Výročná správa akciovej spoločnosti MH Manažment, a.s.
za rok 2015

1.

ÚVOD

Dňa 12. novembra 2015 sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na zákone
č. 375/2015 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 375/2015“). Zákonom č. 375/2015 došlo
k zrušeniu Fondu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „FNM SR“) s účinnosťou
ku dňu 15. december 2015. Dňa 22. decembra 2015 vydalo Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky, na základe ust. § 2 ods. (2) a (3) Zákona č. 375/2015, rozhodnutie
č. 49/2015 o určení právneho nástupcu FNM SR, ktorým sa ku dňu 1. január 2016 stala
spoločnosť MH Manažment, a.s. Spoločnosť MH Manažment, a.s. je akciovou spoločnosťou,
ktorá vznikla zápisom do obchodného registra dňa 19. decembra 2015. Spoločnosť vstúpila do
všetkých práv a povinností FNM SR vyplývajúcich z právnych vzťahov, ktorých účastníkom
bol FNM SR.
2.

CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI

Obchodná spoločnosť bola založená ako súkromná akciová spoločnosť zakladateľskou listinou
zo dňa 2.12.2015 vo forme notárskej zápisnice č.N 570/2015, Nz 49292/2015, NCRIs
50241/2015 v zmysle ustanovenia § 154 a nasl. Zák. č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Obchodné meno: MH Manažment, a.s.
Sídlo:
Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava
IČO:
50 088 033
DIČ:
21 201 713 61
IČ DPH:
SK 21 201 713 61
Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa,
vložka číslo 6295/B.
2.1 Zloženie orgánov spoločnosti
Predstavenstvo:
 Ing. Branislav Bačík - predseda predstavenstva
 JUDr. Juraj Gedra - člen predstavenstva
 Ing. Rudolf Šamaj
- člen predstavenstva
Dozorná rada:
 Ing. Igor Lichnovský
 Mgr. Roman Kováč
 Mgr. Katarína Bolečková
2.2 Údaje o základnom imaní spoločnosti
Výška základného imania spoločnosti je 25 000 Eur je rozdelená na 100 kusov kmeňových,
zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote 250 Eur za akciu. Stopercentným
akcionárom spoločnosti je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

3.

EKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI

Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti bola zostavená za účtovné obdobie
od 19.12.2015 do 31.12.2015 podľa slovenských právnych predpisov, zákona č.431/2002 Z.z.
o účtovníctve a zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov.
Na strane aktív sú peňažné prostriedky v banke vo výške 27 495 Eur. Položkou pasív
je základné imanie vo výške 25 000 Eur, zákonný rezervný fond vo výške 2 500 Eur
a krátkodobá rezerva vo výške 4 680 Eur. Výsledkom hospodárenia za účtovné obdobie je strata
vo výške 4 685 Eur.
4.

ZÁVER

Spoločnosť MH Manažment a.s. je novovzniknutá spoločnosť, ktorá za hodnotené obdobie
nevykonávala žiadne činnosti a nevykazovala žiadneho zamestnanca vo svojom evidenčnom
stave.

