za overované obdobie nenadobudla vlastné akcie ani mé obchodné podiely
a akcie.
Spoločnosť nezaznamenala udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení
účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje správa.
Výročná správa bola zostavená za predpokladu zachovania nepretržitosti činnosti.
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