
Poznámky
k účtovnej závierke

k 31.05.2010

Účtovná jednotka: Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s.

Zostavené dňa:
4.8.2010

Podpisový záznam Člena
štatutárneho orgánu úČtovnej
jednotky alebo fyzickej osoby,
ktoráje úČtovn~u jednotkou:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
úČtovnej závierky

MESTSKÝ I-I0KEJOV~
LIPTOVSKÝ M

Partiz~flOV 14. 031 0
~ČO: 3041~9~1 IC DPH:

Podpisový záznam
osoby zodpovednej
za vedenie
úČtovníctva:

KLUB 32 as.
KU LAŠ
Lipt. Mikuláš

SK2021301832

Schválené dňa:



A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1. Obchodné meno účtovnej jednotky: Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš,a.s.

2. Sídlo účtovnej jednotky: Partizánov 14, 031 01 Liptovský Mikuláš

3. Dátum založenia: 11.06.2003

4. Dátum vzniku: 20.10.2003

5. Opis hospodárskej činnosti: činnost‘ športového klubu

6. Priemerný počet zamestnancov: 2
Z toho vedúcich zamestnancov: O

7. Účtovná jednotka je neobmedzene ručiacim spoločníkom v mých jednotkách
nie

8. Právny dóvod na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá je právnickou
osobou: - riadna k poslednému dňu účtovného obdobia

9. Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená
valným zhromaždením:
a. schval‘ujúci orgán úětovnej jednotky: valné zhromaždenie
b. dátum schválenia: 24.8.2009

ČLEN0vIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

1. Štatutárny orgán =) predstavenstvo:
Ing. Ján Blcháč, PhD. — predseda
Mgr. Gabriel Lengyel - člen
Ing. Vladimír Poliak - člen
Ľubomír Bubniak - člen
Ing. Stefan Kunc - člen

2. Dozorná rada =) členovia:
Ing. Karol Durný - predseda
Ing. Rudolf Huna - člen
JUDr. Ján Droppa - člen
Ján Ziak-člen
Vladimír Cukan — člen
Ing. Dušan Grešo - člen

V štatutárnych orgánoch spoločnosti v hodnotenom roku nastala zmena v predstavenstve
a v dozornej rade.

3. Struktúra akcionárov

Výška podielu Podjel na
P.č. Akcionár Počet akcií na z~kladnom imaní hlasovacích

absolútne v % právach v %
v mene EUR

I. Mesto I
Liptovský Mikuláš 900 25 200 100 100
ICO: 00315524
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c. ÚDAkiE O KONSOLIDÁCII

Účtovná jednotka je súčast‘ou konsolidovaného celku.
a,b) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú

závierku
- Mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989, Liptovský Mikuláš

c) Obchodně meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, kde sú prístupné konsolidované účtovné
závierky a adresa registrovaného súdu

- Mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989, Liptovský Mikuláš
- Obchodný register Okresného súdu Zilina

E. PöuŽITÉ ÚČTovNĚ ZÁSAI~Y A ÚČTOVNÉ METÓDY

a) východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Spoločnost‘ zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

Učtovná jednotka nezrnenila účtovné metódy, zásady oproti predchádzajúcemu úětovnému obdobiu. Uětovné
metódy a yšeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované počas celého účtovného
obdobia. Učtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách EUR na základe dodržania ěasovej a vecnej súvislosti
nákladov a výnosov.

b) dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok spoločnost‘ neeviduje.
Dlhodobý hmotný majetok spoločnosť neeviduje.

c) cenné papiere a podjely
Cenné papiere a podiely neevidujeme.

d) zásoby
Spoločnost‘ eviduje zásoby — materiál na sklade v hodnote 22 847 EUR. Zásoby sa oceňujú obstarávacou

cenou, čím sa rozumie cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

e) pohl‘adávky
Pohl‘adávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky sa oceňujú

obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné
a nevymožitel‘né pohl‘adávky prostredníctvom opravných položiek.

1) peňažné prostriedky a ceniny
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

g) náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na

dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

h) rezervy
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou. Tvoria sa na krytie známych rizik

alebo strát z podnikania. Oceňuj ú sa v očakávanej výške záväzku.

i) záväzky
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú

obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je má ako ich výška v úětovníctve, uvedú sa
záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

j) výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na

dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
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k) operatívny prenájom
Majetok prenajatý na základe operatívneho lízingu spoločnosť neeviduje.

I) cudzia mena
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítajú na menu EURO kurzom Európskej centrálnej

banky ku dňu predchádzajúcemu dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Pri kúpe a predaji valút sa používa kurz
za ktorý boli nakúpené alebo predané.

m) výnosy
tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty a sú znížené o zl‘avy a zrážky (

rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.)

F. UDAJEVYKAZANE NASTRANE AKTIV SUVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok: neevidujeme
2. Dlhodobý hmotný majetok: neevidujeme

2a) Ocenenie dlhodobého hmotného majetku (údaje v celých EUR)

Ocenenie Stav na
Dlhodobý hmotný Riadok na začiatku konci

majetok podl‘a položiek súvahy bežného Prírastky Ubytky Presuny bežného
súvahy účt.obdobia (+ -) účt.obd.

2b) Oprávky a opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku (údaje v celých EUR)

Oprávky a opravné Riadok Stav na Stav na
položky podl‘a položiek súvahy začiatku konci

súvahy bežného Prírastky Ubytky Presuny bežného
účtovného (+ -) účtovného
obdobia obdobia

2c) Zostatková hodnota dlhodobého majetku (údaje v celých EUR)

Riadok Zostat.hodnota Zostat.hodnota
~ Zostatková hodnota podl‘a položiek súvahy súvahy na zač.bežného nakonci.bežného

účtov. obdobia účtov. obdobia

3.) Dlhodobý finančný majetok: neevidujeme

4.) Dlhodobý hmotný, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má obmedzené právo
s ním nakiadat‘: nieje

5.) Zásoby: Spoločnost‘ eviduje zásoby — materiál na sklade k 31.05.2010 v hoclnote 22 847 EUR. Na
materiál neboli vytvorené žiadne opravné položky.
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6.) Zákazková výroba: nie je

7.) Pohl‘adávky

7 a) Opravné položky k pohl‘adávkani: (údaje v celých EUR)
Stav na Stav na

Dövod tvorby, Riadok začiatku Tvorba Zníženie Zrušenie konci
zníženia, zrušenia súvahy bežného bežného

účtovného účtovného
obdobia obdobia

Opravná položka k faktúre
ASO7/08061 v50 % výške, 048 91 136 0 0 227
riziko nezaplatenia faktúry
Opravná položka k faktúre
AS-08/09/074 v 20% výške 048 0 1 342 0 0 1 342
Riziko nezaplatenia faktúry
Opravná položka k faktúre
AS2006066 v 100% výške 048 0 2 965 0 0 2 965
Riziko nezaplatenia faktúry
Opravná položka k faktúre
ASO7/08030v 100% výške 048 0 3 950 0 0 3 950
Riziko nezaplatenia faktúry

7b) Pohl‘adávky z obchodného styku Po lehote splatnosti
Text Hodnota (v celých

EUR)
Pohľadávky do lehoty splatnosti 50 284
Pohľadávky Po lehote splatnosti 64 958

7c) Pohl‘adávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia:
Nie sú

7d) Pohl‘adávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo: nie sú

8. Krátkodobý finančný majetok
Za krátkodobý finančný majetok sa považuje peňažná hotovost‘ účtovnej jednotky a účty v bankách.
Učtami v bankách móže spoločnost‘ vol‘ne disponovat‘

9. Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich
období.__(údaje_v_celých_EUR)

Stav na Stav na konci.
Opis položky zač.bež. Prírastky Ubytky bež. účtovného

účtovného obdobia
obdobia

náklady bud. období — poskytnutý
nelimitovaný transfer hráčov na obdobie 100 909 0 25 227 75 682
1.6.2008—3 1.05.20 13
príjmy bud. období — zmluva o reklame na
obdobie 1.1. — 3 1.10.2009 uzavretá SO 94 375 0 94 375 0
spoločnosfou sunob — zmluva zrušená
príjmy bud. období — zmluva o rekiame na
obdobie 1.1. — 3 1.10.2009 uzavretá so 89 408 0 89 408 0
spoločnosťou agro-invest- zmluva zrušená
príjmy bud.období —zmluva o rekiame na
obdobie od 1.12.2009-31.5.2010 uzavretá so 0 6 788 0 6 788
spoločnost‘ou Kapitál Impérium s.r.o.
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lO.Poistenie dlhodobého nehmotného a dlhodobého majetku
Opis majetku Poistná suma Platnost‘ zmluvy od-do

(v celých
eurách)

~ Poistenie O Majetok nieje poistený

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

1. VLASTNÉ IMANIE ZA BEŽNÉ ÚČTOvNÉ OBDOBIE

ta)_Opis_základného_imania
Text Hodnota (v

celých eurách)
Základné imanie celkom 25 200
Základné imanie splatené 25 200
Základné imanie nesplatené O
Vlastné imanie -206 420
Podjel základného imania na celkovej hodnote vlastného imania vyj adrený v % -122 %

Štruktúra základného imania spoločnosti je nasledovná:
Základné imanie spoločnosti je tvorené : akciami v celkovom počte: 900

nominálna hodnota akcií : 28,00 EUR
Spoločnost‘ nemá upísané základné imanie, ktoré nebolo zapísané do Obchodného registra.

lb) Rozdelenie hospodárskeho výsledku vykázaného v predchádzajúcom účtovnom období
Text Hodnota (v celých

eurách)
Účtovný hospodársky výsledol‘ — strata -158 743
preúčtovaná v celej výške ako pohl‘adávka voči akcionárovi Mestský Hokejový klub 32 Liptovský
Mikuláš_na_základe_zápisnice_z_valného_zhromaždenia_zo_dňa_24.8.2009

ic) Prehl‘ad o nákladocb a výnosoch, ktoré boli účtované priamo na účty vlastného
imania:

Spoločnosť účtovala na účtoch vlastného imania opravu, ktorou sa znižujú výnosy zaúčtované
v minulom účtovnom období v celkovej výške 183 783 EUR.

2. REzERvY
Udaje o rezervách podl‘a jednotlivých druhov:

3. ZÁvÄzK“
3a) Záväzky podl‘a splatnosti

Text Hodnota (v celých
eurách)

Záväzky do ‚eliote splatnosti 51 733
Záväzky Po lehote splatnosti 170 526

(údaje v celých eurách)
Stav na začiatku Stav na konci Predpokla

Druh rezervy bežného účt. Tvorba Zníženie Zrušenie bežného účt. daný rok
obdobia obdobia použitia

Na audit 996 1 000 996 0 1 000 2010
NazverejnenieÚZ 100 100 100 0 100 2010
rezerva na nevyČerp. dovolenku 1 192 1 547 1 192 1 547 2010,2011
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3b) Krátkodobé záväzky v členení podl‘a jednotlivých položiek súvahy(do jedného roka)
Opis záväzku Riadok Hodnota

súvahy (v celých eurách)

Závazky zobchodného styku 106 159982
Nevyfakturované dodávky 10‘7 18 159
Závazky voči zamestnancom 1 11 2 571
Závazky zo sociálneho poistenia 1 12 527
Daňové záviizky a dotácie 113 5 345
Ostatné závazky 1 14 ‚35 675
Krátkodobé finančné výpomoci 1 15 25 319

3c) Dlhodobé záväzky v členení podl‘a položiek súvahy(nad jedného roka)
Opis závázku Riadok Splatnost‘ od 1 do 5 rokov Splatnost‘ viac ako 5 rokov

súvahy Hodnota (v celých eurách) Hodnota ( v celých eurách)
spoločnosť neeviduje dlhodobé
závazky

3d) Záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia:
Neevidujeme.

4. ODLOžENÉ DANE
Spoločnost‘ neúčtovala o odložených daniach, pretože nebol na to dóvod.

5. ZÁvÄzKy ZO SOCIÁLNEHO FONDU: (v celých eurách)
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia 115
Tvorba sociálneho fondu na t‘archu nákladov ‘78
Čerpanie sociálneho fondu O
Stav na konci bežného účtovného obdobia 193

6. VYDANÉ DLHOPISY: nie sú

7. BANK0vÉ ÚVERY, PÓŽIČKY, FINANČNÉ VÝPOMOCI: (v celých eurách)

Dňa 22.7.2009 prijatá póžička v hotovosti od spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský
Mikuláš, občianske združenie, ICO: 37809032 v hodnote 73 726 EUR. Dňa 05.02.20 10 prijatá póžička
v hotovosti od osoby Roman Nitriansky vo výške 5 200 EUR. Dňa 30.6.2009 prijatá póžička od Ing.
Vladimíra Poliaka 25 000,-EUR a dňa 10.9.2009 16 000 EUR. Dňa 11.12.2009 prijatá f~nančná
výpomoc od spoločnosti Eltek Valere s.r.o. 33 000 EUR ‚ dňa 8.1.2010 vo výške 42 000 EUR a dňa
12.2.20 10 v čiastke 15 000 EUR. Dňa 17.9.2009 prijatá póžička od osoby Ing.Ján Blcháč, PhD. 10 000
EUR.Dňa 10.9.2009 prijatá póžička od osoby Ľubomír Bubniak vo výške 15 000 EUR a dňa 25.1.2010
2 800 EUR. Dňa 10.9.2009 prijatá póžička od spoločnosti CD profil, s.r.o. Liptovský Mikuláš 15 000
EUR.Dňa 30.3.2010 prijatá póžička od spoločnosti Quiltex, a.s. Liptovský Mikuláš v čiastke 3 000
EUR. Dňa 7.1.2010 prijatá póžička od osoby JUDr. Kokavec vo výške 6 000 EUR.



8. VÝZNAMNÉ POLOŽKY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA VÝDAVKOV BUDÚCICH OBDOBÍ A VÝNOSOV BUDÚCICH

OBDOBÍ (v celých eurách)

Stav na začiatku Stav na konci
bežného bežného

Opis položky účtovného Prírastky Ubytky účtovného
obdobia obdobia

výnosy budúcich období posk. reklama 0 1 081 0 1 081
spol. Doxxbet,s.r.o., faktúra 20096046
výnosy budúcich období posk. reklama pre 0 269 0 269
spol. NORDIA,s.r.o. faktúra 20096065
výnosy budúcich období posk. reklama pre 0 10 327 0 10 327
spol. Quiltex,a.s. faktúra 20096087
výnosy budúcich období, vytvorené 26 587 0 26 587 0
v období 1.6.2008-31.5.2009
výnosy budúcich období- prijatý finančný 0 205 206 0 205 206
príspevok od Mesta Liptovský Mikuláš

( H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Druh výnosov Opis Suma (celé

eurá)

Tržby za vlastné výkony reklamně služby 267 028
a tovar nájomné 1 200
(členenie podl‘a jednotlivých tržby za vstupné 31 424
typov výrobkov a služieb tržby z predaja materiálu 5 849

tržby za majstrovstvá sveta od spol. 1 320
Pro-Hokej
výnosy na zákl. postup. 124 120
marketingových práv a mých práv

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ostatné výnosy 50 196
dotácie 398 728
opravy chýb minulých účt.období 19 160

Finančné výnosy kreditné úroky 6
kurzové zisky pri uzav.účt.kníh 4
k 3 1.5.2010
neidentifíkovatel‘ná akcia akcionára 3 320
MHk32 LM,a.s. v spoločnosti Pro
Hokej, a.s.

I INFORMACIE O NÁKLADOCH

Druh nákladov Opis Suma (celé
eurá)

Rozpis nákladov z hospodárskej činnosti nákup materiálu 108 974
spotreba energie 125
oprava a udržiavanie 4 373
cestovné 6 080
reprezentačné 3 015
ostatné služby 683 617
hrubé mzdy 45 591
odvody — zamestnávatel‘ 5 423
ostatné soc. náklady 349
ostatné dane a poplatky 4 231
predaný materiál 3 704
poskytnuté dary 67
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zmluvné pokuty 632
ostatné pokuty 3 627
tvorba opravnej položky k pohl‘. 8 393
ostatně hospodárske náklady 71 907

Rozpis nákladov finančnej činnosti debetné úroky 4
kurzové straty 82
bankové poplatky 717
ostatné finančně náklady 4

Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti spotreba materiálu výstroje 98 835
odmeny hráči 473 207
prémie hráči 28 836
odmeny tréneri 92 681
prémie tréneri 1 190
hrubé mzdy 45 590
sankčně úroky nezapl. DPH 3 627
transfer hráčov 31 175

Významné položkyJinančných nákladov neboli žiadne významné položky

V nákladoch ostatně služby je zahrnutá suma za:
- overenie účtovnej závierky audítorom vo výške 1 000 Eur
- zverejnenie účtovnej závierky vo výške 100 Eur.

J. DAŇ Z PRÍJMOV

1. Vzt‘ah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom
hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy

odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou
dane z príjmov.

Text Hodnota (v celých
EUR)

Výsledok hospodárenia pred zdanením -48 559
Daňovo neuznané náklady 83 423
Výnosy nepodliehajúce dani
Odpočítatel‘né položky
Základ dane na výpočet splatnej dane z príjmov PO 34 864
Odpočet daňovej straty 34 864
Splatná daň
Odložená_daň_(_záväzky +‚_pohl‘adávky -)
Učtovaná daň z príjmov spolu

Nie sú.

L. INĚ AKTÍVA A INĚ PASÍVA

1. účtovná jednotka neeviduje žiadne podmienené závazky nevykázané v súvahe.
2. Učtovná jednotka nemá žiadne budúce práva a povinnosti nevykázané v súvahe.

M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV,
DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

(údaje v celých eurách)
Súčasní členovia or~ánov Bývalí členovia orgánov

Peňažné príjmy Neboli Nie sú
Podiely na zisku Neboli
mé pinenia Neboli
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N. EKONOMICKÉ vztAIw ÚČT0vNEJ JEDNOTKY A
SPRIAZNENÝCH OSÓB

Zoznam transakcií, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami:

Druh transakcie Spriaznená osoba Hodnota (v celých eurách)
pr~atá póžička v hotovosti dňa CD PROFIL, s. r. o. — Ing. Karol 15 000
10.09.2009 Durný konatel‘ a spoločník v CD

PROFIL, s. r. o. a zároveň predseda
dozornej rady Mestský Hokejový
klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s.

pr~atá póžička v hotovosti dňa Mestský Hokejový klub 32 73 726
22. 0 7.2009 Liptovský Mikuláš, občianske

združenie — akcionár

vrátená pr~jatá póžička Mestský Hokejový klub 32 73 726
Liptovský Mikuláš, občianske
združenie — akcionár

PrUatá póžička v hotovosti dňa Ing. Vladimír Poliak — predseda 25 000
30.6.2009 predstavenstva MHk32 LM,a. s.
Pr~atápóžička v hotovosti dňa 16 000
10.9.2009

Ing. Vladimír Poliak — predseda
vrátenápr~atápóžička predstavenstva MHk32 LM,a.s 25 000

Pr~atápóžička v hotovosti dňa Eltek Valere s.r.o.- Ing.Štefan 33 000
11.12.2009 Kuric—konatel‘ a spoločník v Eltek

Valere s.r.o. a zároveň člen
predstavenstva Mestský Hokejový
klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s.

Prťjatá póžička v hotovosti dňa 42 000
8.1.2010
Pr~jatá póžička v hotovosti dňa
12.2010 15 000
vrátenápr~jatápóžička Eltek Valere s.r.o. 90 000

pr~/atá póžička v hotovosti dňa Ľubomír Bubniak — člen 15 000
10.9.2009 predstavenstva MHk 32 LM, a.s.
pr~atápóžička v hotovosti dňa 2 800
25.1.2010

Ľubomír Bubniak — člen
vrátená pr~/atá póžička predstavenstva MHk 32 LM, a. s. 17 800

Przjatápóžička v hotovosti dňa Ing. Ján Blcháč, PhD.-predseda 10 000
17.92009 predstavenstva MHk 32 LM,a.s.
Vrátenápri7atápóžička Ing. Ján Blcháč, PhD.-predseda 10 000

predstavenstva MHk 32 LM,a.s.
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ó, Skui~OČŇósTÍ, kTO1~ÉŇAS~tÁLJ ~DNi,KUK9óRÉMÚ

SA ZOSTAVUVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIEIU~& DO. D~A~~OSTAVENIA
ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY.

Po 31. máji 2010 nastali tieto udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností,
ktoré sú predmetom účtovnĺcWa:

Dňa 7.6.2010 bob spoločnosti doručené rozhodnutie o odpísaní daňového nedoplatku z daňového úradu
v Liptovskom Mikuláši na sumu 34 579,82 EUR.

Na zasadnutí predstavenstva spobočnosti dňa 21.6.20 10 sa 2 členovia predstavenstva vzdali svojej
funkcie.

P. PREHEAD ZMIEN VLASTNÉIJO IMANIA

(Údaje v celých eur~ch)
Zapísané Ostatné Nerozdelený Neuhradená strata Výsledok Vlastný kapitál
ZI kapitálové zisk min. minulých rokov hospodárenia spolu

fondy rokov bež.účt.obdobia

PS k 16.2009 298 745 17 628 -287 131 -158 743 -129 501
Rozdelenie účt.
straty za rok
2008/2009
—prídeldoZRF -... ‚..

-úhrada- pohľ. voči
akcionárovi 158 743 158 743
MHk32 LM
-prídel do
ostatných kapit.
Fondov

-rozdiel vo výške
ZI oproti účt.stavu
premena na euro 55 55

zníženie zákl.
imania -273 600 273 600
zníženie ost. kapit.
fondov -3 374 -3 374
oprava účtovnej
straty z roki -183 783 -183 783
2008/2009
účtovná strata za
rok 2009/2010 -48560 -48560
Konečný stav
k31.05.2010 25200 14254 -197314 -48560 -206420

Na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa 31.3.2010 rozhodnutím jediného akcionára došlo
k zníženiu základného imania o sumu 273.600,00 EUR na sumu 25 .200,00 EUR na účel krytia strát spobočnosti
v minulom období.

Zostavené: 4.8.2010
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