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Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Udaje Sa vyppíňajú paličkovým pismom (podía tohoto vzoru). pisacim strojom alebo tlačiarňou, a to Čiernou alebo tmavomodrou farbou.

ÁÄBCDÉFGHÍJKLMNOPQRŠTÚVXÝŽ 0123456789

Daňové identifikačně čisto Účtovná závierka Účtovná závierka Mesiac Rok

202 1301832 odO6 2011
x riadna x zostavená Za obdobieiČo . . doOS 201~

3 6 4 1 3 9 4 ~ mimonadna schvalena

SK NACE (vyznačí sa x) Bezprostredne od 0 6 2 0 1 0
~ predchadzajuce

9 3 . 1 2. 0 obdobie do 0 5 2 0 1 1

Obchodně meno (názov) účtovnej jednotky

Mestský Rokelový klub 32

j~iPtovský Mikuláš, a. ~•

Sídlo účtovnej jednotky

Utica Čisto

Partizánov 14
Psč Obec

03101 Lipt .Mikuláš
Číslo telefónu Číslo faxu

0 44 /5524345 0 44 /5521738
E-mailová adresa

sekretarjat@mhk32lmsk

Zostavená dňa Podpisový záznam osoby Podpisový záznam osoby Podpisový záznam člena
~ zodpovednej za ~Jienie zodpovednej za zostav~jiie štatutárneho orgánu účtovnej

3 0 0 7 . 2 0 1 2 účtovnictva:~ účtovnej zá~:~l jednotky fyzickej osoby,
‚ : ‚ř „~~7 ‚ř ~7 ktorá je ůčtovnou jednotkou:

Ihvalena dna ý~ V V
. 7“

/
ĺ

‚

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčně čisto Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu
MF SR Č. 25947/1/2010
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014 48000

48000

~iČ 2 0 2 1 3 0 1 8 3~ ~II 11111111 ulIl IIII lilii ~
Bezprostredfle predchádzajúde

účtovně obdobie
Netto 2

626

258~39

40000

UVPOD1VI 1_2r ~V~POD101

[~na. STRANA AKTIV Čis~o
~GflI~1 radku

a b c

SPOLU MAJETOK 001
r.002+r.030+r.OSl

A. Neobežflý majetok 002
r.003+r.011+r.021

A.I. Dlhodobý 003
nehmotný majetok
súčet(r.004až01°)!

A. t.i Aktivované náklady 004
navývoj(Ol2)-
i072,091A1

2. Softvér (013)- 005
1073091A/

ľ
3. Oceniteľné práva 006

(014) - 1074,091N

4. j Goodwill (015) - 007
/075,091A1

5. Ostatný dlhodobý 008
nehmotný majetok
(019,OIX)-
/079,07X,091A1

6. Obstarávaný 009
dlhodobý nehmotný
majetok (041) - 093

7. Poskytnuté 010
preddavkyna
dlhodobý nehmotný
majetok (051) - 095A~

All. Dlhodobý hmotný 011
majetok súčet
(r.012 až 020>

A.ll.i.~ Pozemky (031)- 012
092A

2.~ Stavby(021)-IOBl. 013
092N

Bežné účtovně obdobie

Brutto - čast 1 Netto 2
Korekcia - čast 2

159584 104

54958

48000

48000

48000

48000! 40000

40000
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UVPODIv11_3 __________________________________________

~úvaha ÚčPODI-O1 1 DIČ 2 02 1 3 0 1 8 3 2 I1~IIIIIIII~IIIIIIIMI1~ ~
Ozna- STRANA AKTiV ‘~° Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
Čonie b .r,adku Brutto - čast‘ 1 Netto 2 úČtovně obdobie

‚ Korekcia - časť 2 Netto 2

4. Pestovateľské celky 015
trvalých porastov
(025) - /085,092A/

5 Základné stádo a 016
ťažné zvieratá (026)
- 1086,092A/

L . ‚ . . ‚

6.~ Ostatnýdlhodobý 017
hmotný majetok .

(029,02X,032) -

/089,08X,092A1 ‘

7. Obstarávaný 018
dlhodobý hmotný ‘ ~

majetok (042) - 094

. .~

Bi Poskytnuté ob

. ) preddavky na ! : .. ‚
‚ dlhodobý hmotný

majetok (052) - 095A,

9.! Opravná položka k 020 ‘

nadobudnutému
majetku (+1- 097) +1-

..--.. + ‘A.lIl. Dlhodobý flnanČný 021 !
majetok súČet (r. ‚

! 022až029)

j. ...~ . !
A.IlI.1 Podielové cenné 022

papiere a podiely v -~ .. .

dcérskej účtovnej
I jednotke (061)-

2i Podielové cenné 023 !
papiere a podiely v

I spoloČnosti 5
podstatným vplyvom

3 Ostatně dlhodobé 024
cenné papiere a ! .

podiely (063,065) -

096A

4~ PóžiČky účtovnej 025
jednotke v . ‚

konsolidovanom
celku (066A) - 096A

5~ Ostatný dlhodobý 026
finančný majetok
(067A,069,O6XA) - ‘

096A

6! Póžičky s dobou 027 ‘

splatnosti najviac .

; jeden rok
(066A,067A,O6XA) -

7 Obstarávaný ‘ 028
‚ dlhodobýfinančný ‘ .

majetok (043) - 096A ‚

L MF SR Č. 25947/1/2010 Strana 3 H



UVPOD1v1 1_4r Súvaha ÚČPODI-Oi ]
STRANA AKTIV

a b c
—.~J ——

B Poskytnuté 029
preddavky na
dlhodobý finančný
majetok (053) - Q95A~

B. Obežný majetok 030
r.031 + r~038 + r.046~
+r.055

B.!. Zásoby súčet(r.0321 031 I
až 037)

B 1. Materiál 032
(112,119~11X)-/191,~
19X1

2. Nedokončená výroba 033
a polotovary vlastnej
výroby
(121122,12X)-

--—1-—.--~——--—---~-~
I Výrobky(123)-194 034

5. Tovar
(13213313X139) -

1196,19X1

._j.
6. I Poskytnuté

preddavky na zásoby
~4A~391A ~L_

Dlhodobé 038
pohľadávky súčet
(r.039 až 045)

~LĹHPoh~d~kyz ~39

obchodného styku
(311A312A313A,31
4A315A31XA)-

2. Čistá hodnota
zákazky (316A)

3.i Pohradávkyvoči 041

dcérskej účtovnej
jednotke a materskej
účtovnej jednotke

4.~ Ostatně pohľadávky 042
vrámci
konsolidovaného
celku (351A) - 391A

MF SR Č. 25947/1/2010

2 0 2 1 3 0 1 8 3 2J ~~llI 11111111111111111111 liii —1
Bežné účtovně obdobie Bezprostredne predchádzajůce‘

Brutto - Časť 1 Netto 2 účtovně obdobie
Korekcia-čaSt2 ; Netto 2

77897, 70939!

6958~ i6O26~

2046! 2046~

2046

)

4. Zvieratá (124) -195 035

2057

204 6~

2057

:

: :::
B.!!.

037 [ __ —~

H i: :~:::~::~. I

040
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lili III III 11111111 ~III 1111111 ‘•—•••l
‘Bezprostredne predchádzajúce

účtovně obdobie

Netto 2

UVPOD1v11 5F L~vahaÚčpoD1~~ DIČ 20213018

Oz STRANA AKTÍV nadku

a b c

5. Pohfadávkyvoči ; 043

spoločníkom,
členom a združenju
(354A355A,358A,35

6. Ině pohťadávky 044
(335A,33XA,371A,37~
3A374A375A376A,
378A)-391A

7. Odložená daňová 045
pohľadávka (481A)

8.111. Krátkodobě 046
pohradávky súčet
(r. 047 až 054)

8.111.1; Pohľadávkyz 047

obchodného styku
(311A,312A,313A,31‘
4A,315A,31XA)

2 Čistá hodnota 048
zákazky(316A)

3~ Pohľadávkyvoči
dcérskej účtovnej
jednotke a materskej
úČtovnej jednotke

4 Ostatně pohľadávky 050
V rámci

1 konsolidovaného
celku (351A)-391A

5 Pohľadávky voči 051

spoločnlkom,
členom a združeniu

‚l(354A.3SSA.3saA3sJ~

61 Sociálne poistenie 1 052
(336)-391A

4
7~ Daňové pohľadávky 053

a dotácie
(341,342,343,345,34~
6,347)- 391A

8 Ině pohfadávky 054
(335A, 33XA, ;
371A,373A,374A,37
5A,376A,378A) - :

8.1v. Finančně účty 055

súčet (r.056 až 060)

B,IV.j Peniaze 056
(211,213,21X)

L MF SR Č. 25947/1/2010

Bežné účtovně obdobie
Brutto - časf 1 Netto 2

Korekcia - Čast 2

74366í 67408!

6958 157915

9766 2808 .

6958; . . 20222

~4~09 000

‘. . 102050
600 600

35643

1485 1485

295

300 300

109
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UVP OD lv I 16

T Súvaha ÚČPODI-O1 J DIČ 2 0 2 1 3 0 1 8 3 2 ~II I liii 1111111111111 III III II

Bežné účtovně obdobie Bezprostredne predchádzaiúce účtovněobdobie
_~___~________J.~_ .—~—.—-—.-—

104626 258739

~ _~_~_~I
254184 254184

254184 254184

Strana6

Ozna~ STRANA AKTIV I~0 [ Bežné účtovně obdobie 8ezprostredne precichádzajúce
Čen~e b riadku Brutto - časť 1 Netto 2 účtovně obdobie

I Korekcia - Časť 2 Netto 2

2! Účtyv bankách 057 1 1 8 5 1 1 8 5
(221A22X+/-261) ~

186

3 Ůčtyvbankáchs 058 1
dobouviazanOSti ~

I dIhŠou ako jeden rok I

4 KrátkodObý ftnančný 059 F
majetok
(251 ~253,256,257,25
X) - /291 29X/

5 Obstarávaný 060
krátkodobý5nančflÝ __~..~___—--—— ——. ~

majetok (259,314A) -

291

C. Časové rozlíšenle 061 3 3 6 8 ‘7 3 3 6 8 ‘7
súčet(r.062 až 065) _~___~_.. -~———~..—

—-——-——

C.1. NákladybudúCich 062 3 6 1 3 3 6 1 3 Ĺ

období dlhodobé ______

(381A,382A) F 25227

2. Náklady budúcích 063 2 9 3 9 5 2 9 3 9 5
období krátkodobě
(381A,382A) f[ 25500

3. Prljmy budúcich 064
období dlhodobé
(385A)

4 Prijmy budůcich 065 6 ‘7 9 6 ‘7 9
období krátkodobé
(385A) T 774~

STRANA PASÍV

LPOLU VLASTNĚ IMANIE A ZÁVAZKY r,067 +
r,088 + r.i21

~
A. r.087 067

A.l. Základné Imanle súčet (r.069 až 072) 068

A.i.1. Základné mane (411 alebo +1- 491) 069

L MF SR Č. 259471112010



“rL‘L~IVM ÍÍ f.~~~aúčPoD1~oj llIllIIIIIfIIIII IlIlIJIlIl III ________

čena r~adku obdob iei Ozna. STRANA PASÍV Čís‘o Bežné Účtovně obdobie Bezprostredne predchádzajúce UC~

b 4 5a

2. Vlastně akcie a vlastně obchodné podiely (/4252) 070

3. Zmena základného mania +1- 419 071

4. Pohfadávky za upisaně vlastně imanie (/-1353) 072
-- -.-.--.--- . -.f

A.IJ. Kapitálové fondy súČet (r.074 až 079) 073

-~-~.--—~- -- -

A.ll.1.;Emisnéážio(412) 074

M r~———--
2. Ostatně kapitálové fondy (413) 075

Zákonný rezervný fond (Nedeliterný fond) z 1 076
kapitálových vkladov (417, 418)

I Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a 077
_J~Ě~zkov (+/- 414)

Oceňovacie rozdiely Z kapitálových úČastin (+1-

- -.

6 Oceňovacie rozdiely z precenenia pít zlúČen(,
. ~~utí~Lozdeleni(÷/416)

Aul. Fondy Zo zisku súčet (r.081 až 083)

A.ll$. 1 Zákonný rezervný fond (421)

2. Nedeliterný fond (422)

3. Štatutárne fondy a ostatně fondy (423,42742X)

A IV J~sledok hospodárenja minulých rokov r.085 4

A. IV. 1 Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

2. Neuhradená strata minulých rokov (/4429)

Výsledok hospodárenla za účtovnó obdob je i

A.V. zdanení/+4

Záväzky r.089 + r.094 + r.106 + r.117 + r.i18

8.1. Rezervy súČet (r.090 až 093)

B.i.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451A)

2. Rezervy zákonné krátkodobé (323A,451A) 091

4 + -3. Ostatně dlhodobé rezervy (459A45xA) 092

A Ostatně krátkodobé rezervy 093
. (323A32X,459A45XA)

-- --4
8.11. 1 Dlhodobé závázky súČet (r.095 až 105) 094

8 111 Olhodobé závázky z obchodného Styku 095
~(321A479A)

2. Čistá hodnota zákazky (316A) 096

3. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 097
-- - ~ -- - -

L MF SR Č. 25947/1/2010

— ‚

17574 14254

14254 14254

3320‘

-308877 -245874

L -~

-308877 -245874

-185758 -63003

201856, 201127

899~ 912

8991 912

321 258

Strana 7



] 3 1

Bežné účtovnó obdobsc

184636

119209

32920

13997

593

16822

1095

16000

I 11111 ~I IIII III IIII II~

173901

107128

56996

2866

1251

3757

1903

26056

Dič :‘

EfozprostrecIi ‚e predchádzujuce účtovnť
ObciobiE

5

258321

UVPĹ~l)~v1 113r ~úvahaúčPOD1~O1I

STRANA PASIV
cvik

a 13

DIhodubt~ zava‘ky v~ái d.érs~.ej ii5Iovn~j judnc.13
a ni lervkE~ učlovnuj jednolke (47 1 Ji)

‚. Oslatire dilrodobó zavazky V mmci c1~
‘~ konsolidovaného celku (471A)

6 Dlhodobé prijalé preddavky (475A) 100

7 Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 101

B Vydané dihopisy (473PJ-/255A) 102

9 Závázky zo sociálneho fondu (472) 103

10 Ostatně dlhodobé závázky 104(474A,479A47XA.372A373A.377A)

11. Odložený daňový záv9zok (481A) 105

B.I‘I. Krátkodobé závázky súčet (r.107 až 116) 106

B III 1 Závázky z obchodněhO styku 107• (321 322324,325,32X,475A,478A,479A47XA)

2., Čistá hodnota zákazky (316A) 108

3. Nevyfakturované dodávky (326476A) 109

; Závázky voči dcérskej účtovnej jednotke a 110
materskej účtovnej jednotke (361A,471A) :

Ostatně závázky v rámci konsolidovaného celku 1
5i(361A36XA471A47XA) 11

Závázky voČi spoločnikom a združeniu
6(364365366,367368,398A478A.479A) 112

7: Záv9zky vmS zamestnancom (331 33333X,479A) 113

8. Závázky Zo sociálneho poistenia (336,479A) 114

Daňové záväzky a dotácie 115
. (341342,34334534634734X)

10 Ostatné závázky 116
.‚ (372A,373A377A,379A,474A479A.47X)

B ~ Krátkodobé finančné výpomoci 117. (241 ‚249,24X473A, I-1255A)

B.V. Bankovéúveryr.1194r120 118

Byl. Bankové úvery dlhodobé (461A,46XA) 119

2 Bežnébankovéúveíy 120(221A231 23223X461 A46XA)

C. Časové rozlišenie súčet (r.122 až 125) 121

Cl. Výdavky budůcich období dlhodobé (383A) 122

2. Výdavky budúcich obdobi krátkodobé (383A) 123

3 Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 124

4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 125

MF SR Č 25947/1/2010

125647

250

1 2 5 3 C) 7

98051

. E fl B
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Part izánov
Psč Obec

03101 Lipt .Mik~l~~
Číslo telefónu

044 / 5524345
E-mailová adresa

Účtovná závierka

x zostavená Za obdob le

schválená

(vyznačí sa x) Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

VÝKAZ~ ~ZiS~vastrátÚčp~01 A STRÁT üĺ 1111111 lIII 111111111111111 ‘i

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo~ ostatně údaje sa píšu zI‘ava. Nevypinené riadky sa ponechávajú prázcjne.
Udaje sa vyppfňajú palíčkovým pismom (podfa tohoto vzoru), pisacim strojom alebo tlačiarňou, a to Čiernou alebo tmavomodrou farbou.

ÁÄBCDÉFGHÍJKLMN0PORŠTÚVÝ~
Daňové identifikačně čisto Účtovná závierka

2021301832
Ičo x riadna

3 6 4 1 3 9 4 1 mimorjacjna

SKNACE

93.12.0

Obchodně meno (názov) účtovnej jednotky

Mestský Hokejový

01 2345 67891
Mesiac Rok

odO6 2011

doO5 2012

od 0 6 2 0 1 0

do 05 2011

klub 32

~Liptovský M1kulá~, a.s .

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica

L

čisto

14

Číslo faxu

044 15521738

s e k r e t a r I a t @ m h k 3 2 1 m . s k

F~stavená dňa Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie

3 Q . 0 7 2 0 1 2 účtovnictya:

L!cá~ná dňa

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie :
účtovnej závierky:

Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky fyzickej osoby
ktorá je účtovnou jednotkou:

ĺ

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčně číslo
L MF SR Č, 24219/3/2008/1

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana I



IJVPOD2vO9_2

~~az ziskov a strát ÚČ POD 2

Ozna- Text Č~sio
Čen~ rtadkU

a b c
Tržby z predaja tovaru (604,607) 01

‘Náklady vynaloženě na obstaranie
A. predaněho tovaru ( 504,505A,507) 02

Obchodná marža r.O1-r.02
+ ‚ 03

‘Výroba r.05+r.Ó6+r.0T
II. 04

‘Tržby zpredaja vlastných výrobkov a
~ služieb (601,602,606) 05

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (
2. +/~ účtová skupina 61> 06

Aktivácia ( účtová skupina 62>
3. 07

~Výrobná spotrebar.09+riO
B. 08~

Spotreba materiálu, energie a ostatných
8. 1. ‚ neskladovateľnýCh dodávok 09

Služby (účtová skupina 51) 10

‘Pridaná hodnota r.03+r.04-r.08
+ ‚ ~11

Osobně náklady súčet (r. 13 až 16) : ‘

C. 12

Mzdově náklady (521,522)
Cl. 13

Odmeny Členem o~gánov společnosti a
2. ‚družstva(523) 14

Náklady na sociálne poistenie . I
3. (524,525,526) 15 ‚

Sociálne r~áklady (527,528) 16

Daneapoplatky (účtové skupina 53) 17

Odpisy a opravně položky k dlhodobému
E. nehmotnému majetku a dlhodobému 18

~Tržbyz predaja hodobého majetku a ‘

materiálu (641,642) 19

Zostatková c~na ‘~redaného dlhodobého
F. majetku a predaného materiálu (541,542) 20

~Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k ‘

G ;pohfadávkam (+1-547) 21

Ostatně ~~sy~z‘ii~spodárskej činosti
IV. (644,645,646,648,655,657) 22

Ostatně náklady na hospodársku čin nosť
H. (543,544,545,546,548,549555~557) 23

‘ Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
V. ‚0(697) 24

Píevod nákladov na hospodársku :
činnosť(-)(597) ‚ 25

‚ Výsledok hospodárenia z hosp. Činnosti ‘

r.1 I -r.1 2-r.17-r.I 8+r.1 9-r.20-r.21 +r.22-r.23 ‘ 26

Tržby zpredaja cenných papierov a ‘

Vl. podielov (661) 27

L

DIČ 2 0 2 1 3 0 1 8 3_~,j ~llIliIIl~IlIIIiIIIlIli‘l~ih __9
Skutočnost‘

bežné účtovně obdobie
I

bezprostredfle predchádzajúce účtovně
obdobie

2

3007,

2863

144

236029 129926

233569 129926

375325

‚ 7,,,5 6 01

2 9 9 7 -/

—245399

“10829

65137

2460:

344476

64550~

2799261

—108303

102531

97140

4885

506

1606~

400001

_71321

134728~

74934

—185514

51

5

101

113

2333

2256

122

3238

440

51

41

97

2~

62

62

71

26

30

—62522
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Lyýkaz ziskov a strát ÚČ POD 2 o1~ L~ 2 0 2 1 3 0 1 8 3 2 HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1
SkutočnosťOzr~a- Text bežné účtovně obdobie bezprostredne pre zúce úČtovné

obdobiea b c 1 2
Predané cenné papiere a podiely (561)

J 28

Výnosy z dlhodobého finančného majetku
VII. r.30+r.31+r.32 29

Výnosy z cenných papierov a podielov v
Vlil dcérskej účt.jednotke a v spoloč. s

Výnosy z ostatných dlhodobých cenných
2. papierov a podielov (665A) 31

Výnosy~finančného
~‚ majetku (665A) 32

Výnosy krá~odobé~j~a~&iého majetku
VIM.‘ (666) :

Náklady nakrátkod~j~a~to~ .

K. (566)
-.~

Výnosy z precenenia cenných papierov a
X. výnosy z derivátových operách (664,667)

Náklady na precenenie cenných papierov a
náklady na derivátové operácie (564,567) 36

Tvorba~ýc~ poloŽiek k . 1
M. finančnémurnajetJ««+j~5) 3~ .

Výnosové úroky (662) ‘
X. 38ľ 1 25

Nákladov~é úroky (562) .

Kurzové zisky (663)
xl. 40‘

~Kurzové straty (563) : .

O. 41~

~1Óstatn~ v~nosy~z finan~nej činnosti (668) 42

Ostatné náklady na finančnú Činnosť
(568,569) 2 0 6 5 0 1

finanČných výnosov (-) (698)

Prevodfinančnýchnákladov()(598) Ť
~45 ‚

~VýsIedokhOSpOdárenazfnančn~‘~ ‘~ I ...* Činnosti 46 — 2 4 4 — 4 7 6

1VýsI~kI~p~ciárenia zbežnej Činnosti1
pred zdanenfrn r.26+rA6 — 1 8 5 7 5 8 — 6 2 9 9 8
~ 1 ‘ .-.. .

S. 48~ 1 5

-splatná (591,595)
SI. 49 ‘ 5

~-odloŽen~ (+/-592) ‘ .
2. 50

Výsledok hospodárenia z bežnej Činnosti
‚r.47-r.48 51 — 1 8 5 7 5 8 — 6 3 0 0 3

Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)
XIV. 52

T Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) ‚

: Výsledok hospodárenia z mimoriadnej ‘ .

činnosti pred zdanenlm r.52-r.53

MF SR Č. 2421913/2t308/1 Strana 3
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Výkaz z~skov a strät ÚČ POD 2 011 olČ 2 0 2 1 3 0 1 8 3 2] IlIiIIl~II1I~IIIIIIIl IIII ~i
Skutočnosť

Ozna- Text Čisto . bezprostredne predchádzajúce účtovné
Čerse riadku bežné učtovné obdoble .obdobte

a b C 1 2
Daň z príjmov z mimoriadnej Činnosti r.56 +

U r.57

- splatná (593)
U 1 56

- odložená (+1-594)
2 57~

Výsledok hospodáreflla z mimorladnej
Činnosti Po zdanenf r.54 - r.55 :
VýsIedokhosPOdárefl~aZaúČtOVné

** obdobie pred zdanen~m (+1-) (r.47 + r.54] — 1 8 5 7 5 8 — 6 2 9 9 8

Prevod podí~lov na~výsl~dkuhospodáreflia
V spoloČnlkom (÷1-596) 60

Výsledok hospodáren~a za účtovně
obdob~e po zdanenI (+1-) (r.51 + r.5B ; — 1 8 5 7 5 8 — 6 3 0 0 3

MF SR Č. 242191312008/1 Strana4



LPoznámky Úč PODä-Ö41

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31 .5.2012

v - eurocentoch - celých eurách *)

; mesiac rok mesiac Rok
Zaobdobieod 10161 21011 FUdo biEl 121011121

Bezprostrednepredchádzajúceobdobjeod 10161 ĺ2b0 Ii bo Ido jo 151 121011111

‚
Dátum vzniku účtovnej jednotky Účtovná závierka Účtovná závierka

I i jij LoT~l f2 01013 X - riadna X - zostavená
- mimoiladria — schválená

- priebežná

Ičo DIČ Kód SK NACE
131614 11131914111 [21012j1j3j0j1 181312j 1 L~_T~1iiE~1. ~
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

IM ES TSKÝ HOKEJOVý KLU B 32
LL I P TOVSKÝ Ml KULÁ Š, A. S.

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica číslo

L~ AIR TlI IzjÁjNjojvf III H HI H I HIH Ilk IIIIHI

L~L3 I 11 0 I iJ~
číslo telefónu _____________________ Číslo faxu ____________________

101414 II‘ l5I5I2l4I3I4I~ ~4j4j I‘ ~l2I1I7J3I8fl

~
Zostavené dňa: Podpisový záznam osoby Podpisový záznam osoby Podpisový záznam člena

30.07.20 12 zodpovednej za vedenie zodpovednej za štatutárneho orgánu
ůčtovníctva: ~-? ~ zostavenie účtovnej účtovnej jednotky alebo

Schválené dňa: závi~~,,ř~t.1~2 fyzickej osoby, ktorá je

‘ . J*) Vyznačuje sa [~~]



A . INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Obchodně spoločnosť Mestský hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš,a.s. (dalej MHK) bela založená dňa
11. 6. 2003 a do obchodného registra bola zapisaná 20. 10. 2003 na Obchodnom registri Okresného
súdu v Ziline, oddiel Sa, vložka číslo 10395/L.

2. Hlavně činnosti obchodnel spoločnosti sú:
- organizovanie športových podujati
- reklamně a propagačná činnosť

3. Neobmedzene njčiacim s~oločnikom v inej úČtovnei iednotke
Obchodně spoločnosť nie je ručiacim spoločníkom v žiadnej spoločnosti.

4. Právne dóvody na zostavenie účtovnei závierky
Učtovná závierka obchodnej spoločnosti zostavená k 31. máju 2012 je zostavená ako hadna účtovně
závierka podfa ~ 17 ods. 6 zákona Č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v zneni neskoršich predpisov.

5. Oátum schválenia účtovnel závierky za predchádzaiúce účtovné obdobie
Učtovná závierka obchodnej spoločnosti k 31 5. 2011 bola schválená za predcháclzajúce účtovné
obdobie akcionárom spoločnosti dňa 28.11. 2011.
Účtovně závierka spolu s výročnou správou a správou audítora o overeni účtovnej závierky
k 31.5.2011 bola uložená do zbierky listin obchodného registra 27.2. 2012.

6. Schválenie audítora:
Predstavenstvo spoločnosti dňa 8.6.2012 schválilo spoločnosť TPA,s.r.o. Liptovský Mikuláš ako
auditora na overenie účtovnej závierky za účtovně obdobie od 1. júna 2011 do 31. mája 2012,
ktorá bola zostavená za predpokladu nepretržitosti činnosti.

i. lnformácie k Časti A. písm. C) prílohy Č. 3 o počte zamestnancov ___________________________

Názov položky Bežně účtovné obdobie Bezprostredne preclchádzajúceúčtovně_obclobie

Priemerný prepočítaný počet zarnestnancov 1,8 2
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorérnu sa 2 2
zostavuje účtovná závierka, z toho:
počet vedúcich zamestnancov 1 -

B. ČLENOVIA ŠTATUTÁRNYCH A DOZORNÝCH ORGÁNOV

Predstavenstvo s~oločnosti od 16,5.2012: Predstavenstvo sjoločnosti do 15.5.2012:
Mgr.Jerguš Bača — predseda predstavenstva Richard Muchy-predseda predstavenstva
lng.Vlastimil Škandera — člen predstavenstva Ivan Droppa-člen predstavenstva
Richard Muchy — člen predstavenstva Juraj Halaj-člen predstavenstva

Dozorná rada:
JUDr.Milan Trnovský-predseda
Členovia DR: MUDr.Alexander Slafkovský

lng.Karol Durný
lng.Štefan Kuňc
Ján Ziak
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2. lnformácie k časti B. písm. b) prílohy Č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcior‘árov do dňa jej zmeny vzniknutej
v priebehu účtovného obdobia
Tabuíka Č. 1

Výška podielu na základnom lný podiél na
imaní Podjel na ostatných

Spoločník, akcionár hlasovacích položkách Vl
absolútne v % právach v % ako na ZI

v%A B C D E
Mesto Liptovský Mikuláš 254 184 Eur 100 100 -

Dňa 14.mája 2012 Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie základného imania o 226 950 Eur znížením
menovitej hodnoty akcií na 27 234 Eur.Jediný akcionár spoločnosti prijal rozhodnutie o znížení základného
imania 14.6.2012.

1. TabuľkaČ.2
SpoloČník, akcionár do dňa zmeny Výška podielu na lný podjel na

v štruktúre spoločníkov, akcionárov základnom imaní Podjel na ostatných

D ~ hlasovacích položkách VlSpoločník, akcionár a urn absolútne v % právach v % ako na ZI
zrneny v%

A B c D e F
Mesto Liptovský Mikuláš 5.7.2012 27 234 Eur 100 100 -

c. ÚČTOVNÁ JEDNOTKA JE SÚČAStOU KONSOLIDOVANÉHO CELKU

Obchodná spoločnosť sa zahtňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Mesto Liptovský
Mikuláš. Túto konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle materskej spoločnosti na adrese:

Mesto Liptovský Mikuláš
Stúrova 1989/41

031 42 Liptovský Mikuláš

E. ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Dlhodobý nehmotný majetok

1. Účtovná jednotka nemá v evidencii žiadny nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

1. Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahtňa cenu obstarania
a náklady súvisiace s obstaranim (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Učtovná jednotka má
v evidencii len jeden kus dlhodobého hmotného majetku obstaraného v rok 2010.

2. Odpisy díhodobého hmotného majetku sú stanovené podľa predpokladanej doby jeho použivania
a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania, Odpisovať sa začne v mesiaci zaradenia dlhodobého
hmotného majetku do používania. O dlhociobom hmotnom majetku, ktorého obstarávacia cena je
v oceneni rovnom alebo nižšom ako 1700 eur a zároveň s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, sa
účtuje ako o zásobách.
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3. V pripade zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku zisteného pri inventahzácii, pokial‘ je zistená
úžitková hodnota dlhodobého majetku výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve Po odpočítaní
oprávok, je k dlhodobému majetku vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej
hodnoty.

Cenné papiere a podiely
1. Učtovná jednotka neobchoduje so žiadnymi cennými papierami ani iný dlhodobý ~nančný majetok.

Zásoby
1. Do zásob účtovnej jednotky patri nakupovaná hokejová výstroj,vstupenky,permanentky a pracovné

odevy.
2. Materiál sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorú tvorí cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním

(prepravné, poistné, provízie, skonto).
3. Nakupované zásoby sa vyskladňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien

4. Neskladovateľnými zásobami (účtujú sa priamo do spotreby) sú:
a) materiál na údržbu zimného štadióna,ktorý sa nenakupuje do zásoby ale priamo na výmenu

a opravu a rózny drobný materiál (čistiace prostriedky,tonery,žiarovky,farby apod.)
b) kancelárske potreby, hygienické čístiaci materiál, knihy, odborné časopisy, noviny a mé

publikácie vrátane novin a periodik
c) ochranné prospekty, plagáty, samolepky, obalové štítky,reklamné predmety a podobne

5. Opravné položky k zásobám sa tvoria, ak je opodstatnené predpokladať, že budúce ekonomické úžitky
z tohto majetku sú nižšie ako ich ocenenie v účtovníctve.

Pohľadávky

1. Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou.Zníženie ocenenia pohľadávok
prostredníctvom tvorby opravných položiek sa tvorí k pochybným pohľadávkam a nevymožitelným
pohľadávkam.

2. Pohladávky s dobou splatnosti od dňa, ktorému sa zostavuje účtovná závierka viac ako 12 mesiacov
sú dlhodobé a pohľadávky s dobou splatnosti odo dňa ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka menej
ako 12 mesiacov sa vykazujú ako krátkodobé.

3. Opravná položka na pohľadávky z obchodného styku sa vytvára vtedy, ak existuje objektivny dókaz, že
obchodná spoločnost‘ nebude schopná zinkasovať všetky dlžné čiastky podľa póvodných podmienok
pohľadávok. Významné finančné problémy dlžníka, pravdepodobnost, že dlžnik vstúpi do konkurzu,
platobná neschopnosť alebo omeškanie platieb sa považujú za indikátory toho, že pohľadávka
z obchodného styku je znehodnotená. Výška opravnej položky predstavuje rozdiel medzi účtovnou
hodnotou daného majetku a hodnotou predpokladaných budúcich peňažných tokov.

Peňažné prostriedky, ekvivalenty peňažných prostriedkov a peňažné ekvivalenty

Peňažné prostriedky sa oceňujú ich menovitou hodnotou.Účtovná jednotka disponuje len peňažnými
prostriedkami v banke a v hotovosti vo vlastnej pokladni.lnými peňažnými ekvivalentmi nedisponuje.

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.

Rezervy

Rezervy sa vytvárajú, ak má obchodná spoločnosť súčasný zákonný, zmluvný alebo mimozmluvný
závázok, ktorý je dčsledkom minulých udalosti a na základe ktorého je pravdepodobne dójde k úbytku
ekonomických úžítkov, a zároveň je možné vykonat spoľahlivý odhad výšky týchto závázkov.
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Rezervy sú závázky s neurčitým časovým vymedzenírn alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík
alebo strát z podnikania, Oceňujú sa v očakávanej výške závázku.
Rezervy sa oceňujú odhadorn v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka pri zohľadnenj rizik a neistót,

Rezervy na odstupné
Zamestnanci obchodnej spoločnosti majú na základe zákonníka práce Po ukončení pracovného
pomeru z dóvodu organizačných zmien nárok na odstupné. Výška tohto závázku je zahrnutá do rezerv
pokiaľ je de~novaný a oznámený plán zníženia počtu zamestnancov a pokiaf sú splnené podmienky na
jeho implementáciu.

Rezerva na nevyčer~né dovolenky vrátane sociálneho poistenia
Rezerva na mzdy a platy za dovolenku sa vytvára ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka na
náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku zamestnancarni za uplynulé účtovné obdobie. Rezerva sa
vytvára vo výške hrubých miezd a platov podra predpokladanej výšky nároku zamestnancov V čase
čerpania dovolenky. Od budúceho účtovného obdobia sa nepredpokladá zvyšovanie miezd a preto sa
rezerva vypočíta na základe priememej mzdy zamestnanca a počtu dni nevyčerpanej dovolenky.

Záväzky
Závázky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Závázky pri ich prevzatí sa oceňujú
obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zisti, že suma závázkov je má ako ich výška v účtovníctve,
uvedú sa závázky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

Odložené dane
Učtovnej jednotke nevznikla povinnosť účtovat‘ o odloženej dani.

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na
dodržaníe zásady vecnej a časovej súvislosti v účtovným obdobím.

Dotácie zo štátneho rozpočtu
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených
podmienok na poskytnutie dotácie sa obchodnej spoločnosti dotácia poskytne.
Dotácie na hospodársku činnosť obchodná spoločnosť najskór účtuje ako výnosy budúcich období a do
výnosov sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti s vynaloženými nákladmi na príslušný účel.

Zákazková výroba
Spoločnosť nerealizuje zákazkovú výrobu.

Prenájom
Spoločnost‘ nemá majetok obstaraný na základe zmluvy o ~nančnom prenájme.

Cudzia mena
Spoločnost‘ neobstaráva majetok ani závázky vyjadrené v cudzej mene.

Výnosy
Tržba za vlastné výkony a tovar neobsahuje daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky
(rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez ohradu na to, či zákazník mal vopred nárok, alebo či ide
o dodatočne uznanú zfavu.
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F. ÚDAJE NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

3. lnformácie k časti F. písm. a> prílohy Č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku ŽIADNY
Tabuľka Č. 1 __________________________________________________________________________

Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prirastky
Úbytky
Stav na konci
účtovnéhoobdobia

Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný Aktivova- Ocenite Obsta- Poskytnuté
majetok ~ Softvér l‘-né Goodwill Ostatný .

náklady . DNM ravany preddavky Spoluprava DNM naDNM
na vývoj

a b c d e f H
Prvotně ocenenie
Stav na začiatku
ůčtovnéhoobdobla
Prírastky
Úbytky
Presu fly
Stav na konci
účtovného obdobia

Stav na začiatku ‘

účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovnéhoobdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku I ‚
ůČtovného obdobia i
Stav na konci I I
účtovného obdobia I I

Tabuľka Č. 2
účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný Aktivova- Obsta- Poskytnuté
Goodwill Ostatný rávaný preddavky Spolumajetok Oceniteľ~

náklady Softvér né práva DNM DNM na DNM
na vývoj

a b C d e f H
Prvotné ocenenie
Stav na zaČiatku
účtovného obdobia
Prirastky
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Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny

Úbytky
Pres uny
Stav na konci
ůčtovného obdobia
Oprávky

H L
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia I
Opravné položky
Stav na začiatku Í
účtovného obdobia
Prirastky
Úbytky
Stav na konci
úČtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia

4. lnformácie k časti F. písm. c) prílohy Č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok Hodnota za b:žné účtovné

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
~Dihodoby nehmotny majetok, pri ktorom ma uctovna jednotka obmedzene
p~vo s ním nakladať

5. lnformácie k časti F. písm. a) prílohy Č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku
Tabuľka Č. 1

~_______ Bežné účtovné obdobie
Samostatné Poskyt

Pesto.hnuteľné Základn nutéDlhodobý . vateľské Obsta
hmotný majetok Pozemky Stavby veci é stádo Ostatný . predda Spolu

. celky a t‘ažné DHM rávany vky

hnuteľn~h trvalých zvieratá na DHDHM
porastovvecí M

A b c D e f h i
Prvotné ocenenie

48 000
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Stav na konci
účtovného
obdobia
Oprávky

1 __
48000

J

Stav na začiatku
úČtovněho 8 000
obdobia
Prirastky 12 000
Úbytky
Stav na konci
úČtovného 20 000
obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
ŮČtovného O
obdobia
Prirastky 28 000
Úbytky
Stav na konci
účtovného 28 000
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného 40 000
obdobia
Stav na konci
úČtovného O
obdobia

1. Obchodná spoloČnosť má v evidencli len 1 kus hmotného dlhodobého majetku,ktorý nadobudla kúpou
v roku 2010.Jedná sa o multimediálnu kocku.

Tabuľka Č. 2

______ Bezprostredne_predchádzajúce účtovné obdobie

Samostatné Pesto
hnutel‘né Základné

Dlhodobý . vateľské . Obsta- Poskytnuté
hmotný majetok Pozemky Stavby ved stádo Ostatny .a súbory celky a ťažné DHM ravany preddavky SpoluDHM na DHM

hnutel‘ných trvalých zvieratá
porastov

ved
a b c d e f h

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prirastky 48 000
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného 48000
obdobia
Oprávky
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Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky 8 000
Úbytky
Stav na konci
účtovného 8 000
obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného -

obdobia
Stav na konci
účtovného 40 000
obdobia

6. lnformácie k časti F. písm. c) prílohy Č. 3 o dihodobom hmotnom majetku
Dlhodobý hmotný majetok Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo Žiadny
Dlhodobý hmotný majetok, ph ktorom má účtovná jednotka obmedzené Žiadny
právo s ním nakladať

1. Obchodná spoločnosť neeviduje majetok, pu ktorom by vzniklo vlastnicke právo zmluvou o
zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý by používala na základe zmluvy o výpožičke,

7. lnformácie k časti F. písm. j) prílohy Č. 3 o dihodobom finančnom majetku - ŽIADNY
Tabufkač. 1

Dlhodobý Podielové Podielové Póžičky Poskyt.Ostatné Póžičky s dobou Obsta.. nuté
finančný Cp CP a podiely dlhodobé ÚJ v Ostatný splatnosti rávaný preddav- Spolu
majetok a podiely V spoločnosti CP kons. DFM

~ DÚJ S podstatným a podiely celku najviac DFM ky
vplyvom jeden rok na DFM

a b c d e f h i J
Prvotné ocenen e
Stav
na začiatku
účtovněho
obdobia
Prkastky
Úbytky
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Bezprostredne predchádzajúce_účtovné_obdobie

Dlhodobý Podielové Podielové Ostatně Póžičky Póžičky Poskyt
finančný CP CP a podiely dihodo- ÚJ v Ostatný $ dobou Obsta- nuté
majetok a podiely v spoločnosti bé ~ kons. DFM splatnosti rávaný preddav- Spolu

‚‘ DÚJ s podstatným a podiely celku najviac DFM kyvplyvom jeden rok na DFM

a b c D e f G h I J
Prvotné ocenen e
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky_
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prirastky
Úbytky
Stav na konci
1účtovného

Tabuľka Č. 2
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obdobia J J I I
Účtovná hodnota
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Stav na konci
účtovného
obdobia

8. lnformácie k časti F. písm. m) prilohy Č. 3 o dihodobom finančnom majetku ŽIADNY

Dlhodobý finančný majetok I Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené zá‘ožné právo
Dlhodobý finančný majetek, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené
právo s nim nakladať J

9. lnformácie k časti F. písm. i) prílohy Č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku - ŽIADNY

Bežné účtovné obdobie
HodnotaObchodné meno
vlastného Výsledoka sídlo spoloČnosti, Podiel OJ

v ktorej má ~ Podjel ~ý na hlasovacích imania ~‚~‚ hospodárenia Ú ‘Učtovná
umiestnený DFM na ZI právach « ~ v ktorej má J~ v ktorej má hodnota DFMÚJ umiestnenýumiestnený DFM

DFM
a b C d E F

Dcérske účtovné jednotky

I I I I
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom

I I I
Ostatné realizovatel‘né CP a podiely

I I I I I
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ

Dlhodobý finančný x
majetok spolu I I I I
10. lnformácie k časti F. písm. j) a I) prílohy Č. 3o dlhových CP držaných do splatnosti —ŽIADNE CP

ÚJ nedisponuje s CP a preto tabuľku č.1O v poznámkach neuvádza,
II. lnformácie k časti F. písm. j) a I) prílohy Č. 3 o poskytnutých dlhodobých póžičkách - ŽIADNE

Stav Vyradenie Stav
na začiatku Zvýšenie Zníženie na konciDlhodobé póžičky úČtovného hodnoty hodnoty ~ uctovníctva

účtovného
. vúčtovnom

obdobiaobdobia období
a B c D E F

Do splatnosti viac ako páť rokov
Do splatnosti od troch rokov do
piatich rokov vrátane

‚‚



Do splatnosti od jedného roka
do troch rokov vrátane
Do splatnosti do jedného roka
vrátane
Dlhoclobé póžiČky spolu

12. lnformácie k časti F. písm. o) prílohy Č. 3 o opravných položkách k zásobám .ŽIADNE
Tabuľka Č. 1

Bežné účtovné obdobie
Stav OP Zúčtovanie OP Stav OPZúčtovanie OP

Zásoby na začiatku Tvorba z dóvodu na konciz dóvodu zániku
účtovného OP vyradenia majetku účtovného

obdobia opodstatnenosti z úČtovníctva obdobia
a B C D E F

Materiál
~.~—~——— —~——~ ~

Nedokončená výroba a
polotovary vlastnej výroby
Výrobky

~— —~—~ — —

Zvieratá

Tovar

~— ~— —

Nehnuteľnosť na predaj
Poskytnuté preddavky na
zásoby
Zásoby spolu

Tabuľka Č. 2
Nehnuteľnost‘ na predaj

Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za ůČtovné obdobie Hodnota
Žiadne

Ziadne
Náklady na obstaranie nehnuteínosti na predaj od začiatku obstarávania

13. lnformácie kčasti F. písm. p) prilohy Č. 3 a zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo
a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať -ŽIADNE

Z‘ b HodnotazabežfléúČtOVfléaso y obdobie

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby, pri kto~ch má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladat
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14. lnformácie k časti F. písm. q) prílohy Č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti
určenej na predaj žiadna zákazková výroba

__________ Bežné účtovné obdobie
Stav OP . . Zúčtovanie OP Stav OP

Pohľadávky na začiatku Tvorba Zuctovanie 9P z důvodu vyradenia na konci
účtovného z dovodu zaniku majetku účtovného
obdobia opodstatnenosti z účtovníctva obdobia

a b c d E F
Pohľadávky 20755 5086 12818 6665 6358
z obchodného styku
Pohľadávky voČi
dcérskej účtovnej
jednotke a materskej
účtovnej jednotke
Ostatně pohľadávky
v rámci kons. celku
Pohíadávky voči
spoločníkom, členom - .

a združeniu
Ině pohfadávky 600 600

Pohl‘adávky spolu 20 755 5 686 12 818 6 665 6 958

16. lnformácie k časti F. písm. s) prílohy Č. 3 o vekovej štruktúre pohl‘adávok
Tabuľka Č. I

Názov položky V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Pohľadávky spolu
a B C D

Dlhodobé pohľadávky
Pohíadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej
jednotke a materskej účtovnej
jednotke
Ostatně pohfadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločnikom,
členom a združeniu
Ině pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky spolu - - .

Krátkodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku 3 408 6358 9 766
Pohfadávky voči dcérskej ůčtovnej
jed notke a materskej účtovnej

jednotke
Ostatně pohľadávky v rámci

15. lnformácie k časti F. písm. r) prílohy Č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

L

1,
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konsoUdovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom,
členoma združeniu
Sociálne poistenie
Daňové pohľadávky a dotácie 64 000 64 000
mé pohfadávky 600 600
Krátkodobé pohľadávky spolu 67 408 6 958 74 366

Tabuľka Č. 2

Pohl‘adávky podľa zostatkovej . Bezpro~tred~e
doby splatnosti Bezne uctovne obdobie predchadzajuce uctovneobdobie

A B C

Pohl‘adávky Po lehote splatností 8 208 40 977
Pohľadávky so zostatkovou dobou 66 158 137 693
splatnosti do jed ného roka
Krátkodobé pohl‘adávky spolu 74 366 178 670
Pohľadávky so zostatkovou dobou
splatnosti jeden rok až páť rokov
Pohľadávky so zostatkovou dobou
splatnosti dlhšou ako päť rokov
Dlhodobé pohľadávky spolu . .

17. lnformácie k časti F. písm. t) a u) prílony Č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo
inou formou zabezpečenia -ŽIADNE ________________________________________________

. ‘ ‘ . Bežné účtovné obdobieOpis predmetu zalozneho prava ‘ ‘Hodnota predmetu Hodnota pohladavky
PohFadávky kryté záložným právom alebo inou
formou zabezpečenia
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa z~adilo záložné x
právo
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené x
právo s nimi nakladať

18. lnformácie k časti F. písm. w) prílohy Č. 3 o krátkodobom finanČnom majetku
Tabuľka Č. I

Bezprostredne
Názov položky Bežné účtovné obdobie predchádzajúce účtovné

obdobie

Pokladnica, ceniny 300 109

Bežné bankové účty 3 165 186

Bankové účty termínované X X

Peniaze na ceste -1 980 X

Spolu 1 485 295

DoDlňuiúce infnrmácie:
1 Obchodnáspoločnosť nemá žiadne peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty, s ktorými sa nedá

volne disponovať.
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Tabuľka Č. 2 ŽIADNE

Bežné úČtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok Stav na začiatku Prírastky Úbytky Stav na konci

obdobia obdobia
A b c d e

Majetkové CP na obchodovanie

Dlhové CP na obchodovanje

Emisné kvóty
Dlhové CP so splatnostou do jedného
roka držané do splatnosti
Ostatné realizovateľné CP
Obstarávanie krátkodobého ~nančného
majetku
Krátkodobý finančný majetok spolu

19. lnforrnácie k časti F. písm. x) prílohy Č. 3 o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému
majetku •ZIADNE

Zúčtovanie OPStav OP Zúčtovanje OP Stav OP
Z důvoduna zaČiatku Tvorba z důvodu zániku na konciKrátkodobý finančný majetok účtovného ~F‘ opodstatnenostj vyradenia majetku účtovného

Z účtovníctvaobdobia obdobia

A b c D E f
Ostatné realizovateľné CP
Obstarávanie krátkodobého
~nančného majetku
Krátkodobý finančný majetok
spolu

20. lnformácie k časti F. písm. y) prílohy Č. 3 o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bob zriadené
záložné právo a o krátkodobom fínančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo
s ním nakiadat‘ -ZIADNY

Hodnota za bežné úČtovnéNázov položky obdobie

Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bob zriadené záložné právo

Krátkodobý finančný majetok, ph ktorom je obmedzené právo s ním nakbadať

21. lnformácie k časti F. písm. za) prílohy Č. 3 o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou-ŽIADNY

ZvýšenieIzníženie Vplyv ocenenia
Krátkodobý finanČný majetok hodnoty na výsledok Vplyv oceneniana vlastnéhospodárenia bežného . .

imanie~_) úČtovného obdobia
A b C d

Majetkové CP na obchodovanie

Dbhové CP na obchodovanie
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Emisně kvóty (komodity)

Ostatné realizovateľné CP
Krátkodobý finančný majetok spolu
Obchodná spoločnost nemá krátkodobý ~inančný majetok.

22. lnformácie k časti F. písm. zb) prítohy Č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane
aktív

Bezprostredne
Opis položky časového rozlíšenia Bežné účtovné obdobie predchádzajúce účtovně

obdobie

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho: 3 613 25 227

Nájom garáží I transfer hráčov 3 613 25 227

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: 29 395 25 500

Nájom garáži 3 948

Transfer hráčov 25 227 25 500

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: 679 7 745

Reklamy 679 7 745

23. lnformácíe k časti F. písm. zc) prílohy Č. 3 o majetku prenajatom formou fin. prenájmu- ŽIADNY

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
Bežné účtovně obdobie obdobie

Názov Splatnost‘ Splatnost‘
položky

do jedného od jedného roka viac ako do jedného od jedného viac
roka do piatich rokov roka roka do piatich ako pät‘

vrátane vrátane päť rokov vrátane rokov vrátane rokov
A B c d e F

istina
Finančný výnos

Spolu

G. ÚDAJE NA STRANE PASÍV SÚVAHY

24. lnformácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy Č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo
o vysporiadaní účtovnej straty
Tabuľka Č. 1 ____________________

Bezprostredne
Názov položky predchádzajúce účtovné

obdobie

Účtovný zisk

Rozdelenie účtovného zisku Bežné účtovné obdobie

)

)
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Pridel do zákonného rezervného fondu
Prídel do štatutámych a ostatných fondov
Pridel do sociálneho fondu
Pridel na zvýšenie základného irnania
Uhrada straty minulých období
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov
Rozdelenie podielu na zisku spoločnikom, členom
Ině
Spolu

Tabu íka Č. 2

Bezprostredne
Názov položky predchádzajúce účtovné

obdobie
Účtovr‘á strata 63 003

Vysporiadanie účtovnej straty Bežné účtovně obdobie

Zo zákonného rezervného fondu
Zo štatutámych a ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov

Úhrada straty spoločníkmi
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov 63 003
Ině

Spolu 63 003

25. lnformácie k časti G. písm. b) prílohy Č. 3 o rezervách
Tabul‘kaČ. 1

Bežné účtovné obdobie
Názov položky Stav na začiatku Stav na konci

účtovného Tvorba Použitie Zrušenie učtovneho
obdobia obdobia

A b c d e f
Dlhodobé rezervy, z toho: - - - - -

Krátkodobé rezervy, z toho: 912 899 912 899

Rezna nevyčerpanú dovolenku 912 899 912 899

Tabulka Č. 2

Bezprostredne_predchádzajúce účtovné obdobie
Názov položky Stav na začiatku Stav na konci

účtovného Tvorba Použitie Zrušenie účtovneho
obdobia obdobia

A b c d e f
Dlhodobé rezervy, z toho: - - - - -

Krátkodobé rezervy, z toho: 2 647 912 2 647 912
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[i~.na nevyčerpanú dovolenke 1 548 ~j912 1548 ±±~j~
26.lnformácie k časti G. písm. c) a d) prílohy Č. 3 o záväzkoch

Bezprostredne

Názov položky Bežné úČtovné obdobie predchádzajúce účtovně
obdobie

Závázky Po lehote splatnosti 110 850 121 184

Závázky so zostatkovou dobou splatnosti 73 785 52 717
do jedného roka vrátane

KrátkodobézáVäZkySpOlU 184635 173901

Závázky so zostatkovou dobou splatnosti
jeden rok až páť rokov

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
nad päť rokov

Dlhodobé záväzky spolu - -

Popis údajov a doplňujúce informácie

Závázky nie sú kryté záložným právom.

27. lnformácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy Č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o
odloženom daňovom záväzku - ZIADNE

Bezprostredne

Názov položky Bežné účtovně obdobie predchádzajúce účtovné
obdobie

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

Odpočitateľné

Zdaniteľné

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

Odpočitateľné
Zdaniteľné

Možnosť umorovat‘ daňovú stratu v budúcnosti
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty
Sadzba dane z príjmov ( v O/i,)

Odložená daňová pohľadávka
Uplatnená daňová pohľadávka

Zaúčtovaná ako zníženie nákladov
Zaúčtovaná do vlastného mania

Odložený daňový záväzok

Zmena odloženého daňového záväzku
Zaúčtovaná ako náklad

Zaúčtovaná do vlastného imania

(
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28. lnformácie k časti G. písm. g) prílohy Č. 3 o záväzkoch zo socíálneho fondu

Bezprostredne
Názov položky Bežné účtovně obdobie predchádzajúce účtovně

obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu 258 193
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 63 65
Tvorba sociáíneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu spolu 63 65
Čerpanie sociálneho fondu
Konečný zostatok sociálneho fondu 321 258

29. lnformácie k časti G. písm. h) prílohy Č. 3 o vydaných dlhopisoch ŽIADNE
30. lnformácie k Časti G. písm. i) prílohy Č. 3 o bankových úveroch, póžiČkách a krátkodobých f‘inanČných
výpomociach
Tabuľka Č. 1 - ZIADNE

Suma istmy
Úrok Suma istmy v príslušnej mene

Dátum v príslušnej za bezprostredneNázov položky Mena P. a. splatnosti mene za bežné predchádzajúce
v ~ účtovné obdobie účtovné obdobie

A b c d e f
Dlhodobé bankové úvery

I I
Krátkodobé bankové úvery

Tabuľka Č. 2 Suma istmy

Úrok Suma istmy v príslušnej mene
Dátum v príslušnej za bezprostredneNázov položky Mena P. a. splatnosti mene za bežné predchádzajúce

“ °‚° účtovné obdobie účtovné obdobie

A b c d e f
Dlhodobé póžičky

— I
Krátkodobé póžičky

lng.Poliak Vladimír f EUR 0,0 31.5.2012 16000 16000

Krátkodobé finančné výpomoci
— I
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31. lnformácie k časti G. písm. j) prílohy Č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane

Bezprostredne
Názov položky Bežné účtovné obdobie predchádzajúce účtovné

obdobie

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho: - -

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: 250 -

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho: - -

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: 125 397 98 050

Fin.prispevok mesta LMikuláš 62 376 76 219
Reklamy 63 021 21 831

32. lnformácie k časti G. písm. k) prílohy Č. 3 o významných položkách derivátov za bežné úČtovné
obdobie - ZIADNE
33. lnformácie k časti G. písm. I) prílohy Č. 3 o položkách zabezpečených derivátmi — ZIADNE

UJ nedisponuje dedvátmi,
34. lnformácie k časti G. písm. m) prílohy Č. 3 o majetku prenajatom formou finan. prenájmu - ZIADNY

Bezprostredne predchádzajúce účtovně
Bežné účtovné obdobie obdobie

Názov Splatnosť Splatnost‘
od jednéhopoložky do Jedného roka do viac ako do jedného 0cl jedného viac ako

roka roka roka do piatich páť rokovpiatich rokov pät‘ rokov vrátane rokov vrátanevrátane vrátane
A b c d e F

Spolu

H. INFORMÁCIA O VÝNOSOCH

35. lnformácie k časti H. písm. a) prílohy Č. ~ a tržbách
Typ výrobkov, tovarov, Typ výrobkov, tovarov, Typ výrobkov, tovarov,

služieb (Reklama) služieb (Nájom) služieb (Za zápasy)

Oblast‘ odbytu Bežné Bezprostredne Bežně Bezprostredne ‘. . BezprostredneBezne
účtovné predchádzajúce . . predchádzajúce . . predchádzajúceuctovneuctovneúčtovně účtovné účtovněobdobie obdobie obdobieobdobie obdobie obdobie

a B c d e f G
SR 212334 110831 5299 3347 6063 15092

Spolu 212334 110831 5299 3347 6063 15092

pasív

)

)

36. lnformácie k časti H. písm. b) prílohy Č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob- ŽIADNE
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37. lnformácie k časti H. písm. C) až f) prílohy Č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch
z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti — žiadne významné
38. lnformácie k časti H. písm. g) príiohy Č. 3 o čistom obrate

. . Bezprostredne
Názov položky Bezne uctovne predchádzajúce

° ‘ účtovně obdobie

Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb 236 029 129 926

-Trzby za tovar
Výnosyzozakazky
~Výnosy z nehnutefnosti na predaj 233 362
lne výnosy suvisiace s bežnou činnost‘ou 137 735 323 851

Čistý obrat celkom 373 764 687 139

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

39. lnformácie k časti I. prílohy Č. 3 o nákladoch

~ . . Bezprostredne
Názov položky Bezne predchádzajúce

e účtovně obdobie

Náklady za poskytnuté služby, z toho: 559 522 750 142

Náklady voči audíforov~ audItorskej spoločnost~ z toho: 1 000 1000

náklady za overenie individuálnej úČtovnej závierky 1 000 1 000
mé uisťovacie auditorské služby
súvisiace auditorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neauditorské služby
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho: 460 276 689 113
Nákup materiálu 63 816 75 608

Stravné 14251 8644
Služby hráČov,trénerov a ostatné 255 241 283 684
Mzdy a odvody 101 741 70288
~
Transfer hráČov 25 227 25 227
Predaj budovy - 225 662
~Ostatne vyznamne polozky nakladov z hospodarskej cennost,,

Z toho:
Dary
~
Mankáaškody

Finančně náklady, z toho:
Kurzové skaty, z toho:
kurzové straty ku dnu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
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~morjadnenák~ady, z toho: _______________

40. lnformácie k časti J. písm. a) až e) prilohy Č. 3 o daniach z príjmov ________________

. . . Bezprostredfle
. Bezne uctovne

Nazov polozky bd b~e predchadzajuce~ ° ‘ účtovné obdobie

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo
výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z prijmov

Suma odloženého daňového závázku účtovaného ako náklad alebo
výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov
~
Suma odlozenej danovej pohľadavky tykajuca sa umorenia danovej
straty, nevyužitých daňových odpočtov a mých nárokov, ako aj
dočasných rozdielov predchádzajúCich účtovných období, ku ktorým
sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová
pohľadávka neúčtovala
Suma odloženého daňového závézku, ktorý vznikol z dĎvodu
neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom
účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných
obdob~ach,,~

Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových
odpočtov a mých nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku 165 125 243 532
ktor~‘m nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka
~
Suma odlozenej dani z pnjmov, ktora sa vztahuje na polozky uctovane
priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty
nákladov a výnosov
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K. V časti o údajocli na podsúvahových účtoch sa uvádzajú informácie o významných položkách
prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcií, o
odpísaných pohl‘adávkacJ~ a pohíadávkach a záväzkoch z lízingu.

42. lnformácje k čast‘ K. prílohy Č. 3 o podsúvahových položkách

43. Informácje k časti L. písm. a) prílohy Č. 3 o podmienených záväzkoch - ŽIADNE
Tabufkač. 1
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44. lnformácie k časti L. písm. c) prílohy Č. 3 o podmienenom majetku - ŽIADNE

Bezprostredne
Druh podmieneného majetku Bežné ůČtovné obdobie predchádzajúce účtovné

obdobie

Práva zo servisných zmlúv
Práva Z poistných zmlúv
Práva z koncesionárskych zmlúv
Práva z licenčných zmlúv

Práva z investovania prostriedkov získaných
oslobodenim od dane z prijmov

Práva zprivatizác~e
Práva zo súdnych sporov

mé práva

O. Skutočnosti, ktoré nastali Po dni, ku ktoréniu sa zostavuje účtovná závierka do dňa
zostavenia účtovnej závierky.
Dňa 14.6.2012 valné zhromaždenie spoločnosti schválilo zníženie základného irnania na hodnotu
27 234.-Eur pri nezmenorn počte akcií 9 078.Akcionár znížil menovitú hodnotu akcie z 28 Eur na
3 Euráiakcia.Zmena bola zapísaná v obchodnom registri dňa 5.7.20 12.

45. lnformácie k časti M. prílohy Č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných
orgánov a mých orgánov - ŽIADNE ___________________________________

Hodnota príjmu, výhody súčasných Hodnota príjmu, výhody bývalých
členov orgánov členov orgánov

Druh príjmu, výhody B C
štatutárnych dozorných mých Štatutárnych f dozorných mých

Časť 1 - Bežné účtovné obdobie Časť 1 - Bežné účtovné obdobie

A Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúceúčtovné obdobie účtovné obdobie

Peňažné príjmy

Nepeňažné prijmy

Peňažné preddavky

Nepeňažné preddavky

Poskytnuté úvery

Poskytnuté záruky

mé
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46. lnformácje k časti N. prílohy Č. 3o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenýmj
osobami

Akcionár
Akcioriár
Členovja štatutárnych orgánov
Clenovia štatutámych orgánov

štatutárnych orgánov
Členovja štatutámychorgánov

Tabufka Č. 2

~g údajov a dopiňujúce informácie:
1. Medzi spriaznené osoby obchodnej spoločnostj patria p~družené podniky, akcionárj, riaditeija a veden je

obchodnej SpOloČ~o~tj a štátom kontrolované spoloČnostj, s ktorými obchodn~ spotoČnosť obchoduje..
2. Spriazneným osobám neboli poskytnuté žiadne úvery a ani im neboli poskytnuté preddavky.

25



9Z



V

z kapitálových účastmn

~vacierozdiely
z precenenia ph
zlůčení, splynutí
a rozdelení
Zákonný rezervný fond
Nedelitefný fond

fondy
~Stnéfg~d
Nerozdelený zisk
j~yl‘c~jjokov
Neuhradená
strata rninu~ch rokov
Výsledok
hospodárenia bežného
účtovného obdobia
VMatené dividendy
b~népol~ky
vlastného imania

~49iVlastné
imanie fyzickej osoby —
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