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ČASŤ  1. - SÚHRN 

 

Súhrn je súčasťou Prospektu cenného papiera emisie akcií ISIN SK 1120005527 séria 01 

vypracovaného za účelom prijatia 120.000 ks uvedenej emisie na kótovaný paralelný  trh Burzy 

cenných papierov v Bratislave, a. s. Súhrn predstavuje úvod do prospektu. Akékoľvek rozhodnutie 

investora investovať do cenných papierov by malo vychádzať z posúdenia prospektu ako celku. 

 

Prospekt môţe byť preloţený do iných jazykov, v prípade rozporu medzi preloţenou verziou a 

originálom v slovenskom jazyku bude rozhodujúca slovenská verzia. V prípade podania ţaloby na súd 

týkajúcej sa údajov obsiahnutých v prospekte môţe byť ţalujúcemu investorovi uloţené znášať 

náklady spojené s prekladom prospektu pred začatím súdneho konania v príslušnom členskom štáte, 

ak prospekt nebol preloţený do úradného jazyka tohto členského štátu. 

 

Ak vznikne škoda v dôsledku toho, ţe súhrn obsahoval zavádzajúce alebo nepresné údaje alebo tieto 

údaje boli v rozpore s ostatnými časťami Prospektu, zodpovednosť za škodu znášajú osoby 

zodpovedné za údaje v tomto súhrne. 

 

Všetky údaje v tomto prospekte, ktoré sú uvedené v slovenskej korune, boli prepočítané konverzným 

kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK, ak nie je uvedené inak. 

 

1.1 Zodpovedné osoby 

Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš 031 01, Slovenská 

republika, IČO 31 560 636, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Ţiline, oddiel Sa, 

vloţka č. 62/ L (ďalej aj len ako „TMR“ alebo „spoločnosť“ alebo „emitent“), zastúpená: 

 

Ing. Bohuš Hlavatý, predseda predstavenstva  

Ing. Jozef Hodek, člen predstavenstva 

 

vyhlasuje, ţe ako emitent akcií nesie zodpovednosť za informácie uvedené v  tomto súhrne. Podpisy 

zodpovedných osôb sú uvedené v časti 4.1. 

 

1.2 Zákonní audítori a poradcovia 

Audit riadnych účtovných závierok za rok 2006, z ktorého finančné údaje sú uverejnené v tomto 

prospekte vykonala Ing. Ruţena Straková zo spoločnosti TAX – AUDIT Slovensko, spol. s r.o., 

Kapitulská 14, 917 01, Trnava, Slovenská republika, člen Slovenskej komory audítorov, licencia 

SKAU č. 131. Audit riadnych účtovných závierok za obdobie 2007 - 2008, z ktorých finančné údaje 

sú uverejnené v tomto prospekte vykonával audítor Straka & Partners s.r.o. Kultúrna 19, Bratislava, 
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Slovenská republika, licencia ÚDVA č. 324, v zastúpení zodpovedného  audítora Ing. Zoltána Straku  

licencia SKAU č. 238. 

 

Emitent nevyuţíval v súvislosti s emisiou akcií poradcov. 

 

1.3 Kľúčové informácie týkajúce sa vybraných finančných údajov, kapitalizácia a zadlženosť 

Vybrané historické finančné informácie, ktoré sa týkajú emitenta, uvedené v tejto časti prospektu sú 

vedené  za kaţdý finančný rok za obdobie, na ktoré sa vzťahujú historické finančné informácie v 

mene, v ktorej boli historické výkazy zostavené (v slovenských korunách). Priebeţné finančné 

informácie k 30.6.2009 a k porovnateľnému dátumu 30.6.2008 uvedené v tomto prospekte uvádzame 

v aktuálnej mene (v EUR), pričom finančné údaje k 30.6.2008 boli získané prepočítaním konverzným 

kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK. 

 

Vybrané finančné informácie sú zobrazené v nasledujúcej tabuľke: 

  30.6.2009 30.6.2008 30.6.2008 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 

  (v tis. EUR) (v tis. EUR) (v tis. SKK) (v tis. SKK) (v tis. SKK) (v tis. SKK) 

Základné imanie 33 652 33 652 1 013 798 1 013 798 1 013 798 1 013 798 

Kapitálové  fondy 2 298 2 298 69 233 69 233 69 233 69 233 

Fondy zo zisku 1 436 1 409 42 462 42 462 37 319 32 518 

Vlastné imanie 38 273 39 863 1 200 923 1 126 113 1 118 219 1 066 786 

Aktíva celkom 55 441 56 332 1 697 067 1 753 323 1 776 262 1 447 748 

Náklady celkom 8 011 8 421 253 682 497 799 356 433 494 230 

Výnosy celkom 8 905 11 166 336 387 505 694 407 865 542 234 

Výsledok hospodárenia 

z finančnej činnosti 
-439 -203 -6 123 -14 307 -2 329 2 413 

Daň z príjmov z beţnej 

činnosti 
0 0 0 2 128 4 890 5 950 

splatná 0 0 0 0 0 0 

odloţená 0 0 0 2 128 4 890 5 950 

Výsledok hospodárenia z 

beţnej činnosti 
894 2 745 82 705 7 895 51 432 48 806 

Výsledok hospodárenia 

za účtovné obdobie 
894 2 745 82 705 7 895 51 432 48 004 

 

Ukazovateľ ekonomickej návratnosti majetku (ROE) bol k 31.12.2008 0,70 % a ukazovateľ rentability 

celkových aktív (ROA) k 31.12.2008 bol 0,45 %.  

 

1.4. Výdavky na emisiu, použitie výťažku 

Nakoľko ide o uţ emitované akcie a účelom vypracovania tohto Prospektu je podanie ţiadosti na 

Burzu cenných papierov v Bratislave na prijatie akcií na obchodovanie na kótovaný paralelný  trh, z 

prijatia danej emisie na obchodovanie na kótovanom paralelnom trhu nebude ţiadny príjem. Náklady 

na prijatie na Burzu cenných papierov v Bratislave emitent odhaduje na 3.400,- EUR (102.428,40 

SKK). Výnosy z emisie, získané emitentom splatením emisného kurzu upísaných akcií upisovateľom, 
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celkovo vo výške 120.000.000,- SKK (3.983.270,26 EUR) boli pouţité na financovanie činnosti 

spoločnosti. 

 

1.5. Rizikové faktory 

Investori by si mali prečítať tento dokument a poctivo zváţiť riziká uvedené v tejto časti 2 prospektu - 

„Rizikové faktory“, ktorá pojednáva o rizikách, ktoré by mohli ovplyvniť drţanie akcií emitenta. Na 

podnikanie, finančnú situáciu, výhľady a výsledky hospodárenia emitenta môţu mať negatívny vplyv 

aj ďalšie riziká a neistoty, ktoré si emitent v súčasnosti neuvedomuje alebo ich povaţuje za 

nevýznamné. Pokiaľ by došlo k materializácii niektorého z takýchto rizík, mohlo by to mať podstatný 

negatívny vplyv na podnikanie, finančnú situáciu, výhľady a výsledky hospodárenia emitenta, kurz 

akcií by mohol klesnúť a takisto by mohla byť ohrozená schopnosť emitenta vyplácať dividendy. 

S akciou je spojené všeobecné riziko vyšších výkyvov kurzov. Aktuálna hodnota cenného papiera 

môţe v čase klesať aj stúpať, v závislosti od aktuálneho vývoja finančných trhov a ďalších súvisiacich 

faktorov. S predmetnou akciou nie je zaručená návratnosť vloţenej investície. 

Podrobne sú rizikové faktory popísané v časti 2 tohto prospektu. 

 

1.6. Informácie o emitentovi 

Názov: Tatry mountain resorts, a.s. 

Sídlo: Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš 31 01, Slovenská republika 

Právna forma: akciová spoločnosť 

Krajina registrácie: Slovenská republika.  

Telefón: +421 44 5591505 

               +421 44 5591606 

 

Emitent vykonáva svoju činnosť v rozsahu svojho predmetu podnikania podľa zákona č. 455/1991 Zb. 

o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj podľa ostatných všeobecne 

záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky upravujúcich výkon činnosti emitenta. Emitent je 

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v obchodnom registri, oddiel: Sa, vloţka 

č.: 1650/B a má pridelené identifikačné číslo (IČO): 35 740 701. Emitent je zaloţený na dobu 

neurčitú. 

 

1.7. História a vývoj emitenta 

Emitent bol zaloţený ako akciová spoločnosť podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 

znení neskorších predpisov. Emitent vykonáva svoju činnosť v rozsahu svojho predmetu podnikania 

podľa zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov, podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj 
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podľa ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky upravujúcich výkon 

činnosti emitenta. 

K najvýznamnejšej zmene počas činnosti emitenta došlo  dňa 29.6.2009 kedy valné zhromaţdenie 

emitenta prijalo rozhodnutie o zvýšení základného imania emitenta na celkovú výšku 

221.534.128,694362 – EUR (6.673.937.161,03 SKK). Dôvodom zvýšenia základného imania bolo 

získanie zdrojov na financovanie činnosti spoločnosti.   

 

1.8. Podnikateľská činnosť emitenta 

Emitent vykonáva svoju činnosť v rozsahu predmetu podnikania zapísaného v obchodnom registri: 

- reštauračné sluţby a pohostinská činnosť 

- prevádzkovanie lanových dráh 

- prevádzka sauny 

- športové rekondičné masáţe 

- prevádzkovanie lyţiarskych vlekov 

- prevádzkovanie garáţí a odstavných plôch pre motorové vozidlá 

- prevádzkovanie dopravy na dráhe 

- ubytovacie sluţby v ubytovacích zariadeniach s poskytovaním pohostinských činností v týchto 

zariadeniach - školským lyţiarskym výcvikovým kurzom, školským výletom, školám v prírode a 

letným táborom pre deti a mládeţ 

- prenájom nehnuteľností 

- prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných ţivností 

- sprostredkovanie obchodu, sluţieb a prác v rozsahu voľných ţivností 

- prenájom reklamných plôch 

- reklamná a propagačná činnosť 

- prevádzkovanie lyţiarskej školy 

- prevádzkovanie snowboardovej školy 

- uskutočňovanie stavieb a ich zmien 

- uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien 

- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) 

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ţivností 

- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom ţivnosti v rozsahu voľných ţivností 

- obstarávateľské sluţby spojené so správou nehnuteľností 

- reklamná, propagačná a marketingová činnosť v rozsahu voľných ţivností 

- organizovanie voľného času detí okrem činnosti cestovnej kancelárie 

- zmenárne - nákup peňaţných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti 

- ubytovacie sluţby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto 

zariadeniach 
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- prevádzkovanie lyţiarskych tratí 

- úprava lyţiarskych tratí, terénne úpravy 

- prevoz športovej výstroje a batoţiny 

- úschovňa 

- usporadúvanie školení, seminárov, vzdelávacích podujatí, kultúrnych a kultúrno - spoločenských 

podujatí 

- organizovanie výstav 

- prevádzkovanie parkovísk 

- prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá slúţiacich pre umiestnenie najmenej piatich 

vozidiel patriacich iným osobám neţ majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností 

- prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných sluţieb spojených s prenájmom 

- poskytovanie dátových sluţieb - internetová čitáreň 

- prevádzkovanie nevýherných hracích automatov a hudobných automatov 

- reprografické sluţby 

- prevádzkovanie cestovnej kancelárie 

- prevádzkovanie cestovnej agentúry 

- sprievodca cestovného ruchu 

- leasing a prenájom hnuteľných vecí, spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technológií 

- výroba, dodávka a predaj tepla 

- osobná cestná doprava vozidlami do 9 miest vrátane vodiča, okrem taxisluţby 

- sprostredkovanie a predaj vlastných outdoorových - športových sluţieb 

- mikrovlnné šírenie televízneho signálu v hotelových a ubytovacích zariadeniach 

- šírenie reklamy, reklamných spotov prostredníctvom mikrovlnného šírenia televízneho signálu 

- tvorba internetových a webových stránok 

- správa nehnuteľností - obstarávanie sluţieb spojených s prevádzkou nehnuteľností 

- poradenská, konzultačná a vzdelávacia činnosť v rozsahu voľných ţivností 

- prevádzkovanie telovýchovných zariadení slúţiacich na regeneráciu a rekondíciu 

- opatrovanie detí predškolského veku 

 

Hlavnou aktivitou je poskytovanie sluţieb spojených s prevádzkou lanových dráh,  hotelových sluţieb, 

gastro sluţieb a sluţieb lyţiarskej školy. Emitent plánuje ďalej rozvíjať podnikateľské aktivity vo 

vyššie uvedených oblastiach s cieľom stať sa vedúcim poskytovateľom sluţieb v oblasti cestovného 

ruchu v regióne Vysokých a Nízkych Tatier. 

 

1.9. Prevádzkový a finančný prehľad a výhľady 

Prevádzkový a finančný prehľad sa nachádza v bode 1.3 a v bode 1.14 tohto súhrnu. Emitent sa 

rozhodol nezaradiť prognózu alebo odhad zisku do tohto dokumentu. 
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1.10. Výskum a vývoj, patenty a licencie 

Vzhľadom na podnikateľskú činnosť emitenta a jeho postavenie na trhu nie sú pre jeho podnikateľskú 

činnosť výskum a vývoj podstatné. Emitent nemá a ani za posledné tri ukončené roky nemal ţiadnu 

politiku výskumu a vývoja, ani nevynakladal ţiadne zdroje na výskum a vývoj. 

 

1.11. Zámery emitenta 

V rámci svojej podnikateľskej stratégie sa bude emitent zameriavať na prevádzkovanie a ďalší rozvoj 

zariadení cestovného ruchu v regióne Vysokých a Nízkych Tatier, a to predovšetkým prostredníctvom 

podnikateľských aktivít v oblasti lyţiarskych stredísk, lanových dráh, hotelierstva, gastronómie 

a súvisiacich podporných sluţieb.  

 

1.12. Riaditelia, hlavné vedenie a zamestnanci 

Riadiacim orgánom spoločnosti  je jej predstavenstvo: 

- predseda predstavenstva Ing. Bohuš Hlavatý 

- člen predstavenstva Ing. Andrej Devečka 

- člen predstavenstva Ing. Jozef  Hodek 

V mene spoločnosti sú vo všetkých veciach oprávnení konať a podpisovať vţdy dvaja členovia 

predstavenstva spoločne. Spoločnosť zamestnávala k 31.12.2008 358 zamestnancov (evidenčný počet 

zamestnancov vo fyzických osobách). 

 

1.13. Hlavní akcionári a transakcie medzi prepojenými subjektmi 

Akcionárska štruktúra emitenta v % k 30.6.2009: 

Akcionár               Podiel na základnom imaní a  

            podiel na hlasovacích právach v % 

Tatry mountain resorts services, a.s.     87,78 

J & T PERSPEKTIVA       10,00 

Drobní akcionári        2,22  

 

Transakcie so spriaznenými osobami, ktoré spoločnosť realizovala v rokoch 2006 – 2008 sú uvedené 

v časti 3.19 tohto prospektu. 

 

1.14. Finančné informácie 

Historické finančné informácie tvoria informácie za roky 2006 aţ 2008 a správy audítora za roky 2006 

aţ 2008. Riadne individuálne účtovné závierky  za obdobie rokov  2006 aţ 2008 sú zostavené v súlade 

so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon 

o účtovníctve) a sú overené audítorom. Spoločnosť sa v zmysle §17a ods. 3) Zákona o účtovníctve 
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rozhodla nezostavovať účtovnú závierku podľa Medzinárodných účtovných štandardov (IFRS). 

Správy audítora a úplné znenia účtovných závierok za roky 2006 aţ 2008 v plnom znení sú prílohou 

prospektu. 

 

Finančnú situáciu emitenta charakterizujú hlavné finančné ukazovatele uvedené v nasledujúcich 

tabuľkách (v tis. SKK): 

Súvaha:      

AKTÍVA č.r. 2005 2006 2007 2008 

Spolu majetok 1 1 331 257 1 447 748 1 776 262 1 753 323 

Neobežný majetok 3 951 440 1 378 808 1 604 359 1 382 653 

Dlhodobý finančný  majetok 23 0 273 573 214 367 0 

Ostatné dlhodobé CP a podiely 26 0 0 0 0 

Ostatný dlhodobý finančný majetok 28 0 0 0 0 

Obežný majetok 32 370 927 59 624 167 832 368 665 

Krátkodobé pohľadávky 48 10 152 28 204 119 067 299 211 

Pohľadávky z obchodného styku 49 5 399 18808 18042 101281 

Daňové pohľadávky 54 65 5764 24774 2822 

Iné pohľadávky 55 3 524 3 632 6 100 3 537 

Finančné účty 56 90 712 20 633 35 990 48 448 

Peniaze 57 6 830 4 987 1 769 1702 

Účty v bankách 58 83882 15646 34221 46 746 

Krátkodobý finančný majetok 60 0 0 0 0 

Časové rozlíšenie  62 8243 9316 4071 2005 

      

PASÍVA č.r. 2005 2006 2007 2008 

Spolu vlastné imanie a záväzky 65 1 331 257 1 447 748 1 776 262 1 753 323 

Vlastné imanie 66 1 029 689 1 066 786 1 118 219 1 126 113 

Základné imanie 67 1 013 798 1 013 798 1 013 798 1 013 798 

Základné imanie 68 1 013 798 1 013 798 1 013 798 1 013 798 

Kapitálové fondy  71 69 233 69 233 69 233 69 233 

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku 75 0 0 0 0 

Fondy zo zisku 78 28866 32518 37319   

Zákonný rezervný fond 79 28866 32518 37319 42462 

Výsledok hospodárenia  minulých rokov 82 -118 736 -96 767 -53 563 -7 275 

Neuhradená strata minulých rokov 84 -118 736 -96 767 -53 563 -7 275 

Výsledok hospodárenia bežného  

účtovného obdobia 85 36528 48004 51432 7895 

Záväzky 86 282157 333711 633119 588441 

Rezervy 87 4641 9241 4091 4142 

Krátkodobé rezervy 90 3621 3885 3007 3398 

Dlhodobé záväzky 91 230697 148109 160562 145423 

Záväzky zo sociálneho fondu 99 0 22 269 514 

Odloţený daňový záväzok 101 5406 22262 27152 29280 

Krátkodobé záväzky 102 33533 75618 208048 86476 

Záväzky z obchodného styku 103 15638 50084 187284 68922 

Nevyfakturované dodávky 104 1859 3190 10206 6666 

Záväzky voči zamestnancom 108 4202 5020 5895 5082 

Záväzky zo sociálneho poistenia 109 2346 2592 3314 3103 

Daňové záväzky a dotácie 110 3898 617 674 661 

Ostatné záväzky 111 484 10174 675 2042 

Bankové úvery a výpomoci  112 13286 100743 260418 352400 

Krátkodobé finančné výpomoci 115 13286 0 0 0 

Časové rozlíšenie 116 19411 47251 24924 38769 
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Výkaz ziskov a strát       

      

Text 

číslo 

riadku 

2005 2006 2007 2008 

(tis. 

SKK) 

(tis. 

SKK) 

(tis. 

SKK) 

(tis. 

SKK) 

Výroba 4 244286 354563 374014 397758 

Trţby za predaj vlastných výrobkov a 

sluţieb 5 244116 354537 374014 396811 

Výrobná spotreba 8 109928 146440 143329 186866 

Spotreba materiálu, energie a 

ostatných neskladov. dodávok 9 64135 78579 77495 101862 

Sluţby 10 45793 67861 65834 85004 

Pridaná hodnota 11 195402 211216 232962 212997 

Osobné náklady 12 76612 85178 97242 104533 

Mzdové náklady 13 54967 62036 72080 76330 

Odmeny členom orgánov spoločnosti 

a druţstva 14 2336 1730 1158 1189 

Náklady na sociálne poistenie 15 17673 19617 22362 24703 

Sociálne náklady 16 1636 1795 1642 2311 

Dane a poplatky 17 753 1293 1584 1171 

Ostatné výnosy z hospodárskej 

činnosti 21 9671 16 275 6700 11404 

Ostatné náklady na hospodársku 

činnosť 22 3424 5 365 8807 7178 

Výsledok hospodárenia z 

hospodárskej činnosti 25 66957 52343 58651 24330 

Trţby z predaja cenných papierov a 

podielov 26 0 0 0 0 

Predané cenné papiere a podiely 27 0 0 0 0 

Výnosy z dlhodobého finančného 

majetku 28 0 0 0 0 

Výnosy z ostatného dlhodobého 

finančného majetku 31 0 0 0 0 

Výnosy z krátkodobého finančného 

majetku 32 0 0 0 0 

Výnosové úroky 37 7 087 13 580 15966 12 353 

Nákladové úroky 38 25202 9646 16013 23461 

Kurzové zisky 39 874 853 692 2431 

Kurzové straty 40 416 679 1606 1020 

Ostatné výnosy z finančnej činnosti 41 0 125 605 422 

Ostatné náklady na finančnú činnosť 42 1204 1820 1973 5032 

Výsledok hospodárenia z finančnej 

činnosti 45 -18 861 2 413 -2 329 -14 307 

Daň z príjmov z beţnej činnosti 46 6096 5950 4890 2128 

splatná 47 0 0 0 0 

odloţená 48 6096 5950 4890 2128 

Výsledok hospodárenia z bežnej 

činnosti 49 42000 48806 51432 7895 

Výsledok hospodárenia za účtovné 

obdobie 57 36528 48004 51432 7895 

 

Emitent pravidelne zverejňuje ročné a polročné správy v zmysle zákona o cenných papieroch. 

Finančné informácie uverejňované emitentom v polročných intervaloch od dátumu posledných 

auditovaných účtovných závierok, t.j. informácie za prvý polrok 2009 sú uvedené niţšie: 
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Súvaha           

Označenie Strana aktív Číslo 

riad.  

30.06.2009 

v EUR 

30.06.2008 

v EUR 

30.06.2008 

v tis.SKK 

  Spolu majetok r. 002+ r. 031+ r. 061 001 55 440 750 56 332 304 1 697 067 

A. Neobeţný majetok r. 003+ r. 012+ r. 022 002 46 429 359 45 091 914 1 358 439 

A.l. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 aţ 011) 003 388 511 487 751 14 694 

A.l.1. Zriaďovacie náklady (011) - /071,091A/ 004 0 0   

2. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072,091A/ 005 0 0   

3. Softvér (013) - /073,091A/ 006 24 219 23 933 721 

4. Oceniteľné práva (014) - /074,091A/ 007 357 352 449 346 13 537 

5. Goodwill (015) - /075,091A/ 008 0 0   

6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019,01X) - 
/079,07X,091A/ 

009 6 940 11 186 337 

7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) -

093 

010 0 3 286 99 

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný 

majetok (051) - 095A 

011 0 0   

A.ll. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 aţ 021) 012 46 040 848 44 604 163 1 343 745 

A.ll.1. Pozemky (031) - 092A 013 474 699 474 706 14 301 

2. Stavby (021) - /081,092A/ 014 30 955 117 30 282 679 912 296 

3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 

vecí (022) - /082,092A/ 

015 12 755 349 12 966 242 390 621 

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

016 0 0   

5. Základné stádo a ťaţné zvieratá (026) - 

/086,092A/ 

017 0 0   

6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029,02X,032) 

- /089,08X,092A/ 

018 28 274 31 169 939 

7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 
094 

019 1 480 918 400 983 12 080 

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný 

majetok (052) - 095A 

020 346 491 448 383 13 508 

9. Opravná poloţka k nadobudnutému majetku (+/- 

097) +/- 098 

021 0 0   

A.lll. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 aţ 030) 022 0 0   

A.lll.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej 

účtovnej jednotke (061) - 096A 

023 0 0   

2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s 

podstatným vplyvom (062) - 096A 

024 0 0   

3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely 
(063,065) - 096A 

025 0 0   

4. Pôţičky účtovnej jednotke v konsolidovanom 

celku (066A) - 096A 

026 0 0   

5. Ostatný dlhodobý finančný majetok 

(067A,069,06XA) - 096A 

027 0 0   

6. Pôţičky s dobou splatnosti najviac jeden rok 
(066A,067A,06XA) - 096A 

028 0 0   

7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 

096A 

029 0 0   

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný 

majetok (053) - 095A 

030 0 0   

B. Obeţný majetok r. 032+ r. 040+ r. 047+ r. 055 031 8 839 862 11 078 304 333 745 

B.l. Zásoby súčet (r. 033 aţ 039) 032 390 215 327 558 9 868 

B.l.1. Materiál (112,119,11X) - /191,19X/ 033 308 880 269 369 8 115 

2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby  

(121,122,12X) - /192,193,19X/ 

034 0 0   
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3. Zákazková výroba s predpokladanou dobou 

ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X-192A 

035 0 0   

4. Výrobky (123) - 194 036 0 0   

4. Zvieratá (124) - 195 037 0 0   

6. Tovar (132,13X,139) - /196,19X/ 038 81 335 58 189 1 753 

7. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A 039 0 0   

B.ll. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 aţ 046) 040 0 0   

B.ll.1. Pohľadávky z obchodného styku 

(311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - 391A 

041 0 0   

2. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a 

materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A 

042 0 0   

3. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného 
celku (351A) - 391A 

043 0 0   

4. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a 

zdruţeniu (354A,355A,358A,35XA) - 391A 

044 0 0   

5. Iné pohľadávky 
(335A,33XA,371A,373A,374A,375A,376A,378A) 

- 391A 

045 0 0   

6. Odloţená daňová pohľadávka (481 A) 046 0 0   

B.lll. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 aţ 054) 047 8 300 977 8 962 823 270 014 

B.lll.1. Pohľadávky z obchodného styku 

(311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - 391A 

048 1 802 471 1 622 187 48 870 

2. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a 
materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A 

049 6 435 551 7 196 010 216 787 

3. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného 

celku (351A) - 391A 

050 0 0   

4. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a 

zdruţeniu (354A,355A,358A,35XA,398A) - 391A 

051 0 0   

5. Sociálne poistenie (336) - 391A 052 0 0   

6. Daňové pohľadávky a dotácie (341,342,343,345, 
346, 347) - 391A 

053 30 553 88 196 2 657 

7. Iné pohľadávky 

(335A,33XA,371A,373A,374A,375A,376A,378A) 

- 391A 

054 32 402 56 430 1 700 

B.lV. Finančné účty súčet (r. 056 aţ 060) 055 148 670 1 787 924 53 863 

B.lV.1. Peniaze (211,213,21X) 056 30 632 42 090 1 268 

2. Účty v bankách (221A,22X +/-261) 057 118 038 1 745 834 52 595 

3. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 

jeden rok 22XA 

058 0 0   

4. Krátkodobý finančný majetok 
(251,253,256,257,25X) - /291,29X/ 

059 0 0   

5. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 

314A) - 291 

060 0 0   

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 062 a r. 065) 061 171 529 162 086 4 883 

C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A,382A) 062 0 162 086 4 883 

2. Náklady budúcich období krátkodobé 

(381A,382A) 

063 171 529 0   

3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 064 0 0   

4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 065 0 0   
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Súvaha           

Označenie Strana pasív Číslo 

 
riad.  

30.06.2009 

v EUR 

30.06.2008 

v EUR 

30.06.2008 

v tis.SKK 

  Spolu vlastné imanie a záväky r. 067+ r. 088+ r. 

119 

066 55 440 750 56 332 304 1 697 067 

A. Vlastné imanie r. 068+ r. 073+ r. 080+ r. 084+ r. 
087 

067 38 273 824 39 863 341 1 200 923 

A.l. Základné imanie súčet (r. 069 aţ 072) 068 33 651 929 33 651 929 1 013 798 

A.l.1. Základné imanie (411 alebo +/-491) 069 33 651 929 33 651 929 1 013 798 

2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-

/252) 

070 0     

3. Zmena základného imania +/-419 071 0     

4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 072 0     

A.ll. Kapitálové fondy súčet (r. 074 aţ 079) 073 2 298 120 2 298 115 69 233 

A.ll.1. Emisné áţio (412) 074 2 015 533 2 015 535 60 720 

2. Ostatné kapitálové fondy (413) 075 282 587 282 580 8 513 

3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z 
kapitálových vkladov (417,418) 

076 0 0   

4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a 

záväzkov (+/-414) 

077 0 0   

5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/-
415) 

078 0 0   

6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, 

splynutí a rozdelení (+/-416) 

079 0 0   

A.lll. Fondy zo zisku súčet (r. 081 aţ 083) 080 1 435 686 1 409 480 42 462 

A.lll.1. Zákonný rezervný fond (421) 081 1 435 686 1 409 480 42 462 

2. Nedeliteľný fond (422) 082 0 0   

3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423,427,42X) 083 0 0   

A.lV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 a 

r. 086 

084 -5 604 -241 486 -7 275 

A.lV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 085 0 0   

2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 086 -5 604 -241 486 -7 275 

A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po 
zdanení /+-/ r.001- (r. 068+ r. 073+ r. 080+ r. 

084+ r. 088+ r. 119) 

087 893 693 2 745 303 82 705 

B. Záväzky z r. 089+ r. 094+ r. 105+ r. 115 + r. 
116 

088 16 534 866 15 713 835 473 395 

B.l. Rezervy súčet (r. 090 aţ 093) 089 95 282 89 126 2 685 

B.l.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451A) 090 0 0   

2. Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A) 091 74 573 35 982 1 084 

3. Ostatné dlhodobé rezervy (459 A,45XA) 092 20 709 53 143 1 601 

4. Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 

459A,45XA) 

093 0     

B.ll. Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 aţ 104) 094 4 022 647 4 526 057 136 352 

B.ll.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A) 095 0 0   

2. Dlhodobé nevyfaktúrované dodávky (476A) 096 0 0   

3. Dlhodobé záväzky voči dcérskej  účtovnej 
jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A) 

097 0 0   

4. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci 

konsolidovaného celku (471A) 

098 0 0   

5. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 099 0 0   

6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 100 0     

7. Vydané dlhopisy (473A,/-/255A) 101 0 0   

8. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 102 13 818 14 406 434 

9. Ostatné dlhodobé záväzky 

(474A,479A,47XA,372A,373A,377A) 

103 3 036 912 3 610 370 108 766 

10. Odloţený daňový záväzok (481A) 104 971 917 901 281 27 152 

B.lll. Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 aţ 114) 105 1 477 881 2 194 384 66 108 

B.lll.1 Záväzky z obchodného styku 
(321,322,324,325,32X,475A,478A,479A,47XA) 

106 1 169 162 1 832 304 55 200 
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2. Nevyfakturované dodávky (326,476A) 107 95 569 91 980 2 771 

3. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a 
materskej účtovnej jednotke (361A,471A) 

108 0 0   

4. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku 

(361A,36XA,471A,47XA) 

109 0 0   

5. Záväzky voči spoločníkom a zdruţeniu 
(364,365,366,367,368,398A,478A,479A) 

110 0 0   

6. Záväzky voči zamestnancom 

(331,333,33X,479A) 

111 93 178 137 655 4 147 

7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336,479A) 112 58 685 80 163 2 415 

8. Daňové záväzky a dotácie 

(341,342,343,345,346,347,34X) 

113 9 972 28 580 861 

9. Ostatné záväzky 
(372A,373A,377A,379A,474A,479A,47X) 

114 51 315 23 700 714 

B.lV. Krátkodobé finančné výpomoci 

(241,249,24X,473A,/-/255A) 

115 0     

B.V. Bankové úvery (r. 117 + r. 118) 116 10 939 056 8 904 269 268 250 

B.lV.1. Bankové úvery dlhodobé (461A,46XA) 117 10 939 056 8 904 269 268 250 

2. Beţné bankové úvery 

(221A,231,232,23X,461A,46XA) 

118 0 0   

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 120 aţ 123) 119 632 060 755 128 22 749 

C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 120 0 0   

2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) 121 0 0   

3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 122 0 0   

4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 123 632 060 755 128 22 749 

 

 

Výkaz ziskov a strát 

  

Označenie Text Číslo 

 

riad.  

30.06.2009 

v EUR 

30.06.2008 

v EUR 

30.06.2008 

v tis.SKK 

I. Trţby z predaja tovaru (604) 01 158 103 124 079 3 738 

A. Náklady vynaloţené na obstaranie predaného 

tovaru (504, 505A) 

02 103 762 71 467 2 153 

+ Obchodná marţa r. 01 - r. 02 03 54 341 52 612 1 585 

ll. Výroba r. 05+r. 06+ r. 07 04 8 318 555 9 535 086 287 254 

ll.1. Trţby z predaja vlastných výrobkov a sluţieb 

(601,602) 

05 8 318 555 9 532 729 287 183 

2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- 
účtová skupina 61) 

06       

3. Aktivácia (účtová skupina 62) 07   2 357 71 

B. Výrobná spotreba r. 09+ r. 10 08 3 651 162 3 476 532 104 734 

B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných 

neskladovateľných dodávok (501,502,503,505A) 

09 1 813 847 1 956 350 58 937 

2. Sluţby (účtová skupina 51) 10 1 837 315 1 520 182 45 797 

+ Pridaná hodnota r. 03+ r. 04- r. 08 11 4 721 734 6 111 166 184 105 

C. Osobné náklady súčet (r. 13 aţ 16) 12 1 643 181 1 970 291 59 357 

C.1. Mzdové náklady (521,522) 13 1 174 067 1 447 089 43 595 

2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a druţstva 

(523) 

14 19 607 19 584 590 

3. Náklady na sociálne poistenie (524,525,526) 15 381 452 465 180 14 014 

4. Sociálne náklady (527,528) 16 68 055 38 439 1 158 

D. Dane a poplatky (účtová  skupina 53) 17 8 285 31 767 957 

E. Odpisy a opravné poloţky k dlhodobému 

nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému 

majetku (551,553) 

18 1 788 987 1 749 353 52 701 

lll. Trţby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 

(641,642) 

19 282 512 1 064 230 32 061 

F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku 
a predaného materiálu (541,542) 

20 271 157 396 335 11 940 
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G. Tvorba a zúčtovanie opravných poloţiek k 

pohľadávkam (+/- 547) 

21 1 454     

IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 

(644,645,646,648,655,657) 

22 61 164 162 949 4 909 

H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť 

(543,544,545,546,548,549,555,557) 

23 19 325 242 050 7 292 

V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697) 24       

I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) 

(597) 

25       

* Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti r. 11-r. 
12-r. 17-r. 18+ r.19-r. 20-r. 21+r. 22-r.23 +(-r. 

24)-(-r. 25) 

26 1 333 021 2 948 549 88 828 

Vl. Trţby z predaja cenných papierov a podielov 

(661) 

27       

J. Predané cenné papiere a podiely (561) 28       

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

29       

VII.1. Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej 

účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným 

vplyvom (665A) 

30       

2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných 

papierov a podielov (665A) 

31       

3. Výnosy z ostaného dlhodobého finančného 

majetku (665A) 

32       

VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku 

(666) 

33       

K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 34       

IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy 

z derivátových operácií (664,667) 

35       

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

36       

M. Tvorba a zúčtovanie opravných poloţiek k 

finančnému majetku +/- 565 

37       

X. Výnosové úroky (662) 38 77 710 248 921 7 499 

N. Nákladové úroky (562) 39 281 529 385 083 11 601 

Xl. Kurzové zisky (663) 40 461 19 651 592 

O. Kurzové straty (563) 41 779 6 672 201 

XlI. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 42 6 632 11 087 334 

P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569) 43 241 823 91 151 2 746 

XIll. Prevod finančných výnosov (-) (698) 44       

R. Prevod finančných nákladov (-) (598) 45       

* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r.27-

r.28+r.29+r.33-r.34+r.35-r.36-r.37+r.38-
r.39+r.40-r.41+r.42-r.43+(-r.44)-(-r.45) 

46 -439 328 -203 246 -6 123 

** Výsledok hospodárenia z beţnej činnosti pred 

zdanením r.26 + r.46 

47 893 693 2 745 303 82 705 

S. Daň z príjmov z beţnej činnosti r. 47+ r. 48 48       

S.1. - splatná (591,595) 49       

2. - odloţená (+/-592) 50       

** Výsledok hospodárenia z beţnej činnosti r. 25+ r. 

45- r.46 

51 893 693 2 745 303 82 705 

XIV. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 52       

T. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 53       

* Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 53+ r.54 54       

U. - splatná (593) 55       

U.1. - odloţená (+/-594) 56       

2. Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti r. 
50- r. 51-r. 52 

57       

* Prevod podielov na výsledku hospodárenia 

spoločníkom (+/-596) 

58       

*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) 
[r. 49+ r. 55- r.56] 

59 893 693 2 745 303 82 705 
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1.15. Významné zmeny 

Emitent prehlasuje, ţe od konca posledného finančného obdobia, za ktoré boli zverejnené finančné 

informácie overené audítorom, nedošlo k ţiadnym významným zmenám finančnej alebo obchodnej 

situácie skupiny. 

 

1.16. Ponuka a prijatie na obchodovanie 

Po prijatí rozhodnutia valného zhromaţdenia dňa 27.6.2001 o zvýšení základného imania emitenta 

boli všetky akcie s označením SK1120005527, séria 01 v počte 120.000 kusov, v menovitej hodnote 

jednej akcie 1.000,00 SKK (33,193919 EUR), v celkovej sume menovitých hodnôt 120.000.000,- 

SKK (3.983.270,26 EUR SKK), v rámci zvýšenia základného imania vydané jedinému valným 

zhromaţdením určeným majiteľovi (spoločnosti Slovenská poisťovňa, a.s.), ktorá si po splatení 

emisného kurzu formou konverzie konvertibilných dlhopisov o menovitej hodnote 120.000.000,00 

SKK (3.983.270,28 EUR) vydaných emitentom a po zápise zvýšenia základného imania do 

obchodného registra navýšila akcionársky podiel v spoločnosti TMR. Akcie emitenta neboli 

predmetom výzvy na upisovanie akcií, určenej tretím osobám. V súčasnosti, po premene menovitej 

hodnoty akcií zo slovenských korún na eurá je v menovitá hodnota jednej akcie tejto emisie 33,193919 

EUR (1000,- SKK) a celková suma menovitých hodnôt  akcií tejto emisie 3.983.270,28 EUR 

(120.000.000,46 SKK) 

 

  

Celkový prehľad o spôsobe vydania všetkých doteraz emitovaných akcií emitenta: 

Spoločnosť dňa 29.03.1993 vydala 249.311 ks akcií spoločnosti znejúcich na doručiteľa, ktoré boli 

vydané v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou 1.000,- slovenských korún (33,193919 EUR)  

a mali označenie ISIN CS0009011952, séria 01,02. Dňa 4.7.1995 emitent vydal ďalších 259.487 ks 

akcií spoločnosti znejúcich na doručiteľa, ktoré boli vydané v zaknihovanej podobe s menovitou 

hodnotou 1.000,- slovenských korún (33,193919 EUR)  a mali označenie ISIN SK1120002110, séria 

01.  

 

Dňa 26.2.2002 emitent vydal ďalších 120.000 ks akcií spoločnosti znejúcich na doručiteľa, ktoré boli 

vydané v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou 1.000,- slovenských korún (33,193919 EUR)  

a mali označenie ISIN SK1120005527, séria 01. Valné zhromaţdenie emitenta dňa 15.3.1996 

rozhodlo o vydaní konvertibilných dlhopisov (ISIN: SK4120000712) s právom konverzie na akcie 

emitenta v menovitej hodnote 120.000.000,00 SKK (3.983.270,28- EUR), ktorých majiteľom sa stala 

Slovenská poisťovňa, a.s. v celom rozsahu, t.j. v menovitej hodnote 120.000.000,00 SKK 

(3.983.270,28- EUR). Po prijatí rozhodnutia valného zhromaţdenia dňa 27.6.2001 o zvýšení 

základného imania emitenta boli všetky akcie s označením SK1120005527, séria 01 v počte 120.000 

kusov, v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,00 SKK (33,193919 EUR), v celkovej sume 
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menovitých hodnôt 120.000.000,- SKK (3.983.270,26 EUR SKK), v rámci zvýšenia základného 

imania vydané jedinému valným zhromaţdením určeným majiteľovi (spoločnosti Slovenská 

poisťovňa, a.s.), ktorá si po splatení emisného kurzu formou konverzie konvertibilných dlhopisov 

o menovitej hodnote 120.000.000,00 SKK (3.983.270,28 EUR) vydaných emitentom a po zápise 

zvýšenia základného imania do obchodného registra navýšila akcionársky podiel v spoločnosti TMR. 

Akcie emitenta neboli predmetom výzvy na upisovanie akcií, určenej tretím osobám. V súčasnosti, po 

premene menovitej hodnoty akcií zo slovenských korún na eurá je v menovitá hodnota jednej akcie 

tejto emisie 33,193919 EUR (1000,- SKK) a celková suma menovitých hodnôt  akcií tejto emisie 

3.983.270,28 EUR (120.000.000,46 SKK) 

 

Dňa 04.09.2002 emitent vydal ďalších 130.000 ks akcií spoločnosti znejúcich na doručiteľa, ktoré boli 

vydané v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou 1.000,- slovenských korún (33,193919 EUR) 

a mali označenie ISIN SK1120006061, séria 01. Dňa 22.06.2006 emitent vydal ďalších 255.000 ks 

akcií spoločnosti znejúcich na doručiteľa, ktoré boli vydané v zaknihovanej podobe s menovitou 

hodnotou 1.000,- slovenských korún (33,193919 EUR) a mali označenie ISIN SK1120009156, séria 

01.    

 

V roku 2009 spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. najskôr prijala rozhodnutie o premene menovitej 

hodnoty akcií zo slovenských korún na eurá (menovitá hodnota jednej akcie bola po premene 

33,193919 EUR /1.000,- SKK/) a následne valné zhromaţdenie emitenta dňa 29.6.2009 prijalo 

rozhodnutie o zvýšení základného imania emitenta na celkovú výšku 221.534.128,694362 EUR 

(6.673.937.161,03 SKK). Po prijatí rozhodnutia o zvýšení základného imania emitenta boli všetky 

akcie v rámci zvýšenia základného imania v počte 5.693.400 ks upísané jediným upisovateľom 

(spoločnosťou Tatry mountain resorts services, a.s.), ktorá sa po splatení emisného kurzu schváleným 

nepeňaţným vkladom a zápise zvýšenia základného imania do obchodného registra stala akcionárom 

emitenta s počtom akcií 5.693.400 ks v menovitej hodnote 33 EUR (994,16 SKK). Akcie emitenta 

neboli predmetom výzvy na upisovanie akcií, určenej tretím osobám. Spoločnosť má v súčasnosti 

vydaných 1.013.798 ks akcií v menovitej hodnote 33,193919 EUR (1.000,- SKK) a 5.693.400 ks akcií 

v menovitej hodnote 33 EUR (994,16 SKK).   

 

Akcionársky podiel spoločnosti Tatry mountain resorts services, a.s. (pôvodne Tatry mountain resorts, 

a.s.) pred zvýšením základného imania v spoločnosti predstavoval 87,78 %. 

Akcionársky podiel Tatry mountain resorts services, a.s. po zvýšení základného imania v spoločnosti 

k 29.06.2009 predstavoval 98,14 %. 

Pozn. Skratka „TMR“ sa vzťahuje na súčasné aj  všetky predchádzajúce obchodné mená emitenta. 
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Emitent na základe tohto prospektu schváleného Národnou bankou Slovenska poţiada Burzu cenných 

papierov v Bratislave, a.s. o prijatie akcií s označením ISIN SK1120005527, séria 01, v počte 120.000 

kusov, v menovitej hodnote jednej akcie 33,193919 EUR (1.000,00 SKK), v celkovej sume 

menovitých hodnôt 3.983.270,28 EUR (120.000.000,46 SKK) na obchodovanie na kótovaný paralelný  

trh burzy. Emitent predpokladá prijatie akcií na trh burzy najskôr v III. štvrťroku 2009.  

Druh, trieda a číselné označenie akcií 

Druh cenného papiera:  akcia 

Názov akcie:   Tatry mountain resorts, a.s. 

ISIN:     SK 1120005527 

Séria:    01 

Počet kusov:   120.000 ks 

Právne predpisy upravujúce vydanie akcií 

Akcie boli vydané podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných sluţbách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Obchodným 

zákonníkom. 

Náležitosti cenného papiera 

Forma cenného papiera: na doručiteľa 

Podoba cenného papiera: zaknihovaný cenný papier  

Akcie sú evidované v evidencii Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A, 

814 80 Bratislava. 

Mena emisie 

Emisia akcií je vydaná v zákonnej mene Slovenskej republiky – EURO. Menovitá hodnota 

emisie 120.000 akcií na doručiteľa je 33,193919 EUR (1.000,00 SKK). 

Emitent nemá informáciu o drţiteľoch cenných papierov, ktorí by ponúkali cenné papiere na predaj a 

nemá vedomosť o existencii dohody o blokácii.  

 

1.17. Trhy 

Emitent pôsobí na trhu v Slovenskej republike a zákaznícka klientela je hlavne zo Slovenska. Zo 

zahraničnej klientely navštevujú zariadenia prevádzkované emitentom najmä zákazníci z Poľskej 

republiky, Česka, Pobaltských štátov, Ruska a Maďarska, z krajín Západnej Európy najmä klienti 

z Holandska a  Nemeckej spolkovej republiky.  

1.18 Dodatočné informácie 

1.18.1 Základné imanie 

a)   Počet schválených akcií 6.707.198 ks. 
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b)   Počet vydaných akcií a v plnom rozsahu splatených 6.707.198 ks. 

c)   Počet vydaných akcií, ale nesplatených v plnom rozsahu: 0 ks. 

d)   Menovitá hodnota akcií: 1.013.798 ks s menovitou hodnotou jednej  akcie 33,193919 EUR 

(1.000,- SKK) a 5.693.400 ks akcií s menovitou hodnotou je 33,00 EUR (994,16 SKK). 

e)   Počet akcií na začiatku a na konci roka celého obdobia 2006 – 2008 bol: Menovitá hodnota 1013 

798 ks s menovitou hodnotou jednej akcie 33,193919 EUR (1.000,- SKK).  

Pri zvýšení základného imania na valnom zhromaţdení dňa 29.6.2009 sa rozhodlo o zvýšení 

základného imania emitenta na celkovú výšku 221.534.128,694362 EUR (6.673.937.161,03 SKK), 

nepeňaţným vkladom, pričom schválil sa predmet  nepeňaţného vkladu – zmenka emitovaná 

spoločnosťou J&T Private Equity B.V., sídlo Weteringschans 26, 1017 SG Amsterdam, Holandské 

kráľovstvo, v prospech spoločnosti Tatry mountain resorts services a.s., znejúca na sumu 216 

349 200,- EUR (6.517.735.999,20 SKK).   

Dňa 29.6.2009 bolo majoritným akcionárom spoločnosťou Tatry mountain resorts services a.s. 

upísaných  5 693 400 ks akcií s menovitou hodnotou je 33,00 EUR (994,16 SKK) emitenta v rámci 

zvýšenia základného imania, pričom emisný kurz týchto akcií bol splatený nepeňaţným vkladom, 

schváleným valným zhromaţdením v rozhodnutí o zvýšení základného imania. 

 

1.18.2 Zakladateľská listina a stanovy 

Zakladateľská zmluva a stanovy emitenta sú uloţené v Zbierke listín Obchodného registra, 

vedeného na Okresnom súde Ţilina. 

 

1.18.3 Dokumenty dostupné k nahliadnutiu 

Počas platnosti tohto prospektu je moţné v prípade potreby nahliadnuť v sídle emitenta 

do nasledujúcich dokumentov, alebo ich kópií vo fyzickej podobe: 

a) zakladateľská zmluva a stanovy emitenta 

b) všetky správy, listiny a ostatné dokumenty, historické finančné informácie, ktorých časť je zahrnutá 

do prospektu alebo na ktorú sa v prospekte odkazuje 

c) historické finančné informácie emitenta a historické finančné informácie o záväzkoch emitenta  

 

Účtovné závierky tvoria súčasť výročných správ spoločnosti a polročných a ročných správ 

o hospodárení emitenta v zmysle zákona o cenných papieroch, spoločnosť ich zverejňuje aj na svojej 

internetovej stránke. 
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ČASŤ 2. - RIZIKOVÉ FAKTORY 

 

Rizikové faktory spojené s emitentom a investovaním do ním vydaných cenných papierov: 

 

Investori by si preto mali prečítať tento dokument a poctivo zváţiť riziká uvedené v tejto časti 2 

prospektu - „Rizikové faktory“, ktorá pojednáva o rizikách, ktoré by mohli ovplyvniť drţanie akcií 

emitenta. Na podnikanie, finančnú situáciu, výhľady a výsledky hospodárenia emitenta môţu mať 

negatívny vplyv aj ďalšie riziká a neistoty, ktoré si emitent v súčasnosti neuvedomuje alebo ich 

povaţuje za nevýznamné. Pokiaľ by došlo k materializácii niektorého z takýchto rizík, mohlo by to 

mať podstatný negatívny vplyv na podnikanie, finančnú situáciu, výhľady a výsledky hospodárenia 

emitenta, kurz akcií by mohol klesnúť a takisto by mohla byť ohrozená schopnosť emitenta vyplácať 

dividendy. 

 

Investori sa vyzývajú, aby zváţili nasledujúce riziká popísané niţšie pred rozhodnutím investovať do 

akcií emitenta. Rizikové faktory zahŕňajú: 

 

A. Rizikové faktory spojené s podnikaním emitenta 

 

Úspech podnikania emitenta významným spôsobom závisí od schopnosti realizovať 

podnikateľskú stratégiu emitenta v oblasti cestovného ruchu 

 

Podnikateľská stratégia emitenta sa zameriava na poskytovanie sluţieb špičkovej kvality v oblasti 

cestovného ruchu. Strategickým cieľom emitenta je prevádzka špičkových zariadení cestovného ruchu, 

ako aj akvizícia ďalších podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu prípadne budovanie 

nadväzujúcich projektov v oblasti podnikania s nehnuteľnosťami v regióne Nízkych a Vysokých 

Tatier.   

Prípadná neschopnosť realizovania podnikateľskej stratégie emitenta by mala významný vplyv na 

úspech podnikania emitenta.   

 

Nepriaznivý vývoj poveternostných podmienok v regióne podnikania emitenta môže negatívne 

zasiahnuť hospodárske výsledky emitenta 

 

Aktivity v cestovnom ruchu sú značne ovplyvnené od vývoja poveternostných podmienok. Zvlášť 

dôleţité z pohľadu podnikania emitenta je kvalita zimných sezón, kde mnoţstvo snehu v lyţiarskych 

zariadeniach emitenta a priaznivé teploty podstatným spôsobom ovplyvňujú vývoj trţieb jednotlivých 

hotelových i športových zariadení.  
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Nepriaznivý vývoj preferencií zákazníkov môže negatívne zasiahnuť činnosti emitenta 

 

Cestovný ruch je významne závislý od preferencií zákazníkov, tieto preferencie sa v čase môţu meniť 

bez ohľadu na aktivity emitenta a môţu mať pozitívny, ale aj negatívny vplyv na jeho činnosť. 

 

Nepriaznivý ekonomický vývoj môže prehĺbiť konkurenciu v kľúčových oblastiach činnosti 

emitenta 

 

Cestovný ruch je významne závislý od makroekonomického vývoja a v prípade nepriaznivého 

hospodárskeho rastu sa v tomto podnikateľskom odvetví môţu prejaviť silnejúce konkurenčné tlaky na 

zniţovanie cien sluţieb emitenta. 

 

Na hospodárske výsledky emitenta môžu mať nepriaznivý vplyv výkyvy menových kurzov 

 

Tým, ţe časť návštevníkov hotelových i športových zariadení prevádzkovaných emitentom pochádza z 

krajín, kde lokálnou menou nie je Euro, emitent znáša riziko nepriaznivého vývoja kurzu mien, kde 

posilnenie Eura voči relevantným cudzím menám môţe spôsobiť predraţenie sluţieb emitenta a tým aj 

pokles počtu návštevníkov z týchto krajín. 

 

Emitent predpokladá, že prostredníctvom budúcich akvizícií si vybuduje silnú pozíciu na trhu, 

akvizičná činnosť je však spojená s niekoľkými rizikami 

 

Akvizícia ďalších podnikateľských aktív je spojená s rizikom, ktoré by mohlo ovplyvniť budúce trţby 

a hospodárske výsledky emitenta. Riziko predstavuje predovšetkým vytipovanie nesprávnych 

akvizičných cieľov, realizácia akvizície za nevýhodných podmienok, nezískanie potrebných 

regulačných súhlasov štátnych orgánov na akvizície, najmä nezískanie prípadného súhlasu 

protimonopolného orgánu, organizačná náročnosť akvizičnej činnosti. 

 

Riziká spojené s domácim a zahraničným politickým vývojom 

Podnikanie v oblasti cestovného ruchu je spojené s politickými rizikami, ktoré môţu mať negatívny 

vplyv na podnikanie, finančnú situáciu, výhľady a výsledky hospodárenia emitenta. Zvlášť dôleţité 

z tohto pohľadu je vnímanie Slovenska v krajinách pôvodu početnejších skupín návštevníkov 

voľnočasových zariadení emitenta. 
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Riziká spojené s vybranými aktívami emitenta 

 

Vzhľadom k tomu, ţe časť majetku emitenta je tvorená zmenkou – prísľubom tretích strán na plnenie, 

s takýmto majetkom je spojené riziko neschopnosti vykonania úhrady vyplývajúcej zo zmenkového 

prísľubu. 

 

B. Rizikové faktory spojené s akciami emitenta 

 

Likvidita  

Vzhľadom k tomu, ţe likvidita na slovenskom trhu cenných papierov nedosahuje úroveň rozvinutých 

kapitálových trhov, investori môţu mať pri predaji akcií emitenta väčšie ťaţkosti oproti trhom 

cenných papierov s väčšou likviditou. Pri predaji väčšieho balíka akcií môţe dôjsť v rámci predaja 

k zníţeniu kurzu. 

 

Volatilita 

Vzhľadom k výkyvom ceny akcií obchodovaných na kapitálových trhoch môţe dôjsť k poklesu 

trhovej ceny akcií emitenta aj bez negatívneho vývoja prevádzkových výsledkov emitenta. 
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ČASŤ  3. - ÚDAJE O EMITENTOVI 

 

3.1 Zodpovedné osoby 

Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš 031 01, Slovenská 

republika, IČO 31 560 636, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Ţiline, oddiel Sa, 

vloţka č. 62/ L (ďalej aj len ako „TMR“ alebo „spoločnosť“ alebo „emitent“), zastúpená: 

 

Ing. Bohuš Hlavatý, predseda predstavenstva  

Ing. Jozef Hodek, člen predstavenstva 

  

 
vyhlasuje, ţe ako emitent akcií nesie zodpovednosť za informácie uvedené v tejto časti Prospektu 

Údaje o emitentovi, a ţe príprave tejto časti Prospektu cenného papiera bola venovaná náleţitá a 

podrobná starostlivosť a ţe údaje obsiahnuté v časti Údaje o emitentovi sú podľa jeho najlepších 

vedomostí a znalostí v súlade so skutočnosťou a neobsahujú ţiadne opomenutia, ktoré by mohli 

nepriaznivo ovplyvniť význam tejto časti Prospektu Údaje o emitentovi, ako aj celého Prospektu 

cenného papiera. 

 

 

____________________ 

Ing. Bohuš Hlavatý  

Tatry mountain resorts, a.s., predseda predstavenstva  

 

 

____________________ 

Ing. Jozef Hodek  

Tatry mountain resorts, a.s., člen predstavenstva  
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Všetky údaje v tomto prospekte, ktoré sú uvedené v slovenskej korune, boli prepočítané konverzným 

kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK, ak nie je uvedené inak. 

 

3.2 Zákonní audítori 

3.2.1 Mená a adresy audítorov za obdobie, na ktoré sa vzťahujú historické finančné informácie 

Audit riadnych účtovných závierok za rok 2006, z ktorého finančné údaje sú uverejnené v tomto 

prospekte vykonala Ing. Ruţena Straková zo spoločnosti TAX – AUDIT Slovensko, spol. s r.o. 

Trnava, Slovenská republika, člen Slovenskej komory audítorov, licencia SKAU č. 131. Audit 

riadnych účtovných závierok za obdobie 2007 - 2008, z ktorých finančné údaje sú uverejnené v tomto 

prospekte vykonával audítor Straka & Partners s.r.o. Kultúrna 19, Bratislava, Slovenská republika, 

licencia ÚDVA č. 324, v zastúpení zodpovedného  audítora Ing. Zoltána Straku  licencia SKAU č. 

238. 

 

3.2.2  Odstúpení, odvolaní alebo znovu nevymenovaní audítori 

Ţiaden z audítorov počas obdobia, na ktoré sa vzťahujú historické finančné informácie neodstúpil, ani 

nebol odvolaný. V roku 2007 nastala zmena audítora, podrobnosti sú uvedené v bode 3.2.1. 

 

3.3 Vybrané finančné informácie 

3.3.1 Vybrané finančné informácie  

Vybrané historické finančné informácie, ktoré sa týkajú emitenta, uvedené v tejto časti prospektu ako 

aj historické finančné informácie uvedené v časti 3.20.3 tohto prospektu sú vedené  za kaţdý finančný 

rok za obdobie, na ktoré sa vzťahujú historické finančné informácie v mene, v ktorej boli historické 

výkazy zostavené (v slovenských korunách). Priebeţné finančné informácie k 30.6.2009 a k 

porovnateľnému dátumu 30.6.2008 uvedené v tejto časti a častiach 3.9 a 3.10 tohto prospektu 

uvádzame v aktuálnej mene (v EUR), pričom finančné údaje k 30.6.2008 boli získané prepočítaním 

konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK. 

 

Emitent predkladá finančné informácie vyplývajúce z  účtovných závierok zostavených podľa 

slovenských účtovných  štandardov.  

Spoločnosť sa v zmysle § 17a ods. 3 Zákona o účtovníctve rozhodla nezostavovať účtovnú závierku 

podľa Medzinárodných účtovných štandardov (IFRS), a ani v minulosti nezostavila a nezverejnila 

účtovnú závierku podľa IFRS. Správy audítora a úplné znenia účtovných závierok za roky 2006 

aţ 2008 v plnom znení sú prílohou prospektu. 
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  31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 

  (v tis. SKK) (v tis. SKK) (v tis. SKK) 

Aktíva celkom 1 447 748 1 776 262 1 753 323 

Náklady celkom 494 230 356 433 497 799 

Výnosy celkom 542 234 407 865 505 694 

Výsledok hospodárenia 

z finančnej činnosti 
2 413 -2 329 -14 307 

Daň z príjmov z beţnej činnosti 5 950 4 890 2 128 

splatná 0 0 0 

odloţená 5 950 4 890 2 128 

Výsledok hospodárenia z 

bežnej činnosti 
48 806 51 432 7 895 

Výsledok hospodárenia za 

účtovné obdobie 
48 004 51 432 7 895 

 

3.3.2 Vybrané finančné informácie za prechodné obdobia 

  30.6.2009 30.6.2008 30.6.2008 

  (v tis. EUR) (v tis. EUR) (v tis. SKK) 

Aktíva celkom 55 441 56 332 1 697 067 

Náklady celkom 8 011 8 421 253 682 

Výnosy celkom 8 905 11 166 336 387 

Výsledok hospodárenia 

z finančnej činnosti 
-439 -203 -6 123 

Daň z príjmov z beţnej 

činnosti 
0 0 0 

splatná 0 0 0 

odloţená 0 0 0 

Výsledok hospodárenia z 

bežnej činnosti 
894 2 745 82 705 

Výsledok hospodárenia za 

účtovné obdobie 
894 2 745 82 705 

 

Úplné znenia účtovných závierok k 30.6.2009 v plnom znení sú prílohou prospektu. 

 

3.4 Rizikové faktory špecifické pre emitenta alebo jeho odvetvie 

 
Úspech podnikania emitenta významným spôsobom závisí od schopnosti realizovať 

podnikateľskú stratégiu emitenta v oblasti cestovného ruchu 

 

Podnikateľská stratégia emitenta sa zameriava na poskytovanie sluţieb špičkovej kvality v oblasti 

cestovného ruchu. Strategickým cieľom emitenta je prevádzka špičkových zariadení cestovného ruchu, 

ako aj akvizícia ďalších podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu prípadne budovanie 

nadväzujúcich projektov v oblasti podnikania s nehnuteľnosťami v regióne Nízkych a Vysokých 

Tatier.   

Prípadná neschopnosť realizovania podnikateľskej stratégie emitenta by mala významný vplyv na 

úspech podnikania emitenta.   
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Nepriaznivý vývoj poveternostných podmienok v regióne podnikania emitenta môže negatívne 

zasiahnuť hospodárske výsledky emitenta 

 

Aktivity v cestovnom ruchu sú značne ovplyvnené od vývoja poveternostných podmienok. Zvlášť 

dôleţité z pohľadu podnikania emitenta je kvalita zimných sezón, kde mnoţstvo snehu v lyţiarskych 

zariadeniach emitenta a priaznivé teploty podstatným spôsobom ovplyvňujú vývoj trţieb jednotlivých 

hotelových i športových zariadení.  

 

Nepriaznivý vývoj preferencií zákazníkov môže negatívne zasiahnuť činnosti emitenta 

 

Cestovný ruch je významne závislý od preferencií zákazníkov, tieto preferencie sa v čase môţu meniť 

bez ohľadu na aktivity emitenta a môţu mať pozitívny, ale aj negatívny vplyv na jeho činnosť. 

 

Nepriaznivý ekonomický vývoj môže prehĺbiť konkurenciu v kľúčových oblastiach činnosti 

emitenta 

 

Cestovný ruch je významne závislý od makroekonomického vývoja a v prípade nepriaznivého 

hospodárskeho rastu sa v tomto podnikateľskom odvetví môţu prejaviť silnejúce konkurenčné tlaky na 

zniţovanie cien sluţieb emitenta. 

 

Na hospodárske výsledky emitenta môžu mať nepriaznivý vplyv výkyvy menových kurzov 

 

Tým, ţe časť návštevníkov hotelových i športových zariadení prevádzkovaných emitentom pochádza z 

krajín, kde lokálnou menou nie je Euro, emitent znáša riziko nepriaznivého vývoja kurzu mien, kde 

posilnenie Eura voči relevantným cudzím menám môţe spôsobiť predraţenie sluţieb emitenta a tým aj 

pokles počtu návštevníkov z týchto krajín. 

 

Emitent predpokladá, že prostredníctvom budúcich akvizícií si vybuduje silnú pozíciu na trhu, 

akvizičná činnosť je však spojená s niekoľkými rizikami 

 

Akvizícia ďalších podnikateľských aktív je spojená s rizikom, ktoré by mohlo ovplyvniť budúce trţby 

a hospodárske výsledky emitenta. Riziko predstavuje predovšetkým vytipovanie nesprávnych 

akvizičných cieľov, realizácia akvizície za nevýhodných podmienok, nezískanie potrebných 

regulačných súhlasov štátnych orgánov na akvizície, najmä nezískanie prípadného súhlasu 

protimonopolného orgánu, organizačná náročnosť akvizičnej činnosti. 
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Riziká spojené s domácim a zahraničným politickým vývojom 

Podnikanie v oblasti cestovného ruchu je spojené s politickými rizikami, ktoré môţu mať negatívny 

vplyv na podnikanie, finančnú situáciu, výhľady a výsledky hospodárenia emitenta. Zvlášť dôleţité 

z tohto pohľadu je vnímanie Slovenska v krajinách pôvodu početnejších skupín návštevníkov 

voľnočasových zariadení emitenta. 

 

Riziká spojené s vybranými aktívami emitenta 

 

Vzhľadom k tomu, ţe časť majetku emitenta je tvorená zmenkou – prísľubom tretích strán na plnenie, 

s takýmto majetkom je spojené riziko neschopnosti vykonania úhrady vyplývajúcej zo zmenkového 

prísľubu. 

 

Podrobne sú rizikové faktory popísané v časti 2. 

 

3.5 Informácie o emitentovi 

3.5.1 História a vývoj emitenta 

3.5.1.1. Obchodné meno emitenta  

Tatry mountain resorts, a.s. 

 

3.5.1.2. Registrácia emitenta 

Emitent je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Ţilina v obchodnom registri, oddiel: Sa, 

vloţka č.: 62/L. 

Emitent má identifikačné číslo (IČO): 31 560 636 

 

3.5.1.3. Dátum registrácie emitenta 

Emitent vznikol zápisom do obchodného registra dňa 01.04.1992. Emitent je zaloţený na dobu 

neurčitú. 

 

3.5.1.4. Ďalšie údaje emitenta 

Sídlo: Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš 31 01, Slovenská republika 

Právna forma: akciová spoločnosť 

Krajina registrácie: Slovenská republika.  

Telefón: +421 44 5591505 

               +421 44 5591606 

 



 30 

Emitent bol zaloţený ako akciová spoločnosť podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 

znení neskorších predpisov. Emitent vykonáva svoju činnosť v rozsahu svojho predmetu podnikania 

podľa zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov, podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj 

podľa ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky upravujúcich výkon 

činnosti emitenta. 

 

3.5.1.5 Dôležité udalosti v priebehu obchodnej činnosti emitenta 

Valné zhromaţdenie emitenta dňa 29.6.2009 prijalo rozhodnutie o zvýšení základného imania 

emitenta na celkovú výšku 221.534.128,694362 EUR (6.673.937.161,046350 SKK). Dôvodom 

zvýšenia základného imania bolo získanie zdrojov na financovanie činnosti spoločnosti. Dňa 

17.7.2009 boli upísané akcie v rámci zvýšenia základného imania a bol splatený nepeňaţný vklad. 

Zvýšenie základného imania emitenta bolo zapísané do obchodného registra dňa 24.7.2009. Ďalšie 

informácie o zamýšľanom pouţití zdrojov, získaných pri zvýšení základného imania, sú uvedené 

v bode 3.8.1 prospektu. 

 

3.5.2 Investície 

 

3.5.2.1. Opis hlavných investícií emitenta 

Za posledné tri finančné obdobia a za obdobie január - jún 2009 emitent realizoval nasledovné hlavné 

investície. V roku 2006 bola v rámci hlavných investícií vykonaná akvizícia viacúčelovej 

administratívnej budovy s celkovými nákladmi 38 mil. SKK (1.277.667 EUR) a ďalších 67 mil. SKK 

(2.222.930 EUR) bolo investovaných do Hotela Srdiečko. Celkové investície dosiahli v roku 2006 

150,3 mil. SKK (4.990.307 EUR). Investičná činnosť spoločnosti v roku 2007 bola ešte intenzívnejšia, 

keď celkové investície dosiahli 352,5 mil. SKK (11,7 mil. EUR). Najväčšie investície súviseli 

s hotelmi Grand a Penzión Energetik, s vybudovaním zasneţovacích kapacít na lyţiarskych svahoch 

prevádzkovaných spoločnosťou a s nákupom sneţných vozidiel. Investičná činnosť v roku 2008 bola 

hlavne zameraná na ďalší nákup sneţných vozidiel a zasneţovacej technológie. Celkové investície 

v roku 2008 dosiahli 93 mil. SKK (3,1 mil. EUR).  

 

3.5.2.2. Opis hlavných rozpracovaných investícií emitenta 

V prvom polroku 2009 spoločnosť vynakladala investičné prostriedky predovšetkým do úpravy 

lyţiarskych zjazdoviek, do rekonštrukcie gastro zariadení a na prípravné práce na výstavbu lanovky na 

trati Záhradky-Priehyba. 
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3.5.2.3 Informácie týkajúce sa hlavných rozpracovaných investícií emitenta, na ktoré sa už jeho 

riadiace orgány pevne zaviazali 

Spoločnosť plánuje v roku 2010 postaviť 6 – sedačkovú lanovku na trati Záhradky – Priehyba. 

Spoločnosť čiastočne uţ prefinancovala prípravné práce na vybudovanie lanovky a výrobcovi lanovky 

poskytla finančnú zálohu na dodanie lanovky.   

 

3.6. Prehľad podnikateľskej činnosti 

3.6.1. Hlavné aktivity 

 

3.6.1.1. Hlavnými aktivitami emitenta sú: 

Emitent vykonáva svoju činnosť v rozsahu predmetu podnikania zapísaného v obchodnom registri: 

- reštauračné sluţby a pohostinská činnosť 

- prevádzkovanie lanových dráh 

- prevádzka sauny 

- športové rekondičné masáţe 

- prevádzkovanie lyţiarskych vlekov 

- prevádzkovanie garáţí a odstavných plôch pre motorové vozidlá 

- prevádzkovanie dopravy na dráhe 

- ubytovacie sluţby v ubytovacích zariadeniach s poskytovaním pohostinských činností v týchto 

zariadeniach - školským lyţiarskym výcvikovým kurzom, školským výletom, školám v prírode a 

letným táborom pre deti a mládeţ 

- prenájom nehnuteľností 

- prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných ţivností 

- sprostredkovanie obchodu, sluţieb a prác v rozsahu voľných ţivností 

- prenájom reklamných plôch 

- reklamná a propagačná činnosť 

- prevádzkovanie lyţiarskej školy 

- prevádzkovanie snowboardovej školy 

- uskutočňovanie stavieb a ich zmien 

- uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien 

- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) 

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ţivností 

- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom ţivnosti v rozsahu voľných ţivností 

- obstarávateľské sluţby spojené so správou nehnuteľností 

- reklamná, propagačná a marketingová činnosť v rozsahu voľných ţivností 

- organizovanie voľného času detí okrem činnosti cestovnej kancelárie 
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- zmenárne - nákup peňaţných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti 

- ubytovacie sluţby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto 

zariadeniach 

- prevádzkovanie lyţiarskych tratí 

- úprava lyţiarskych tratí, terénne úpravy 

- prevoz športovej výstroje a batoţiny 

- úschovňa 

- usporadúvanie školení, seminárov, vzdelávacích podujatí, kultúrnych a kultúrno - spoločenských 

podujatí 

- organizovanie výstav 

- prevádzkovanie parkovísk 

- prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá slúţiacich pre umiestnenie najmenej piatich 

vozidiel patriacich iným osobám neţ majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností 

- prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných sluţieb spojených s prenájmom 

- poskytovanie dátových sluţieb - internetová čitáreň 

- prevádzkovanie nevýherných hracích automatov a hudobných automatov 

- reprografické sluţby 

- prevádzkovanie cestovnej kancelárie 

- prevádzkovanie cestovnej agentúry 

- sprievodca cestovného ruchu 

- leasing a prenájom hnuteľných vecí, spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technológií 

- výroba, dodávka a predaj tepla 

- osobná cestná doprava vozidlami do 9 miest vrátane vodiča, okrem taxisluţby 

- sprostredkovanie a predaj vlastných outdoorových - športových sluţieb 

- mikrovlnné šírenie televízneho signálu v hotelových a ubytovacích zariadeniach 

- šírenie reklamy, reklamných spotov prostredníctvom mikrovlnného šírenia televízneho signálu 

- tvorba internetových a webových stránok 

- správa nehnuteľností - obstarávanie sluţieb spojených s prevádzkou nehnuteľností 

- poradenská, konzultačná a vzdelávacia činnosť v rozsahu voľných ţivností 

- prevádzkovanie telovýchovných zariadení slúţiacich na regeneráciu a rekondíciu 

- opatrovanie detí predškolského veku 

 

Hlavnou aktivitou je poskytovanie sluţieb spojených s prevádzkou lanových dráh,  hotelových sluţieb, 

gastro sluţieb a sluţieb lyţiarskej školy. Emitent plánuje ďalej rozvíjať podnikateľské aktivity vo 

vyššie uvedených oblastiach s cieľom stať sa vedúcim poskytovateľom sluţieb v oblasti cestovného 

ruchu v regióne Vysokých a Nízkych Tatier. 
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3.6.1.2. Informácie o významných produktoch a službách 

 

Emitent vlastní päť hotelových zariadení, jednu chatu a jeden penzión kde poskytuje ubytovacie, 

stravovacie a doplnkové sluţby, ako aj prevádzkuje osobné horské dopravné zariadenia. 

 

Hotely: 

V hoteloch TRI STUDNIČKY****, GRAND*****, SKI ZÁHRADKY** & bungalovy, LIPTOV** 

a SRDIEČKU je k dispozícii 775 stálych lôţok a 227 prísteliek. Emitent ponúka pobyty pre širokú 

škálu klientov, od jednotlivcov, cez rodiny s deťmi, seniorov, korporátnu klientelu aţ po školské 

skupiny a obchodných cestujúcich. Vďaka technickému a priestorovému vybaveniu sú hotely 

vhodným miestom pre organizáciu akcií seminárneho a konferenčného charakteru, ktoré hlavne 

v medzisezónnom období vypĺňajú medzeru vznikajúcu z niţšej návštevnosti tradičných 

dovolenkárov. 

Architektonicky jedinečný hotel Tri Studničky****, ktorý sa nachádza 6 km od Liptovského 

Mikuláša a 6 km od centra Jasnej, je ideálnym miestom pre firemné akcie komornejšieho charakteru. 

S celkovou ubytovacou kapacitou 100 lôţok a 10 prísteliek, s kulinárskymi špecialitami hotelovej 

reštaurácie a mierne extravagantným interiérom, dokáţe tento hotel uspokojiť najnáročnejších 

klientov. 

Hotel Grand**** je moderný štvorhviezdičkový hotel, ktorý svojim architektonickým členením 

jemne zapadá do panorámy Nízkych Tatier. Nachádza sa v centre Jasnej, v nadmorskej výške 1.100 

m.n.m. Hotel disponuje širokým priestorovým a materiálnym vybavením k organizovaniu rautov, 

recepcií, veľkých firemných akcií, akcií seminárneho charakteru, akými sú obchodné stretnutia, 

semináre, konferencie, prezentácie firiem. K dispozícii je veľmi dobre vybavená, klimatizovaná 

konferenčná hala s kapacitou 200 miest a niekoľko salónikov. Ubytovacia kapacita hotela je 157 

dvojlôţkových izieb s moţnosťou 56 prísteliek, z toho 2 bezbariérové dvojlôţkové izby, 2 

jednolôţkové izby a 2 apartmány a 2 štvorlôţkové rodinné mezonetové apartmány. Ponuka kvalitného 

wellness centra, fitness je samozrejmosťou. Komfort hotelovému hosťovi v zime zvyšujú aj široké 

moţnosti sluţieb v priestoroch Sport Jasná. 

 

Horský hotel SKI Záhradky**  sa nachádza v lyţiarskom a turistickom centre Záhradky, v 

nadmorskej výške 998 m.n.m., cca 1 km od Jasnej. V bezprostrednej blízkosti (cca 50m) je 

vyhľadávaná a medzinárodne uznávaná zjazdová trať FIS a východiskový bod šesťsedačkovej 

lanovky. Kapacita hotela je 39 dvojlôţkových izieb a 3 apartmány s moţnosťou 40 prísteliek.  

Súčasťou hotelového komplexu je aj 7  bungalovov, v kaţdom z nich sú 4 trojlôţkové izby.  

Horský hotel Liptov** sa nachádza v centre Jasnej, v nadmorskej výške 1200 m.n.m, 200 m od 

lyţiarskeho strediska Otupné, v susedstve prekrásneho Vrbického plesa. Disponuje priestormi s 
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kapacitou 120 miest na organizovanie akcií seminárneho charakteru. Kapacita hotela je 140 lôţok a 75 

prísteliek. V súčasnosti je Horský hotel Liptov** daný do prenájmu. 

Hotel Srdiečko** pribudol do portfólia spoločnosti r. 2006. Je situovaný v Nízkych Tatrách, na juţnej 

strane Chopku, v nadmorskej výške 1213 m, priamo v stredisku Chopok juh. V bezprostrednej 

blízkosti hotela je údolná stanica 4-sedačkovej lanovky Srdiečko - Kosodrevina a výstupná stanica 

lyţiarskeho vleku Krupová-Srdiečko, na ktorom je prevádzkované aj večerné lyţovanie. K dispozícii 

je 28 dvojlôţkových izieb s moţnosťou 1 prístelky, 7 dvojlôţkových izieb s oddelenými lôţkami bez 

moţnosti prístelky, 1 jednolôţková izba, 2 trojlôţkové izby s moţnosťou jednej prístelky a 3 

apartmány. V súčasnosti je Hotel Srdiečko** daný do prenájmu. 

Chata Kosodrevina je situovaná na úpätí juţných svahov Nízkych tatier v Bystrianskej doline. 

Nachádza sa v nadmorskej výške 1500 m na turistickej magistrále, ktorá spája hrebene západnej časti 

Nízkych Tatier pod vrcholom Chopku. V súčasnej dobe je daný do prenájmu. 

Penzión Energetik*** je situovaný do stredu Demänovskej doliny. Má k dispozícii 9 izieb: 2 

dvojlôţkové a 3 trojlôţkové izby, jeden štvorlôţkový apartmán, jeden trojlôţkový dvojúrovňový 

apartmán s moţnosťou prístelky, jeden  luxusný apartmán s moţnosťou 2 prísteliek a  päťlôţkový 

dvojúrovňový apartmán.   V penzióne sa nachádza reštaurácia so salónikom a konferenčná miestnosť. 

Gastro zariadenia: 

Spoločnosť prevádzkuje 8 gastro zariadení.  Na severe samoobsluţnú reštauráciu Luková, v ktorej 

pribudla nová à la carte múzeum-reštaurácia Pizza Von Roll, ktorá svojou jedinečnou architektúrou 

a špičkovou gastronómiou je unikát v európskom ponímaní. V interiéri je ponechaná zreštaurovaná 

technológia lanovky postavená a spustená v roku 1954 na trase Luková – Chopok, ktorá bola 

v premávke do roku 1997 a tým sa stáva aj jedinečným múzeom. Snack Bar Rovná Hoľa je situovaný 

na vrcholovej stanici 6 sedačkovej lanovky Záhradky, ponúka klientom moţnosť rýchleho 

občerstvenia v moderne zrekonštruovaných priestoroch. Fis Bar je nový Aprèski bar umiestnený pri 

údolnej stanici 6 sedačkovej lanovky Záhradky, ponúka nápoje a zábavu pre všetky vekové kategórie. 

Aprèski Bar Biela Púť umiestnený pri údolnej stanici 4 sedačkovej lanovky Biela púť, ponúka 

klientom zábavu počas lyţovania ako aj na večernom lyţovaní. Na juhu Aprèski Bar Srdiečko, 

Restaurant Kosodrevina s veľkou slnečnou terasou a nový Ľadový Bar Zadné Dereše. 

Lanové dráhy: 

Okrem hotelových a gastro zriadení vlastní spoločnosť aj lanové dráhy a lyţiarske vleky na severných 

a juţných svahoch Chopka, v lyţiarskych strediskách Chopok Sever (Záhradky, Jasná, Otupné) a 

Chopok Juh (Srdiečko, Kosodrevina). 26 lyţiarskych zjazdoviek predstavuje spolu 32  km. 

Upravované sú jedenástimi strojmi  Kässbohrer typu  PiBu   – 100, 200, 300, 400 a najvýkonnejšími 

600 s navijakmi. Z toho takmer 13 km zjazdoviek je technicky zasneţovaných, viac ako 2 km umelo 
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osvetlených. Ľahkých zjazdoviek je 8 (8,42 km), stredne ťaţkých 8 ( 13,553 km) a ťaţkých 8 (7,635 

km). Na svahoch Chopku sú tri freeridingové zóny s rôznou obtiaţnosťou  na severnej strane a 2 zóny 

na strane juţnej. Spoločnosť prevádzkuje aj dve lyţiarske beţecké trate – na Lúčkach 5 km dlhá 

turistická a Zadné Vody 6 km dlhá pretekárska. Spolu 25 prepravných  zariadení má kapacitu 20 985 

osôb za hodinu: 1 šesťsedačková lanovka, 4 štvorsedačky, 1 dvojsedačka, 1 kabínková lanovka a 18 

lyţiarskych vlekov. Lyţiarske zjazdovky, lanové dráhy a lyţiarske vleky sú v prevádzke v závislosti 

od snehových a poveternostných podmienok v termíne od  1.12. do 11.5. v čase od 8:30 hod. do 15:30 

hod. resp. 16:30 hod. Na trati Jelení Grúň na Záhradkách je vybudovaný najväčší snowpark na 

Slovensku, ktorý umoţňuje  usporadúvať významné športovo-súťaţné podujatia na Európskej úrovni. 

 

Šport Jasná – lyžiarska škola 

Spoločnosť taktieţ poskytuje sluţby lyţiarskej a snowboardovej školy, škôlky, poţičovní, depotu 

a športových  obchodov. Profesionálny tím zabezpečuje celoročne komplex outdoorových sluţieb 

v zime aj v lete pre návštevníkov strediska. 

 

3.6.2 Hlavné trhy 

Emitent pôsobí na trhu v Slovenskej republike a zákaznícka klientela je hlavne zo Slovenska. Zo 

zahraničnej klientely navštevujú zariadenia prevádzkované emitentom najmä zákazníci z Poľskej 

republiky, Česka, Pobaltských štátov, Ruska a Maďarska, z krajín Západnej Európy najmä klienti 

z Holandska a  Nemeckej spolkovej republiky.  

 

3.6.3 Výnimočné faktory 

Informácie uvedené v bodoch 3.6.1 a 3.6.2 neboli ovplyvnené výnimočnými faktormi   

 

3.6.4 Závislosť na patentoch a licenciách 

Emitent vyuţíva pre svoju podnikateľskú činnosť licenciu na prevádzkovanie dopravy na dráhe 

vydanú Úradom pre reguláciu ţelezničnej dopravy Bratislava a povolenia na prevádzkovanie dráhy 

vydané Sekciou bezpečnosti a štátneho dozoru na dráhach pre kaţdú z nasledovných lanových dráh: 

Koliesko – Luková, Biela Púť, Otupné – Luková, Záhradky - Rovná Hoľa, Rovná Hoľa - Konský 

Grúň, Srdiečko – Kosodrevina. 

 

Emitent nevyuţíva a nemá zaregistrované ţiadne vlastné patenty. Závislosť emitenta od patentov, 

priemyselných, obchodných alebo finančných kontraktov a nových výrobných procesov, nemá vplyv 

na jeho podnikateľskú činnosť.  
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3.6.5 Východisko pre všetky vyhlásenia emitenta, týkajúce sa jeho konkurenčnej pozície 

Emitent prevádzkuje jedno z najväčších lyţiarskych stredísk na Slovensku. V oblasti poskytovania 

sluţieb cestovného ruchu pôsobí na konkurenčnom trhu tvorenom lokálnymi prevádzkovateľmi 

lanových dráh, hotelových a gastro sluţieb. 

 

3.7. Organizačná štruktúra 

 

3.7.1 Štruktúra skupiny emitenta 

Emitent nie je súčasťou skupiny. 

Akcionárska štruktúra emitenta v % k 30.6.2009: 

Akcionár               Podiel na základnom imaní a  

            podiel na hlasovacích právach v % 

Tatry mountain resorts services, a.s.     87,78 

J & T PERSPEKTIVA       10,00 

Drobní akcionári        2,22  

 

3.7.2 Dcérske spoločnosti emitenta 

Emitent nemá ţiadne dcérske spoločnosti. 

 

3.8. Majetok, výrobné závody a zariadenia 

3.8.1 Informácie týkajúce sa všetkých existujúcich alebo plánovaných významných hmotných 

fixných aktív 

Spoločnosť vyuţíva na svoje podnikateľské aktivity niekoľko významných hmotných fixných aktív, 

ktoré sa druhovo členia na budovy hotelov, budovy lanoviek, inţinierske siete, technológie lanoviek, 

vozidlá, informačné technológie, drobný majetok, ostatný majetok, pozemky, obstarávané investície a 

preddavky. Najväčší podiel v rámci hmotných fixných aktív pripadá na stredisko lanoviek a vlekov. 

Celková hodnota hmotného fixného majetku spoločnosti predstavovala 45,9 mil. EUR (1 382 653 tis. 

SKK) k 31.12.2008. Spoločnosť sa systematicky stará o obnovu a údrţbu jednotlivých poloţiek 

hmotných fixných aktív a vynakladá značné peňaţné prostriedky na ich rekonštrukciu. 

 

3.8.2 Opis environmentálnych záležitostí 

Emitent si nie je v súčasnosti vedomý ţiadnych environmentálnych záleţitostí, ktoré by mohli 

ovplyvniť vyuţívanie jeho dlhodobého hmotného majetku. 
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3.9. Prehľad o činnosti a finančný prehľad 

3.9.1 Finančný stav 

Finančnú situáciu spoločnosti charakterizujú finančné ukazovatele uvedené v nasledovnej tabuľke:  

 

  30.6.2009 30.6.2008 30.6.2008 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 

  (v tis. EUR) (v tis. EUR) (v tis. SKK) (v tis. SKK) (v tis. SKK) (v tis. SKK) 

Aktíva celkom 55 441 56 332 1 697 067 1 753 323 1 776 262 1 447 748 

Náklady celkom 8 011 8 421 253 682 497 799 356 433 494 230 

Výnosy celkom 8 905 11 166 336 387 505 694 407 865 542 234 

Výsledok hospodárenia 

z finančnej činnosti 
-439 -203 -6 123 -14 307 -2 329 2 413 

Daň z príjmov z beţnej 

činnosti 
0 0 0 2 128 4 890 5 950 

splatná 0 0 0 0 0 0 

odloţená 0 0 0 2 128 4 890 5 950 

Výsledok hospodárenia z 

bežnej činnosti 
894 2 745 82 705 7 895 51 432 48 806 

Výsledok hospodárenia za 

účtovné obdobie 
894 2 745 82 705 7 895 51 432 48 004 

 

Priebeţné finančné informácie poukazujú na pokles zisku spoločnosti v 1. polroku 2009. V tomto  

polroku taktieţ došlo k menšiemu poklesu bilančnej sumy. Pod vplyvom zvýšenia základného imania 

spoločnosti však celková hodnota aktív od 30.06.2009 výrazne vzrástla. Podrobnosti o zvýšení 

základné imania sú uvedené v bode 4.5 tohto prospektu. 

 

3.9.2 Výsledky činnosti 

 

3.9.2.1 Informácie týkajúce sa významných faktorov 

Z pohľadu finančnej situácie nevznikli v súčasnom ani minulom období ţiadne neobvyklé a významné 

skutočnosti, ktoré by podstatným spôsobom ovplyvnili prevádzkové výsledky spoločnosti. 

 

3.9.2.2 Podstatné zmeny odhalené účtovnou závierkou 

Účtovná závierka neodhalila v súčasnom ani v minulom období ţiadne podstatné zmeny v netto 

predajoch a príjmoch. 

 

3.9.2.3 Faktory, ktoré by mohli ovplyvniť činnosť emitenta 

Emitent nemá vedomosť o  vládnych, ekonomických, fiškálnych, menových alebo politických 

opatreniach a faktoroch, ktoré podstatne ovplyvnili alebo mohli ovplyvniť jeho činnosť. 
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3.10 Kapitálové zdroje 

3.10.1 Informácie o kapitálových zdrojoch emitenta 

Údaje o kapitálových zdrojoch emitenta uvádza nasledovná tabuľka: 

  30.6.2009 30.6.2008 30.6.2008 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 

  (v tis. EUR) (v tis. EUR) (v tis. SKK) (v tis. SKK) (v tis. SKK) (v tis. SKK) 

Základné imanie 33 652 33 652 1 013 798 1 013 798 1 013 798 1 013 798 

Kapitálové  fondy 2 298 2 298 69 233 69 233 69 233 69 233 

Fondy zo zisku 1 436 1 409 42 462 42 462 37 319 32 518 

Vlastné imanie 38 273 39 863 1 200 923 1 126 113 1 118 219 1 066 786 

Výsledok hospodárenia 

minulých rokov 
-6 -241 -7 275 -7 275 -53 563 -96 767 

Výsledok hospodárenia 

beţného účtovného obdobia 
894 2 745 82 705 7 895 51 432 48 004 

 

Ukazovateľ ekonomickej návratnosti majetku (ROE) bol k 31.12.2008 0,70 % a ukazovateľ rentability 

celkových aktív (ROA) k 31.12.2008 bol 0,45 %.  

 

3.10.2 Pôvod, objem a popis peňažných tokov emitenta 

Akcionárska štruktúra emitenta v % k 31.12.2008: 

Akcionár               Podiel na základnom imaní a  

            podiel na hlasovacích právach v % 

Tatry mountain resorts, a.s.      72,21 

Kalimraj Equity Management Limited     25,15 

Drobní akcionári        2,64  

 

Akcionárska štruktúra emitenta v % k 30.6.2009: 

Akcionár               Podiel na základnom imaní a  

            podiel na hlasovacích právach v % 

Tatry mountain resorts services, a.s.     87,78 

J & T PERSPEKTIVA       10,00 

Drobní akcionári        2,22  

 

Podrobný popis finančných tokov spoločnosti je uvedený v časti 3.20. 

 

3.10.3 Informácie o požiadavkách na pôžičky a o štruktúre financovania emitenta 

Spoločnosť k dátumu 30.6.2009 mala dva úvery, pričom obidva úvery boli čerpané od Tatra Banky, 

a.s. pre účely financovania prevádzkových potrieb spoločnosti. Prvý úver, čerpaný v roku 2007 s 

úverovým limitom 7,14 mil. EUR (215 mil. SKK) vykazoval k 30.6.2009 zostatok 6.066.188 EUR 
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(182,7 mil. SKK). Druhý úver, čerpaný v roku 2008 s úverovým limitom 5,38 mil. EUR (162 mil. 

SKK) vykazoval k 30.6.2009 zostatok 4.872.867 EUR (146,8 mil. SKK). Spoločnosť neemitovala 

okrem akcií ţiadne iné cenné papiere, ani dlhové cenné papiere. Ďalšie zdroje spoločnosti pochádzajú 

zo základného imania. 

 

3.10.4 Obmedzenia používania kapitálových zdrojov 

Emitentovi nie sú známe ţiadne obmedzenia pouţívania kapitálových zdrojov, ktoré by priamo alebo 

nepriamo ovplyvnili jeho činnosť. 

 

3.10.5 Informácie o finančných prostriedkoch potrebných na splnenie záväzkov emitenta 

Emitent plánuje pouţiť na splnenie záväzkov uvedených v bodoch 3.5.2.3 a 3.8.1 zdroje pochádzajúce 

z beţnej obchodnej činnosti emitenta a zdroje získané zvýšením základného imania zo dňa 29.6.2009. 

 
3.11. Výskum a vývoj, patenty a licencie 

Vzhľadom na podnikateľskú činnosť emitenta a jeho postavenie na trhu nie sú pre jeho podnikateľskú 

činnosť výskum a vývoj podstatné. Emitent nemá a ani za posledné tri ukončené roky nemal ţiadnu 

politiku výskumu a vývoja, ani nevynakladal ţiadne zdroje na výskum a vývoj. Emitent vyuţíva 

licencie spomenuté v bode 3.6.4. 

 

3.12. Informácie o trende 

 

3.12.1 Najvýznamnejšie najnovšie trendy 

Emitent vyhlasuje, ţe od konca posledného finančného roku (ku ktorému boli zostavené posledná 

riadna účtovná závierka, ktorá bola overená audítorom) aţ do dátumu tohto prospektu, nedošlo ku 

ţiadnym rozhodujúcim zmenám z pohľadu vývoja zásob, nákladov a predajných cien, ktoré by mali 

akýkoľvek vplyv na situáciu emitenta v oblasti výroby/predaja. 

 

3.12.2 Informácie o trendoch, neistotách, nárokoch 

Emitentovi nie sú známe ţiadne zmeny trendu, neistoty, nároky, záväzky alebo udalosti, o ktorých je 

reálne pravdepodobné, ţe budú alebo by mohli mať podstatný vplyv na perspektívu emitenta počas 

beţného kalendárneho roka, príp. v dlhšom časovom horizonte. 

Emitent rovnako nemá vedomosť o tom a ani nepredpokladá, ţe by takéto skutočnosti mohli nastať. 
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3.13. Prognózy alebo odhady zisku 

Pred vypracovaním prospektu emitent nezverejnil ţiadne prognózy ani odhady zisku. Emitent sa 

rozhodol nezahrnúť ţiadne prognózy ani odhady zisku do tohto prospektu.  

 

 

3.14. Správne, riadiace a dozorné orgány 

3.14.1 Mená, adresy a funkcie správnych, riadiacich a dozorných orgánov emitenta 

Mená, adresy a funkcie členov predstavenstva emitenta:  

- predseda predstavenstva Ing. Bohuš Hlavatý  

- člen predstavenstva Ing. Andrej Devečka  

 - člen predstavenstva Ing. Jozef  Hodek  

Mená, adresy a funkcie členov dozornej rady emitenta: 

- člen dozornej rady Jozef Slabý  

- člen dozornej rady Ing. Patrik Reisel  

- člen dozornej rady Ing. Igor Rattaj  

 

Mená, adresy a funkcie členov výboru pre audit: 

- člen výboru pre audit Ing. Viera Prokopová  

- člen výboru pre audit Ing. Jozef  Hodek  

 

Obchodná adresa vyššie uvedených členov správnych, riadiacich a dozorných orgánov emitenta je: 

Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš 031 01, SR. 

 

Ing. Bohuš Hlavatý  

aktivity významné pre emitenta a členstvo: 

BAKK s.r.o. - konateľ spoločnosti 

Tatranské lanové dráhy, a.s. -  

Tatry mountain resorts services, a.s. - predseda predstavenstva 

  

Ing. Andrej Devečka, 

aktivity významné pre emitenta a členstvo: 

GLOBAL NETWORK DISTRIBUTION, s.r.o. - konateľ spoločnosti 

HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o. - konateľ spoločnosti 

Capital Industrial a.s. - bývalý člen dozornej rady 

L&M Slovakia a.s. - bývalý člen predstavenstva 

LIPTOSPOL s.r.o. - bývalý konateľ spoločnosti 

N O R D B E L L s.r.o. - spoločník 
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PROBUILDING s.r.o. - konateľ spoločnosti 

 

Ing. Jozef  Hodek 

aktivity významné pre emitenta a členstvo: 

ţiadne 

 

Jozef Slabý  

aktivity významné pre emitenta a členstvo: 

ţiadne 

 

Ing. Patrik Reisel  

aktivity významné pre emitenta a členstvo: 

1. garantovaná a.s. člen predstavenstva 

INVESTORSKÁ OBCHODNÁ, akciová spoločnosť člen predstavenstva 

SOLIVARY akciová spoločnosť Prešov člen dozornej rady 

ŠTÚDIO KOLIBA a.s. bývalý člen dozornej rady 

TLD Media, a.s. člen dozornej rady 

  

 

Ing. Igor Rattaj  

aktivity významné pre emitenta a členstvo: 

1. garantovaná a.s. predseda predstavenstva 

Capital Industrial a.s. člen dozornej rady 

HOBACOR, a. s. predseda predstavenstva  

I. slovenská tehliarska a.s. bývalý člen predstavenstva 

KIMBIARK HOLDING, a.s. bývalý člen predstavenstva 

M.M.B.M., spol. s r.o. bývalý konateľ spoločnosti 

NCHZ Global Services, a.s. bývalý predseda predstavenstva 

Novácke chemické závody, a.s. bývalý predseda predstavenstva 

PROBUILDING s.r.o. bývalý konateľ spoločnosti 

Products Pravenec, a.s. bývalý člen dozornej rady 

RCBT, s. r. o. konateľ spoločnosti 

Slovenský odpadový priemysel, a.s. bývalý člen predstavenstva 

SOLIVARY akciová spoločnosť Prešov člen dozornej rady 

Stredoeurópsky investičný fond a.s. bývalý člen predstavenstva 

Športový areál FIS, s.r.o. konateľ spoločnosti 

ŠTÚDIO KOLIBA a.s. predseda dozornej rady 

Tatra International s.r.o. v likvidácii predseda dozornej rady 

Tatranské lanové dráhy, a.s. bývalý presdsead predstavenstva 

Tatry mountain resorts services, a.s. bývalý člen dozornej rady 

Tatry mountain resorts, a.s. člen dozornej rady 

TEREX SLOVAKIA, a.s. bývalý člen predstavenstva 

Thalia s.r.o. konateľ spoločnosti 

ZESMAL, a.s. bývalý člen predstavenstva 

ZST a.s. bývalý člen predstavenstva 
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Ing. Viera Prokopová 

aktivity významné pre emitenta a členstvo: 

Avesta s.r.o. - konateľ 

 

Ing Jozef Hodek 

aktivity významné pre emitenta a členstvo: 

ţiadne 

 

Medzi vyššie uvedenými osobami nie je ţiadny príbuzenský vzťah. Ţiadna z uvedených osôb nebola 

nikdy odsúdená za trestný čin podvodu. Ţiadna z uvedených osôb nebola nikdy spojená 

s konkurznými konaniami alebo nútenými správami. Ţiadna z uvedených osôb nebola nikdy úradne 

verejne obvinená zo strany regulačných orgánov (vrátane profesijných orgánov) a nebola nikdy súdom 

vyhlásená za neschopnú konať ako člen riadiacich a dozorných orgánov emitenta alebo konať v oblasti 

riadenia alebo vedenia akejkoľvek záleţitosti emitenta. 

Emitentovi nie sú známe ţiadne iné aktivity vykonávané uvedenými osobami, ktoré by boli vzhľadom 

k emitentovi významné. 

 

 

3.14.2 Konflikty záujmov správnych, riadiacich a dozorných orgánov  

Emitent vyhlasuje, ţe mu nie sú známe ţiadne potenciálne konflikty záujmov osôb uvedených v bode  

3.14.1  medzi ich  povinnosťami voči emitentovi a ich súkromnými záujmami alebo inými záujmami  

alebo povinnosťami. 

 

3.15 Odmeňovanie a výhody 

3.15.1 Vyplatené odmeny a poskytnuté výhody 

Predstavenstvu a dozornej rade boli vyplatené odmeny uvedené v tabuľke. 

Údaje uvedené v mene EUR v zátvorkách boli získané prepočítaním z meny slovenská koruna 

konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK.  

 

Prehľad o odmene vyplatenej členom predstavenstva za obdobie rokov 2006 -2008 
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Meno a priezvisko Rok  2006  Rok 2007 Rok 2008  Doba trvania členstva

Trnovec Jozef  Doc. RNDr. Csc 171 774 Sk        Od 25.04.2005  do 14.12.2006

5 702 EUR        

Kollár Andrej 243 548 Sk        300 000 Sk        147 500 Sk        Do 27.06.2008

8 084 EUR        9 958 EUR        4 896 EUR        

Rattaj Igor Ing. 97 654 Sk          300 000 Sk        300 000 Sk        Od 29.06.2006 do 29.06.2009  

3 242 EUR        9 958 EUR        9 958 EUR        

Andrášik Karol, Ing. 83 138 Sk          Od 20.06.2006 do 14.12.2006

2 760 EUR        

Jakubec Pavol Ing. Arch. 171 774 Sk        Od 25.04.2005 do 14.12.2006

5 702 EUR        

Hanic Ivan JUDr. 171 774 Sk        Od 29.04.2004 do  do 14.12.2006

5 702 EUR        

Devečka Andrej Ing. 11 613 Sk          270 166 Sk        300 000 Sk        Od 14.12.2006

385 EUR           8 968 EUR        9 958 EUR        

Zrubec Aurel, Ing. 153 333 Sk        Od 27.06.2008  do 29.06.2009

5 090 EUR        

Hlavatý Bohuš Ing. Od 29.06.2009

Hodek Jozef, Ing. Od 29.06.2009

Štetka Ján  Ing 89 318 Sk          Do29.0.62006

2 965 EUR        

Droppa  Ján JUDr. 89 318 Sk          Do 29.06.2006

2 965 EUR        

Spolu 1 129 911 Sk    870 166 Sk       900 833 Sk       

37 506 EUR     28 884 EUR     29 902 EUR     

Vyplatená odmena v roku

 

 

Prehľad o odmene vyplatenej členom dozornej rady za obdobie rokov 2006 -2008 

Vyplatená odmena v roku

Meno a priezvisko Rok  2006  Rok 2007 Rok 2008  Doba trvania členstva

Feitscherová Helena, Ing. 171 774 Sk        Od 07.06.2005 do 14.12.2006

5 702 EUR        

Slabý Jozef 39 000 Sk          96 000 Sk        96 000 Sk        

1 295 EUR        3 187 EUR      3 187 EUR      

Mrva Igor Akad. arch. Ing. 119 161 Sk        96 000 Sk        47 200 Sk        Do 27.06.2008

3 955 EUR        3 187 EUR      1 567 EUR      

Markovičová Eva Ing. 116 774 Sk        Od 07.06.2005  do 14.12.2006

3 876 EUR        

Lauko Robert Ing. 119 161 Sk        96 000 Sk        47 200 Sk        Do 27.06.2008

3 955 EUR        3 187 EUR      1 567 EUR      

Urbanovičová Dagmar 10 877 Sk          Od 28.08.2006 do 14.12.2006

361 EUR           

Reisel Patrik Ing 49 067 Sk        

1 629 EUR      

Kardoš Ondrej 49 067 Sk        Do 29.06.2009

1 629 EUR      

Rattaj Igor  Ing. Od 29.06.2009 

Červeňová Jarmila 23 609 Sk          Do 28.08.2006

784 EUR           

Spolu 600 356 Sk        288 000 Sk     288 534 Sk     

19 928 EUR      9 560 EUR     9 578 EUR      
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3.15.2 Zabezpečenie penzijných, dôchodkových a podobných príspevkov 

Emitent neakumuloval ţiadne prostriedky na zabezpečenie penzijných, dôchodkových a podobných 

príspevkov pre členov predstavenstva a členov dozornej rady. 

 

3.16 Postupy orgánov 

3.16.1 Funkčné obdobie členov predstavenstva a dozornej rady, a dátum jeho uplynutia: 

  

Ing. Bohuš Hlavatý, predseda predstavenstva od 24.07.2009 do 24.07.2014 

Ing. Andrej Devečka, člen predstavenstva od 19.01.2007 do 19.01.2012 

Ing. Jozef  Hodek, člen predstavenstva  od 24.07.2009 do 24.07.2014 

Jozef Slabý, člen dozornej rady od 28.6.2008 do 28.6.2013  

Ing. Patrik Reisel, člen dozornej rady  od 22.7.2008 do 22.7.2013 

Ing. Igor Rattaj, člen dozornej rady od 24.07.2009 do 22.7.2010 

 

Členov predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada. Funkčné obdobie členov predstavenstva 

a dozornej rady  je päť rokov. Opätovná voľba  je moţná.  

 

3.16.2 Informácie o pracovných zmluvách členov správnych, dozorných a riadiacich 

orgánov 

Členovia predstavenstva a členovia dozornej rady emitenta nemajú uzavreté pracovné zmluvy 

s emitentom (ani so ţiadnou dcérskou spoločnosťou, keďţe emitent nemá dcérske spoločnosti). 

Členovia predstavenstva a členovia dozornej rady emitenta nemajú uzavreté osobitné písomné zmluvy 

o výkone funkcie, ktoré by poskytovali akékoľvek výhody pri ukončení týchto zmlúv. 

 

3.16.3 Revízny výbor a výbor pre odmeňovanie 

Emitent, ako akciová spoločnosť, ktorej akcie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, má 

zriadený výbor pre audit. 

Členmi výboru pre audit sú: 

- člen výboru pre audit Ing. Viera Prokopová  

- člen výboru pre audit Ing. Jozef  Hodek  

Emitent nemá zriadený výbor pre odmeňovanie. 
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3.16.4 Dodržiavanie režimu riadenia podnikov 

Emitent sa riadi a riadne dodrţiava Kódex správy a riadenia spoločností, ktorý tvorí súčasť Burzových 

pravidiel na prijímanie cenných papierov na regulovaný trh a je prístupný na web stránke Burzy 

cenných papierov v Bratislave, a.s. www.bcpb.sk  

 

3.17. Zamestnanci 

3.17.1 Počet zamestnancov 

Spoločnosť zamestnávala k 31.12.2006, 31.12.2007 a 31.12.2008 nasledovný počet osôb: 

 k 31.12. 2008 k 31.12. 2007 k 31.12. 2006 

Evidenčný počet zamestnancov vo 

fyzických osobách 
358 428 380 

Priemerný evidenčný počet 

zamestnancov vo fyzických osobách 
292 305 293 

 

 

3.17.2 Držby akcií a akciové opcie 

Ţiaden z členov predstavenstva a ţiaden z členov dozornej rady emitenta (osoby uvedené v ods. 3.14.1 

tohto prospektu) nie je akcionárom emitenta, teda nevlastní ţiadne akcie emitenta. 

Emitent nemá vedomosť o akýchkoľvek opciách na jeho akcie. 

 

3.17.3. Zamestnanecké akcie 

Spoločnosť nevydala zamestnanecké akcie. 

 

3.18. Hlavní akcionári 

3.18.1 Významnými akcionármi sú: 

Akcionárska štruktúra emitenta je uvedená v ods. 3.7.1 tohto prospektu. 

 

3.18.2 Hlasovacie práva 

Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania.  

 

3.18.3 Charakter kontroly emitenta 

Emitentovi nie je známe, ţe by bol priamo alebo nepriamo vlastnený alebo ovládaný ktorýmkoľvek z 

akcionárov alebo inou osobou.  

http://www.bcpb.sk/
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3.18.4 Možnosť zmeny ovládania emitenta 

Zmenu ovládania by mohla spôsobiť prípadná zmena akcionárskej štruktúry emitenta a prípadne aj 

s tým spojená zmena orgánov spoločnosti.  

K týmto úkonom však môţe dôjsť iba v zmysle platných stanov emitenta a v zmysle všeobecne 

záväzných právnych predpisov, ktoré podrobne upravujú tieto skutočnosti. Emitentovi nie sú známe 

ţiadne akcionárske dohody, ktoré by mohli mať vplyv na ovládanie emitenta. 

 

3.19 Transakcie so spriaznenou stranou 

V rokoch 2006 – 2008, spoločnosť realizovala  niţšie uvedené transakcie so spriaznenými osobami. 

Transakcie so spriaznenými osobami v roku 2008  

 
 Pohľadávky Záväzky Náklady Výnosy 

Tatry mountain resorts, a.s. (dnes 

Tatry mountain resorts services, 

a.s.) 

560 tis. SKK 

(18.589 EUR) 

0   11.045 tis. SKK 

(366.627 EUR) 

1.414 tis. SKK 

 

(46.936 EUR) 

 

Transakcie so spriaznenými osobami v roku 2008 zahŕňali na strane výnosov emitenta poskytnutie 

hotelových sluţieb a sprostedkovanie.  Na strane nákladov k najvýznamnejším transakciám patrili 

spracovanie zmluvnej agendy, reklamné sluţby a sprostredkovanie. 

 

Transakcie so spriaznenými osobami v roku 2007   
 Pohľadávky Záväzky Náklady Výnosy 

1. Garantovaná a.s 214 367 tis. SKK 

(7.115.681 EUR) 

0 317 tis. SKK 

(10.522 EUR) 

17.633 tis. SKK 

(581.989 EUR) 

Solivary Prešov a.s. 0 0 18 tis. SKK 

(597 EUR) 

30 tis. SKK 

(996 EUR) 

M.M.B.M, s.r.o. 0 81 tis. SKK 

(2.689 EUR) 

560 tis. SKK 

(18.589 EUR) 

0 

Transakcie so spriaznenými osobami v roku 2007 zahŕňali na strane výnosov emitenta poskytnutie 

hotelových sluţieb týmto subjektom a úroky z pôţičky. Na strane nákladov k najvýznamnejším 

transakciám patrili: obstaranie HIM 530.850 SKK (17.261 EUR) a úroky z pôţičky 282.009 SKK 

(9.361 EUR). 

 

Transakcie so spriaznenými osobami v roku 2006  
  Pohľadávky Záväzky Náklady Výnosy 

1. Garantovaná a.s 199 tis. SKK 

(6.606 EUR) 

0 290 tis. SKK 

(9.626 EUR) 

17.533 tis. SKK 

(420.866 EUR) 

Solivary Prešov a.s. 0 0 16 tis. SKK 

(531 EUR) 

53 tis. SKK 

(1759 EUR) 

Novácke chemické závody a.s 1.531 tis. SKK 

(51.019 EUR) 

0 0 1.304 tis. SKK 

(43.285 EUR) 

I.D.C. s.r.o. 0 0 1.550 tis. SKK 

(51.451 EUR) 

0 

Metropolitan, a.s. 0 0 105 tis. SKK 

(3.485 EUR) 

0 
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Transakcie so spriaznenými osobami v roku 2006 zahŕňali na strane výnosov emitenta poskytnutie 

hotelových sluţieb týmto subjektom a úroky z pôţičky. Na strane nákladov k najvýznamnejším 

transakciám patrili: konzultačné sluţby 1.550.013 SKK (51.451 EUR) a reprografické práce 282.009 

SKK (9.361 EUR). 

Údaje uvedené v mene EUR v zátvorkách boli získané prepočítaním z meny slovenská koruna 

konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK.  

 

3.20 Finančné informácie týkajúce sa aktív a pasív, finančnej situácie a ziskov a strát emitenta 

3.20.1 Historické finančné informácie 

Historické finančné informácie tvoria informácie za roky 2006 aţ 2008 a správy audítora za roky 2006 

a 2008. Riadne individuálne účtovné závierky  za obdobie rokov  2006 aţ 2008 sú zostavené v súlade 

so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon 

o účtovníctve) a sú overené audítorom. Spoločnosť sa v zmysle §17a ods. 3) Zákona o účtovníctve 

rozhodla nezostavovať účtovnú závierku podľa Medzinárodných účtovných štandardov (IFRS).  

Správy audítora a úplné znenia účtovných závierok za roky 2006 aţ 2008 v plnom znení sú prílohou 

prospektu. 

 

3.20.2 Pro-forma finančné informácie 

S výnimkou zvýšenia základného imania v roku 2009 neboli vykonané transakcie, ktoré by mohli mať 

za následok významnú celkovú zmenu, ovplyvňujúcu aktíva, pasíva a výnosy emitenta, väčšiu ako 

25% vzhľadom na jeden alebo viaceré ukazovatele rozsahu obchodnej činnosti emitenta. 

 

3.20.3 Účtovné závierky 

Finančnú situáciu emitenta charakterizujú hlavné finančné ukazovatele uvedené v nasledujúcich 

tabuľkách (v tis. SKK): 

Súvaha:      

      

AKTÍVA č.r. 2005 2006 2007 2008 

Spolu majetok 1 1 331 257 1 447 748 1 776 262 1 753 323 

Neobežný majetok 3 951 440 1 378 808 1 604 359 1 382 653 

Dlhodobý finančný  majetok 23 0 273 573 214 367 0 

Ostatné dlhodobé CP a podiely 26 0 0 0 0 

Ostatný dlhodobý finančný majetok 28 0 0 0 0 

Obežný majetok 32 370 927 59 624 167 832 368 665 

Krátkodobé pohľadávky 48 10 152 28 204 119 067 299 211 

Pohľadávky z obchodného styku 49 5 399 18808 18042 101281 

Daňové pohľadávky 54 65 5764 24774 2822 

Iné pohľadávky 55 3 524 3 632 6 100 3 537 

Finančné účty 56 90 712 20 633 35 990 48 448 

Peniaze 57 6 830 4 987 1 769 1702 
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Účty v bankách 58 83882 15646 34221 46 746 

Krátkodobý finančný majetok 60 0 0 0 0 

Časové rozlíšenie  62 8243 9316 4071 2005 

      

PASÍVA č.r. 2005 2006 2007 2008 

Spolu vlastné imanie a záväzky 65 1 331 257 1 447 748 1 776 262 1 753 323 

Vlastné imanie 66 1 029 689 1 066 786 1 118 219 1 126 113 

Základné imanie 67 1 013 798 1 013 798 1 013 798 1 013 798 

Základné imanie 68 1 013 798 1 013 798 1 013 798 1 013 798 

Kapitálové fondy  71 69 233 69 233 69 233 69 233 

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku 75 0 0 0 0 

Fondy zo zisku 78 28866 32518 37319   

Zákonný rezervný fond 79 28866 32518 37319 42462 

Výsledok hospodárenia  minulých rokov 82 -118 736 -96 767 -53 563 -7 275 

Neuhradená strata minulých rokov 84 -118 736 -96 767 -53 563 -7 275 

Výsledok hospodárenia bežného  

účtovného obdobia 85 36528 48004 51432 7895 

Záväzky 86 282157 333711 633119 588441 

Rezervy 87 4641 9241 4091 4142 

Krátkodobé rezervy 90 3621 3885 3007 3398 

Dlhodobé záväzky 91 230697 148109 160562 145423 

Záväzky zo sociálneho fondu 99 0 22 269 514 

Odloţený daňový záväzok 101 5406 22262 27152 29280 

Krátkodobé záväzky 102 33533 75618 208048 86476 

Záväzky z obchodného styku 103 15638 50084 187284 68922 

Nevyfakturované dodávky 104 1859 3190 10206 6666 

Záväzky voči zamestnancom 108 4202 5020 5895 5082 

Záväzky zo sociálneho poistenia 109 2346 2592 3314 3103 

Daňové záväzky a dotácie 110 3898 617 674 661 

Ostatné záväzky 111 484 10174 675 2042 

Bankové úvery a výpomoci  112 13286 100743 260418 352400 

Krátkodobé finančné výpomoci 115 13286 0 0 0 

Časové rozlíšenie 116 19411 47251 24924 38769 

            

 

Výkaz ziskov a strát       

      

Text 

číslo 

riadku 

2005 2006 2007 2008 

(tis. 

SKK) 

(tis. 

SKK) 

(tis. 

SKK) 

(tis. 

SKK) 

Výroba 4 244286 354563 374014 397758 

Trţby za predaj vlastných výrobkov a 

sluţieb 5 244116 354537 374014 396811 

Výrobná spotreba 8 109928 146440 143329 186866 

Spotreba materiálu, energie a 

ostatných neskladov. dodávok 9 64135 78579 77495 101862 

Sluţby 10 45793 67861 65834 85004 

Pridaná hodnota 11 195402 211216 232962 212997 

Osobné náklady 12 76612 85178 97242 104533 

Mzdové náklady 13 54967 62036 72080 76330 

Odmeny členom orgánov spoločnosti 

a druţstva 14 2336 1730 1158 1189 

Náklady na sociálne poistenie 15 17673 19617 22362 24703 

Sociálne náklady 16 1636 1795 1642 2311 

Dane a poplatky 17 753 1293 1584 1171 

Ostatné výnosy z hospodárskej 

činnosti 21 9671 16 275 6700 11404 



 49 

Ostatné náklady na hospodársku 

činnosť 22 3424 5 365 8807 7178 

Výsledok hospodárenia z 

hospodárskej činnosti 25 66957 52343 58651 24330 

Trţby z predaja cenných papierov a 

podielov 26 0 0 0 0 

Predané cenné papiere a podiely 27 0 0 0 0 

Výnosy z dlhodobého finančného 

majetku 28 0 0 0 0 

Výnosy z ostatného dlhodobého 

finančného majetku 31 0 0 0 0 

Výnosy z krátkodobého finančného 

majetku 32 0 0 0 0 

Výnosové úroky 37 7 087 13 580 15966 12 353 

Nákladové úroky 38 25202 9646 16013 23461 

Kurzové zisky 39 874 853 692 2431 

Kurzové straty 40 416 679 1606 1020 

Ostatné výnosy z finančnej činnosti 41 0 125 605 422 

Ostatné náklady na finančnú činnosť 42 1204 1820 1973 5032 

Výsledok hospodárenia z finančnej 

činnosti 45 -18 861 2 413 -2 329 -14 307 

Daň z príjmov z beţnej činnosti 46 6096 5950 4890 2128 

splatná 47 0 0 0 0 

odloţená 48 6096 5950 4890 2128 

Výsledok hospodárenia z bežnej 

činnosti 49 42000 48806 51432 7895 

Výsledok hospodárenia za účtovné 

obdobie 57 36528 48004 51432 7895 

 

 

Prehľad o peňaţných tokoch 

Označ

enie Text 

2005 2006 2007 2008 

(tis. SKK) (tis. SKK) (tis. SKK) (tis. SKK) 

Z/S 
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred 

zdanením daňou z príjmov 
42 624 54 978 56 322 10 023 

            

A.1. 

Nepeňaţné operácie ovplyvňujúce hospodársky 

výsledok z beţnej činnosti 
67 121 154 999 51 523 104 223 

A.1.1. 

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a 

dlhodobého hmotného majetku 57 752 64 335 76 995 105 936 

A.1.2. 

Zostatk.hodnota dlhodob.nehmot. a 

hmot.majetku účtovaná pri vyradení (s výnimkou 

predaja)         

A.1.3. 

Odpis opravnej poloţky k nadobutnutému 

majetku         

A.1.4. Zmena stavu dlhodobých rezerv 766 4 600 -4 476 -5 099 

A.1.5. Zmena stavu opravných poloţiek -1 090 17 766 -3 211 -1 139 

A.1.6. 

Zmena stavu poloţiek časového rozlíšenia 

nákladov a výnosov -445 74 127 -15 565 15 911 

A.1.7. 

Dividendy a iné podiely na zisku účtované do 

výnosov         

A.1.8. Úroky účtované do nákladov 25 202 9 646 16 013 23 461 

A.1.9. Úroky účtované do výnosov -7 087 -13 580 -15 966 -12 353 

A.1.10 

Kurzový zisk vyčíslený k peňaţným prostr. a 

peňaţným ekvivalentom ku dňu účt. závierky -421 -314 -56 -1 830 

A.1.11 

Kurzová strata vyčíslená k peňaţ.prostriedkom a 

peňaţ.ekvivalentom ku dňu účt. závierky 95 140   134 
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A.1.12

. 

Výsledok z predaja dlhodob.majetku s výnimkou 

maj., ktorý sa povaţuje za peňaţný ekvivalent -21 -3 390 -3 617 -18 747 

A.1.13 Ostatné poloţky nepeňaţného charakteru -7 630 1 668 1 406 -2 051 

A.2. Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu -1 966 282 853 -40 811 -152 124 

A.2.1. 

Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej 

činnosti -1 958 243 394 -90 863 -186 054 

A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti 952 41 984 52 040 42 161 

A.2.3. Zmena stavu zásob -960 -2 524 -1 988 -8 231 

A.2.4. 

Zmena stavu krátkodob.finančn. majetku s 

výnimkou maj., ktorý je súčasťou peň. 

prostriedkov         

A.3. 

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa 

začleňujú do investičných činností 872 1 212 915 2 433 

A.4. 

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, 

ktoré sa začleňujú do finančných činností         

A.5. 

Príjmy z dividend a iných pod. na zisku, s 

výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 

invest.činností         

A.6. 

Výdavky na vyplat.dividendy a iné pod.na zisku, 

s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do fin.činn.         

A.7. 

Výdavky na daň z príjmov účt.jednotky, s 

výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv.alebo 

fin.činn. -65 -222   0 

A.8. 

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa 

na prevádzkovú činnosť         

A.9. 

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce 

sa na prevádzkovú činnosť         

A. Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti 108 586 493 820 11 627 -45 468 

B.1. 

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného 

majetku -797 -1 691 -561   

B.2. 

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného 

majetku -40 861 -379 236 -240 958 -197 622 

B.3. 

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných 

papierov a podielov v iných účtovných 

jednotkách         

B.4. 

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného 

majetku         

B.5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku 934 146 398 1 988 5 910 

B.6. 

Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a 

podielov v iných účtovných jednotkách         

B.7. 

Výdavky na dlhodobé pôţičky poskytnuté 

účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v 

skupine         

B.8.  

Príjmy zo splácania dlhodob.pôţičiek 

poskytnutých účt.jednotkou inej účt.jednotke v 

skupine     74 093 214 367 

B.9. 

Výdavky na dlhodobé pôţičky poskytnuté 

účtovnou jednotkou tretím osobám -255 000 -273 573     

B.10. 

Príjmy zo splácania dlhodobých pôţičiek 

poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám         

B.11. 

Príjmy z prenájmu súboru hnuteľného a 

nehnuteľného maj.pouţívaného a 

odpis.nájomcom         

B.12. 

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa 

začleňujú do prevádzkových činností         

B.13. 

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s 

výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 

prevádzk.činn.         

B.14. 

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak 

sú určené na predaj alebo na obchodovanie         



 51 

B.15. 

Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú 

určené na predaj alebo na obchodovanie         

B.16. 

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak 

je ju moţné začleniť do investičných činností         

B.17. 

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa 

na investičnú činnosť         

B.18. 

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce 

sa na investičnú činnosť         

B.19. 

Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú 

činnosť         

B.20. 

Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú 

činnosť         

B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti -295 724 -508 102 -165 438 22 655 

C.1. Peňaţné toky vo vlastnom imaní 254 353 647     

C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov         

C.1.2. 

Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania 

spoločníkmi alebo fyzickou osobou 
        

C.1.3. Prijaté peňaţné dary         

C.1.4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi         

C.1.5 

Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie 

vlastných akcií a vlastných podielov 
        

C.1.6. 

Výdavky spojené so zníţením fondov 

vytvorených účtovnou jednotkou 
        

C.1.7. 

Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom 

imaní spoločníkmi účt.jednotky a fyz.osobou 
        

C.1.8. 

Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so 

zníţením vlastného imania 
        

C.2. 

Peňaţné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov 

a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti 
    129 264 48 709 

C.2.1. Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov         

C.2.2. 

Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých 

cenných papierov 
        

C.2.3. 

Príjmy z úverov, ktoré účt.jednotke poskytla 

banka s výnimkou úverov poskytn.na hlavnú 

činn. 

  100 000 159 675 91 982 

C.2.4. 

Výdavky na splácanie úverov s výnimkou 

úverov poskytnutých na hlavnú činnosť 
        

C.2.5. Príjmy z prijatých pôţičiek 209 829       

C.2.6. Výdavky na splácanie pôţičiek -196 543 -237 695 -3 941   

C.2.7. 

Výdavky na úhradu záväz.z pouţívania majetku, 

ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej 

veci 

-6 217 125 825 -26 470 -43 273 

C.2.8. 

Výdavky na úhradu záväzk.za prenájom súboru 

hnuteľného/neh. maj.pouţívan.a 

odpisov.nájomcom 

        

C.2.9. 

Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých 

záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti 
        

C.2.10 

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a 

krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti 
        

C.3. 

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, 

ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností 
-1 353 -44 638 -16 474 -23 461 

C.4. 

Výdavky na vyplat.dividendy a iné pod.na zisku, 

s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 

prev.činn. 

        

C.5. 

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak 

sú určené na predaj,obchodovanie alebo na 

inv.činn. 

        

C.6. 

Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú 

určené na predaj alebo na obchod.alebo na 

inv.činn. 
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C.7. 

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak 

ich moţno začleniť do finančných činností 
        

C.8. 

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa 

na finančnú činnosť 
        

C.9. 

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce 

sa na finančnú činnosť 
        

C. Čisté peňažné toky z finančnej činnosti 260 069 -55 861 112 790 25 248 

D. 
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných 

prostriedkov 
72 931 -70 143 15 301 12 458 

E. 
Stav peňažných prostriedkov a peňažných 

ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia 
17 455 90 712 20 633 35 990 

F. 
Stav peňažných prostriedkov a peňažných 

ekvivalentov na konci účtovného obdobia 
90 386 20 568 35 990 48 448 

G. 
Kurz.rozdiely vyčíslené k peňaž.prostriedkom 

a peňaž.ekvivalentom ku dňu účt.závierke 
326 65 56   

H. 

Zostatok peňažných prostriedkov a 

peňažných ekvivalentov na konci účtovného 

obdobia 

90 712 20 633 35 990 48 448 

 

Správy audítora a úplné znenia účtovných závierok za roky 2006 aţ 2008 v plnom znení sú prílohou 

tohto prospektu. 

 

3.20.4 Audit historických ročných finančných informácií  

 

3.20.4.1 Vyhlásenie o audite  

Emitent vyhlasuje, ţe účtovné závierky a výročné správy, z ktorých sú zostavované historické 

finančné informácie za účtovné obdobie rokov 2006 aţ 2008 boli overené audítormi v súlade 

s platnými právnymi predpismi. Audítorské správy neobsahovali ţiadne výhrady a ani nebolo ich 

poskytnutie audítorom zamietnuté. 

 

3.20.4.2 Označenie ostatných informácií kontrolovaných audítorom   

V časti 3 tohto prospektu s výnimkou informácií z účtovných závierok a výročných správ emitenta za  

roky 2006-2008 nie sú uvedené informácie kontrolované audítorom emitenta. 

 

3.20.4.3 Údaje nepodrobené auditu  

V tomto prospekte cenného papiera okrem historických finančných údajov za r. 2006, 2007 a 2008 nie 

sú uvedené ţiadne iné údaje,  ktoré boli podrobené auditu. 

3.20.5 Vek najnovších finančných informácií 

Najnovšie finančné informácie, ktoré sa podrobili auditu sú k 31.12.2008. Najnovšie auditované 

finančné informácie nie sú staršie ako 18 mesiacov od zverejnenia tohto prospektu.  
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3.20.6 Predbežné a ostatné finančné informácie 

Emitent pravidelne zverejňuje ročné a polročné správy v zmysle zákona o cenných papieroch. 

Finančné informácie uverejňované emitentom v polročných intervaloch od dátumu posledných 

auditovaných účtovných závierok, t.j. informácie za prvý polrok 2009 sú uvedené v niţšie: 

Súvaha           

Označenie Strana aktív Číslo 

riad.  

30.06.2009 

v EUR 

30.06.2008 

v EUR 

30.06.2008 

v tis.SKK 

  Spolu majetok r. 002+ r. 031+ r. 061 001 55 440 750 56 332 304 1 697 067 

A. Neobeţný majetok r. 003+ r. 012+ r. 022 002 46 429 359 45 091 914 1 358 439 

A.l. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 aţ 011) 003 388 511 487 751 14 694 

A.l.1. Zriaďovacie náklady (011) - /071,091A/ 004 0 0   

2. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072,091A/ 005 0 0   

3. Softvér (013) - /073,091A/ 006 24 219 23 933 721 

4. Oceniteľné práva (014) - /074,091A/ 007 357 352 449 346 13 537 

5. Goodwill (015) - /075,091A/ 008 0 0   

6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019,01X) - 
/079,07X,091A/ 

009 6 940 11 186 337 

7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) -

093 

010 0 3 286 99 

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný 

majetok (051) - 095A 

011 0 0   

A.ll. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 aţ 021) 012 46 040 848 44 604 163 1 343 745 

A.ll.1. Pozemky (031) - 092A 013 474 699 474 706 14 301 

2. Stavby (021) - /081,092A/ 014 30 955 117 30 282 679 912 296 

3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 

vecí (022) - /082,092A/ 

015 12 755 349 12 966 242 390 621 

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

016 0 0   

5. Základné stádo a ťaţné zvieratá (026) - 

/086,092A/ 

017 0 0   

6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029,02X,032) 

- /089,08X,092A/ 

018 28 274 31 169 939 

7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 
094 

019 1 480 918 400 983 12 080 

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný 

majetok (052) - 095A 

020 346 491 448 383 13 508 

9. Opravná poloţka k nadobudnutému majetku (+/- 

097) +/- 098 

021 0 0   

A.lll. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 aţ 030) 022 0 0   

A.lll.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej 

účtovnej jednotke (061) - 096A 

023 0 0   

2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s 

podstatným vplyvom (062) - 096A 

024 0 0   

3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely 

(063,065) - 096A 

025 0 0   

4. Pôţičky účtovnej jednotke v konsolidovanom 

celku (066A) - 096A 

026 0 0   

5. Ostatný dlhodobý finančný majetok 
(067A,069,06XA) - 096A 

027 0 0   

6. Pôţičky s dobou splatnosti najviac jeden rok 

(066A,067A,06XA) - 096A 

028 0 0   

7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 

096A 

029 0 0   

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný 
majetok (053) - 095A 

030 0 0   

B. Obeţný majetok r. 032+ r. 040+ r. 047+ r. 055 031 8 839 862 11 078 304 333 745 
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B.l. Zásoby súčet (r. 033 aţ 039) 032 390 215 327 558 9 868 

B.l.1. Materiál (112,119,11X) - /191,19X/ 033 308 880 269 369 8 115 

2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby  

(121,122,12X) - /192,193,19X/ 

034 0 0   

3. Zákazková výroba s predpokladanou dobou 
ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X-192A 

035 0 0   

4. Výrobky (123) - 194 036 0 0   

4. Zvieratá (124) - 195 037 0 0   

6. Tovar (132,13X,139) - /196,19X/ 038 81 335 58 189 1 753 

7. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A 039 0 0   

B.ll. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 aţ 046) 040 0 0   

B.ll.1. Pohľadávky z obchodného styku 

(311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - 391A 

041 0 0   

2. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a 
materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A 

042 0 0   

3. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného 

celku (351A) - 391A 

043 0 0   

4. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a 

zdruţeniu (354A,355A,358A,35XA) - 391A 

044 0 0   

5. Iné pohľadávky 

(335A,33XA,371A,373A,374A,375A,376A,378A) 

- 391A 

045 0 0   

6. Odloţená daňová pohľadávka (481 A) 046 0 0   

B.lll. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 aţ 054) 047 8 300 977 8 962 823 270 014 

B.lll.1. Pohľadávky z obchodného styku 

(311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - 391A 

048 1 802 471 1 622 187 48 870 

2. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a 

materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A 

049 6 435 551 7 196 010 216 787 

3. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného 

celku (351A) - 391A 

050 0 0   

4. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a 

zdruţeniu (354A,355A,358A,35XA,398A) - 391A 

051 0 0   

5. Sociálne poistenie (336) - 391A 052 0 0   

6. Daňové pohľadávky a dotácie (341,342,343,345, 
346, 347) - 391A 

053 30 553 88 196 2 657 

7. Iné pohľadávky 

(335A,33XA,371A,373A,374A,375A,376A,378A) 

- 391A 

054 32 402 56 430 1 700 

B.lV. Finančné účty súčet (r. 056 aţ 060) 055 148 670 1 787 924 53 863 

B.lV.1. Peniaze (211,213,21X) 056 30 632 42 090 1 268 

2. Účty v bankách (221A,22X +/-261) 057 118 038 1 745 834 52 595 

3. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 

jeden rok 22XA 

058 0 0   

4. Krátkodobý finančný majetok 
(251,253,256,257,25X) - /291,29X/ 

059 0 0   

5. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 

314A) - 291 

060 0 0   

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 062 a r. 065) 061 171 529 162 086 4 883 

C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A,382A) 062 0 162 086 4 883 

2. Náklady budúcich období krátkodobé 

(381A,382A) 

063 171 529 0   

3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 064 0 0   

4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 065 0 0   
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Súvaha           

Označenie Strana pasív Číslo 

 

riad.  

30.06.2009 

v EUR 

30.06.2008 

v EUR 

30.06.2008 

v tis.SKK 

  Spolu vlastné imanie a záväky r. 067+ r. 088+ r. 

119 

066 55 440 750 56 332 304 1 697 067 

A. Vlastné imanie r. 068+ r. 073+ r. 080+ r. 084+ r. 

087 

067 38 273 824 39 863 341 1 200 923 

A.l. Základné imanie súčet (r. 069 aţ 072) 068 33 651 929 33 651 929 1 013 798 

A.l.1. Základné imanie (411 alebo +/-491) 069 33 651 929 33 651 929 1 013 798 

2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-

/252) 

070 0     

3. Zmena základného imania +/-419 071 0     

4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 072 0     

A.ll. Kapitálové fondy súčet (r. 074 aţ 079) 073 2 298 120 2 298 115 69 233 

A.ll.1. Emisné áţio (412) 074 2 015 533 2 015 535 60 720 

2. Ostatné kapitálové fondy (413) 075 282 587 282 580 8 513 

3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z 
kapitálových vkladov (417,418) 

076 0 0   

4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a 

záväzkov (+/-414) 

077 0 0   

5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/-
415) 

078 0 0   

6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, 

splynutí a rozdelení (+/-416) 

079 0 0   

A.lll. Fondy zo zisku súčet (r. 081 aţ 083) 080 1 435 686 1 409 480 42 462 

A.lll.1. Zákonný rezervný fond (421) 081 1 435 686 1 409 480 42 462 

2. Nedeliteľný fond (422) 082 0 0   

3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423,427,42X) 083 0 0   

A.lV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 a 

r. 086 

084 -5 604 -241 486 -7 275 

A.lV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 085 0 0   

2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 086 -5 604 -241 486 -7 275 

A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po 
zdanení /+-/ r.001- (r. 068+ r. 073+ r. 080+ r. 

084+ r. 088+ r. 119) 

087 893 693 2 745 303 82 705 

B. Záväzky z r. 089+ r. 094+ r. 105+ r. 115 + r. 

116 

088 16 534 866 15 713 835 473 395 

B.l. Rezervy súčet (r. 090 aţ 093) 089 95 282 89 126 2 685 

B.l.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451A) 090 0 0   

2. Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A) 091 74 573 35 982 1 084 

3. Ostatné dlhodobé rezervy (459 A,45XA) 092 20 709 53 143 1 601 

4. Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 

459A,45XA) 

093 0     

B.ll. Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 aţ 104) 094 4 022 647 4 526 057 136 352 

B.ll.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A) 095 0 0   

2. Dlhodobé nevyfaktúrované dodávky (476A) 096 0 0   

3. Dlhodobé záväzky voči dcérskej  účtovnej 
jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A) 

097 0 0   

4. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci 

konsolidovaného celku (471A) 

098 0 0   

5. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 099 0 0   

6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 100 0     

7. Vydané dlhopisy (473A,/-/255A) 101 0 0   

8. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 102 13 818 14 406 434 

9. Ostatné dlhodobé záväzky 

(474A,479A,47XA,372A,373A,377A) 

103 3 036 912 3 610 370 108 766 

10. Odloţený daňový záväzok (481A) 104 971 917 901 281 27 152 

B.lll. Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 aţ 114) 105 1 477 881 2 194 384 66 108 
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B.lll.1 Záväzky z obchodného styku 

(321,322,324,325,32X,475A,478A,479A,47XA) 

106 1 169 162 1 832 304 55 200 

2. Nevyfakturované dodávky (326,476A) 107 95 569 91 980 2 771 

3. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a 

materskej účtovnej jednotke (361A,471A) 

108 0 0   

4. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku 
(361A,36XA,471A,47XA) 

109 0 0   

5. Záväzky voči spoločníkom a zdruţeniu 

(364,365,366,367,368,398A,478A,479A) 

110 0 0   

6. Záväzky voči zamestnancom 
(331,333,33X,479A) 

111 93 178 137 655 4 147 

7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336,479A) 112 58 685 80 163 2 415 

8. Daňové záväzky a dotácie 
(341,342,343,345,346,347,34X) 

113 9 972 28 580 861 

9. Ostatné záväzky 

(372A,373A,377A,379A,474A,479A,47X) 

114 51 315 23 700 714 

B.lV. Krátkodobé finančné výpomoci 

(241,249,24X,473A,/-/255A) 

115 0     

B.V. Bankové úvery (r. 117 + r. 118) 116 10 939 056 8 904 269 268 250 

B.lV.1. Bankové úvery dlhodobé (461A,46XA) 117 10 939 056 8 904 269 268 250 

2. Beţné bankové úvery 

(221A,231,232,23X,461A,46XA) 

118 0 0   

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 120 aţ 123) 119 632 060 755 128 22 749 

C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 120 0 0   

2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) 121 0 0   

3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 122 0 0   

4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 123 632 060 755 128 22 749 

 

 

Výkaz ziskov a strát 

  

Označenie Text Číslo 
 

riad.  

30.06.2009 
v EUR 

30.06.2008 
v EUR 

30.06.2008 
v tis.SKK 

I. Trţby z predaja tovaru (604) 01 158 103 124 079 3 738 

A. Náklady vynaloţené na obstaranie predaného 

tovaru (504, 505A) 

02 103 762 71 467 2 153 

+ Obchodná marţa r. 01 - r. 02 03 54 341 52 612 1 585 

ll. Výroba r. 05+r. 06+ r. 07 04 8 318 555 9 535 086 287 254 

ll.1. Trţby z predaja vlastných výrobkov a sluţieb 
(601,602) 

05 8 318 555 9 532 729 287 183 

2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- 

účtová skupina 61) 

06       

3. Aktivácia (účtová skupina 62) 07   2 357 71 

B. Výrobná spotreba r. 09+ r. 10 08 3 651 162 3 476 532 104 734 

B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných 

neskladovateľných dodávok (501,502,503,505A) 

09 1 813 847 1 956 350 58 937 

2. Sluţby (účtová skupina 51) 10 1 837 315 1 520 182 45 797 

+ Pridaná hodnota r. 03+ r. 04- r. 08 11 4 721 734 6 111 166 184 105 

C. Osobné náklady súčet (r. 13 aţ 16) 12 1 643 181 1 970 291 59 357 

C.1. Mzdové náklady (521,522) 13 1 174 067 1 447 089 43 595 

2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a druţstva 
(523) 

14 19 607 19 584 590 

3. Náklady na sociálne poistenie (524,525,526) 15 381 452 465 180 14 014 

4. Sociálne náklady (527,528) 16 68 055 38 439 1 158 

D. Dane a poplatky (účtová  skupina 53) 17 8 285 31 767 957 

E. Odpisy a opravné poloţky k dlhodobému 

nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému 

majetku (551,553) 

18 1 788 987 1 749 353 52 701 

lll. Trţby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 
(641,642) 

19 282 512 1 064 230 32 061 
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F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku 

a predaného materiálu (541,542) 

20 271 157 396 335 11 940 

G. Tvorba a zúčtovanie opravných poloţiek k 

pohľadávkam (+/- 547) 

21 1 454     

IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 

(644,645,646,648,655,657) 

22 61 164 162 949 4 909 

H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť 

(543,544,545,546,548,549,555,557) 

23 19 325 242 050 7 292 

V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697) 24       

I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) 
(597) 

25       

* Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti r. 11-r. 

12-r. 17-r. 18+ r.19-r. 20-r. 21+r. 22-r.23 +(-r. 

24)-(-r. 25) 

26 1 333 021 2 948 549 88 828 

Vl. Trţby z predaja cenných papierov a podielov 

(661) 

27       

J. Predané cenné papiere a podiely (561) 28       

VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30+ 

r. 31+ r. 32 

29       

VII.1. Výnosy z cenných papierov a podielov v 
dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s 

podstatným vplyvom (665A) 

30       

2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných 

papierov a podielov (665A) 

31       

3. Výnosy z ostaného dlhodobého finančného 

majetku (665A) 

32       

VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku 

(666) 

33       

K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 34       

IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy 
z derivátových operácií (664,667) 

35       

L. Náklady na precenenie cenných papierov a 

náklady na derivátové operácie (564,567) 

36       

M. Tvorba a zúčtovanie opravných poloţiek k 
finančnému majetku +/- 565 

37       

X. Výnosové úroky (662) 38 77 710 248 921 7 499 

N. Nákladové úroky (562) 39 281 529 385 083 11 601 

Xl. Kurzové zisky (663) 40 461 19 651 592 

O. Kurzové straty (563) 41 779 6 672 201 

XlI. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 42 6 632 11 087 334 

P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569) 43 241 823 91 151 2 746 

XIll. Prevod finančných výnosov (-) (698) 44       

R. Prevod finančných nákladov (-) (598) 45       

* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r.27-
r.28+r.29+r.33-r.34+r.35-r.36-r.37+r.38-

r.39+r.40-r.41+r.42-r.43+(-r.44)-(-r.45) 

46 -439 328 -203 246 -6 123 

** Výsledok hospodárenia z beţnej činnosti pred 
zdanením r.26 + r.46 

47 893 693 2 745 303 82 705 

S. Daň z príjmov z beţnej činnosti r. 47+ r. 48 48       

S.1. - splatná (591,595) 49       

2. - odloţená (+/-592) 50       

** Výsledok hospodárenia z beţnej činnosti r. 25+ 
r. 45- r.46 

51 893 693 2 745 303 82 705 

XIV. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 52       

T. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 53       

* Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 53+ r.54 54       

U. - splatná (593) 55       

U.1. - odloţená (+/-594) 56       

2. Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti r. 

50- r. 51-r. 52 

57       

* Prevod podielov na výsledku hospodárenia 
spoločníkom (+/-596) 

58       

*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) 

[r. 49+ r. 55- r.56] 

59 893 693 2 745 303 82 705 
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Prehľad o peňaţných tokoch 

 Označenie   

30.6.2009  

(tis. EUR) 

30.6.2008  

(tis. EUR) 

30.6.2008  

(tis. SKK) 

Z/S 
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 

pred zdanením daňou z príjmov 
894 2 745 82 705 

          

A.1. 

Nepeňaţné operácie ovplyvňujúce 

hospodársky výsledok z beţnej činnosti 
-652 430 103 12 957 271 

A.1.1. 

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a 

dlhodobého hmotného majetku 1 789 1 749 52 701 

A.1.2. 

Zostatk.hodnota dlhodob.nehmot. a 

hmot.majetku účtovaná pri vyradení (s 

výnimkou predaja)       

A.1.3. 

Odpis opravnej poloţky k nadobutnutému 

majetku       

A.1.4. Zmena stavu dlhodobých rezerv -42 3 127 94 198 

A.1.5. Zmena stavu opravných poloţiek -3 -49 -1 474 

A.1.6. 

Zmena stavu poloţiek časového rozlíšenia 

nákladov a výnosov -550 -99 -2 987 

A.1.7. 

Dividendy a iné podiely na zisku účtované do 

výnosov       

A.1.8. Úroky účtované do nákladov 282 385 11 601 

A.1.9. Úroky účtované do výnosov -78     

A.1.10. 

Kurzový zisk vyčíslený k peňaţným prostr. a 

peňaţným ekvivalentom ku dňu účt. závierky       

A.1.11. 

Kurzová strata vyčíslená k 

peňaţ.prostriedkom a peňaţ.ekvivalentom ku 

dňu účt. závierky       

A.1.12. 

Výsledok z predaja dlhodob.majetku s 

výnimkou maj., ktorý sa povaţuje za peňaţný 

ekvivalent -11 -668 -20 121 

A.1.13. Ostatné poloţky nepeňaţného charakteru -2 039 2 245 67 647 

A.2. Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu 4 696 38 674 1 165 082 

A.2.1. 

Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej 

činnosti 1 348 -50 868 -1 532 457 

A.2.2. 

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej 

činnosti 3 040 99 467 2 996 551 

A.2.3. Zmena stavu zásob 307 -7 602 -229 012 

A.2.4. 

Zmena stavu krátkodob.finančn. majetku s 

výnimkou maj., ktorý je súčasťou peň. 

prostriedkov       

A.3. 

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa 

začleňujú do investičných činností 1     

A.4. 

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou 

tých, ktoré sa začleňujú do finančných 

činností -282     

A.5. 

Príjmy z dividend a iných pod. na zisku, s 

výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 

invest.činností       

A.6. 

Výdavky na vyplat.dividendy a iné pod.na 

zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 

fin.činn.       

A.7. 

Výdavky na daň z príjmov účt.jednotky, s 

výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 

inv.alebo fin.činn.       

A.8. 

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce 

sa na prevádzkovú činnosť       

A.9. 

Výdavky mimoriadneho charakteru 

vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť       

A. Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 764 -3 933 -118 492 

B.1. Výdavky na obstaranie dlhodobého       
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nehmotného majetku 

B.2. 

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného 

majetku -3 192 -4 544 -136 883 

B.3. 

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných 

papierov a podielov v iných účtovných 

jednotkách       

B.4. 

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného 

majetku       

B.5. 

Príjmy z predaja dlhodobého hmotného 

majetku 283     

B.6. 

Príjmy z predaja dlhodobých cenných 

papierov a podielov v iných účtovných 

jednotkách       

B.7. 

Výdavky na dlhodobé pôţičky poskytnuté 

účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v 

skupine       

B.8.  

Príjmy zo splácania dlhodob.pôţičiek 

poskytnutých účt.jednotkou inej účt.jednotke 

v skupine   7 187 216 521 

B.9. 

Výdavky na dlhodobé pôţičky poskytnuté 

účtovnou jednotkou tretím osobám       

B.10. 

Príjmy zo splácania dlhodobých pôţičiek 

poskytnutých účtovnou jednotkou tretím 

osobám       

B.11. 

Príjmy z prenájmu súboru hnuteľného a 

nehnuteľného maj.pouţívaného a 

odpis.nájomcom       

B.12. 

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa 

začleňujú do prevádzkových činností 77     

B.13. 

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s 

výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 

prevádzk.činn.       

B.14. 

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, 

ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie       

B.15. 

Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak 

sú určené na predaj alebo na obchodovanie       

B.16. 

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, 

ak je ju moţné začleniť do investičných 

činností       

B.17. 

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce 

sa na investičnú činnosť       

B.18. 

Výdavky mimoriadneho charakteru 

vzťahujúce sa na investičnú činnosť       

B.19. 

Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú 

činnosť       

B.20. 

Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú 

činnosť       

B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti -2 833 2 643 79 637 

C.1. Peňaţné toky vo vlastnom imaní       

C.1.1. 

Príjmy z upísaných akcií a obchodných 

podielov 
    

  

C.1.2. 

Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania 

spoločníkmi alebo fyzickou osobou 
    

  

C.1.3. Prijaté peňaţné dary       

C.1.4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi       

C.1.5 

Výdavky na obstaranie alebo spätné 

odkúpenie vlastných akcií a vlastných 

podielov 

    

  

C.1.6. 

Výdavky spojené so zníţením fondov 

vytvorených účtovnou jednotkou 
    

  

C.1.7. 

Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom 

imaní spoločníkmi účt.jednotky a fyz.osobou 
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C.1.8. 

Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so 

zníţením vlastného imania 
    

  

C.2. 

Peňaţné toky vznikajúce z dlhodobých 

záväzkov a krátkodobých záväzkov z 

finančnej činnosti 

-3 002 -592 -17 839 

C.2.1. Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov       

C.2.2. 

Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých 

cenných papierov 
      

C.2.3. 

Príjmy z úverov, ktoré účt.jednotke poskytla 

banka s výnimkou úverov poskytn.na hlavnú 

činn. 

-758 260 7 832 

C.2.4. 

Výdavky na splácanie úverov s výnimkou 

úverov poskytnutých na hlavnú činnosť 
      

C.2.5. Príjmy z prijatých pôţičiek       

C.2.6. Výdavky na splácanie pôţičiek       

C.2.7. 

Výdavky na úhradu záväz.z pouţívania 

majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe 

prenajatej veci 

-2 244 -852 -25 671 

C.2.8. 

Výdavky na úhradu záväzk.za prenájom 

súboru hnuteľného/neh. maj.pouţívan.a 

odpisov.nájomcom 

      

C.2.9. 

Príjmy z ostatných dlhodobých a 

krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z 

finančnej činnosti 

      

C.2.10. 

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a 

krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti 
      

C.3. 

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou 

tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových 

činností 

-282 -270 -8 138 

C.4. 

Výdavky na vyplat.dividendy a iné pod.na 

zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 

prev.činn. 

      

C.5. 

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, 

ak sú určené na predaj,obchodovanie alebo na 

inv.činn. 

    

  

C.6. 

Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak 

sú určené na predaj alebo na obchod.alebo na 

inv.činn. 

    

  

C.7. 

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, 

ak ich moţno začleniť do finančných činností 
    

  

C.8. 

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce 

sa na finančnú činnosť 
    

  

C.9. 

Výdavky mimoriadneho charakteru 

vzťahujúce sa na finančnú činnosť 
    

  

C. Čisté peňažné toky z finančnej činnosti -3 284 -862 -25 977 

D. 
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie 

peňažných prostriedkov 
-1 459 593 17 873 

E. 

Stav peňažných prostriedkov a peňažných 

ekvivalentov na začiatku účtovného 

obdobia 

1 608 1 195 35 990 

F. 
Stav peňažných prostriedkov a peňažných 

ekvivalentov na konci účtovného obdobia 
149 1 788 53 863 

G. 

Kurz.rozdiely vyčíslené k 

peňaž.prostriedkom a peňaž.ekvivalentom 

ku dňu účt.závierke 

      

H. 

Zostatok peňažných prostriedkov a 

peňažných ekvivalentov na konci 

účtovného obdobia 

149 1 788 53 863 
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3.20.7 Dividendová politika 

Emitent môţe vyplácať dividendy zo zisku na základe rozhodnutia valného zhromaţdenia v súlade so 

stanovami a Obchodným zákonníkom. 

 

3.20.7.1 Vyplatené dividendy 

Emitent za finančné roky zabezpečené historickými finančnými informáciami nevyplatil ţiadne 

dividendy. 

3.20.8 Súdne a arbitrážne konania 

V období 12 predchádzajúcich kalendárnych mesiacov pred vyhotovením tohto dokumentu, nezačali a 

neprebiehali ţiadne súdne a arbitráţne konania, ktoré mohli mať alebo mali v nedávnej minulosti 

významný vplyv na finančnú situáciu alebo ziskovosť emitenta alebo finančnej skupiny, do ktorej 

patrí. Emitent si nie je vedomý ani hrozby takýchto konaní. 

 

3.20.9 Významná zmena finančnej alebo obchodnej situácie emitenta 

Emitent prehlasuje, ţe od konca posledného finančného obdobia, za ktoré boli zverejnené finančné 

informácie overené audítorom, nedošlo k ţiadnym významným zmenám finančnej alebo obchodnej 

situácie skupiny. 

 

3.21 Dodatočné informácie 

3.21.1 Akciový kapitál 

3.21.1.1 Výška vydaného kapitálu 

a)   Počet schválených akcií 6 707 198 ks. 

b)   Počet vydaných akcií a v plnom rozsahu splatených 6 707 198 ks. 

c)   Počet vydaných akcií, ale nesplatených v plnom rozsahu: 0 ks. 

d)   Menovitá hodnota 1 013 798 ks s menovitou hodnotou jednej  akcie 33,193919 EUR (1.000,- 

SKK) a 5 693 400 ks akcií s menovitou hodnotou je 33,00 EUR (994,16 SKK). 

e)   Počet akcií na začiatku a na konci roka celého obdobia 2006 – 2008 bol: Menovitá hodnota 1013 

798 ks s menovitou hodnotou jednej akcie 33,193919 EUR (1.000,- SKK).  

Pri zvýšení základného imania na valnom zhromaţdení dňa 29.6.2009 sa rozhodlo o zvýšení 

základného imania emitenta na celkovú výšku 221.534.128,694362 EUR (6.673.937.161,03 SKK), 

nepeňaţným vkladom, pričom schválil sa predmet  nepeňaţného vkladu – zmenka emitovaná 

spoločnosťou J&T Private Equity B.V., sídlo Weteringschans 26, 1017 SG Amsterdam, Holandské 

kráľovstvo, v prospech spoločnosti Tatry mountain resotrs services a.s., znejúca na sumu 216 

349 200,- EUR (6.517.735.999,20 SKK).     
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Dňa 29.6.2009 bolo majoritným akcionárom spoločnosťou Tatry mountain resorts services a.s. 

upísaných  5 693 400 ks akcií s menovitou hodnotou je 33,00 EUR (994,16 SKK) emitenta v rámci 

zvýšenia základného imania, pričom emisný kurz týchto akcií bol splatený nepeňaţným vkladom, 

schváleným valným zhromaţdením v rozhodnutí o zvýšení základného imania. 

 

3.21.1.2 Akcie nereprezentujúce základné imanie 

Emitent vyhlasuje, ţe neexistujú ním emitované akcie, ktoré nereprezentujú jeho základné imanie. 

 

3.21.1.3 Akcie držané emitentom 

Emitent vyhlasuje, ţe nevlastní ţiadne vlastné akcie (emitent nemá ţiadne dcérske spoločnosti, ktoré 

by mohli vlastniť akcie emitenta).  

 

3.21.1.4 Konvertibilné, vymeniteľné a cenné papiere s opčnými listami 

Emitent vyhlasuje, ţe v súčasnosti neexistujú ním vydané ţiadne konvertibilné cenné papiere, 

vymeniteľné cenné papiere, cenné papiere s opčnými listami (warantami). 

 

3.21.1.5 Záväzky na nevydané základné imanie 

Emitent vyhlasuje, ţe neexistujú ţiadne podmienky akýchkoľvek nadobúdacích práv a/alebo záväzkov 

na schválené ale nevydané základné imanie alebo na záväzok zvýšiť základné imanie. 

 

3.21.1.6 Opcie členov skupiny 

Neexistuje ţiadny kapitál akéhokoľvek člena skupiny, ktorý sa podľa opcie alebo podmienečne alebo 

bezpodmienečne odsúhlasenej opcie prevedie. 

 

3.21.1.7 História akciového kapitálu 

História akciového kapitálu za obdobie zabezpečené historickými finančnými informáciami bola 

nemenná, akciový kapitál bol počas tohto obdobia (roky 2006 - 2008) a zároveň počas obdobia 

1.1.2009 - 29.6.2009 vo výške 33.651.928,694362 EUR (1.013.798.000,- SKK). 

3.21.2 Zakladateľská zmluva a stanovy 

 

3.21.2.1 Ciele a zámery emitenta 

Spoločnosť Tatry mountain resorts plánuje rozširovať svoje podnikateľské aktivity v cestovnom 

ruchu. Plánuje rozvíjať lyţiarske strediská pomocou nových investícii a rozvíjať podporné sluţby 

v stredisku. Spoločnosť plánuje poprípade aj akvizíciu nových stredísk. Okrem hlavnej činnosti sa 

spoločnosť ústredí aj na aktivity v oblasti prevádzky gastro zariadení a hotelov. Ďalšie ciele a zámery 
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emitenta sú uvedené vo výročných správach. Nie sú uvedené v zakladateľskej listine a ani v 

stanovách.  

 

3.21.2.2 Sumarizácia stanov, zákonov, štatútov alebo zakladateľskej listiny 

Na členov predstavenstva a dozornej rady sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj ostatných všeobecne záväzných právnych 

predpisov. 

Na členov predstavenstva emitenta sa vzťahujú najmä ustanovenia čl. XI stanov emitenta. 

Na členov dozornej rady emitenta sa vzťahujú najmä ustanovenia čl. XII stanov emitenta. 

 

3.21.2.3 Popis práv, preferencií a obmedzení, spojených s každou triedou akcií 

Emitent vydal akcie ako zaknihované cenné papiere na doručiteľa. So všetkými akciami emitenta sú 

spojené rovnaké práva, najmä: právo zúčastniť sa na valnom zhromaţdení spoločnosti, hlasovať na 

ňom, poţadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záleţitostí spoločnosti, ktoré súvisia s 

predmetom rokovania valného zhromaţdenia a uplatňovať na ňom návrhy, právo na podiel na zisku, 

ktorý na rozdelenie medzi akcionárov určí valné zhromaţdenie, právo na podiel na likvidačnom 

zostatku. 

S akciami emitenta sa neviaţu ţiadne preferencie a obmedzenia. 

 

3.21.2.4 Úkony potrebné na zmenu práv vlastníkov akcií 

Na zmenu práv vlastníkov akcií je potrebný prevod alebo prechod akcií podľa zákona o cenných 

papieroch č. 566/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

 

3.21.2.5 Zvolávanie valného zhromaždenia 

Valné zhromaţdenie zvoláva predstavenstvo, ak zákon neustanovuje inak. Riadne valné zhromaţdenie 

zvoláva predstavenstvo tak, aby sa konalo najmenej raz za rok, a to v lehote 6 mesiacov od skončenia 

predchádzajúceho účtovného obdobia. Ak to vyţadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených 

zákonom moţno zvolať valné zhromaţdenie kedykoľvek. Valné zhromaţdenie môţe namiesto 

predstavenstva zvolať aj ktorýkoľvek jeho člen, ak sa predstavenstvo na jeho zvolaní bez zbytočného 

odkladu neuznieslo a zákon stanovuje povinnosť valné zhromaţdenie zvolať. 

Kedykoľvek, ak to predstavenstvo povaţuje za potrebné a v prípadoch ustanovených právnym 

predpisom moţno zvolať mimoriadne valné zhromaţdenie. Mimoriadne valné zhromaţdenie zvolá 

predstavenstvo najmä vtedy, ak 

a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaţdenie, 

b) v súlade s § 181 ods. 1 a ods. 6 Obchodného zákonníka o to poţiada akcionár alebo akcionári, 

ktorí preukáţu, ţe sú  najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho 

valné zhromaţdenia predstavenstvom podľa § 181 ods. 2 Obchodného zákonníka majiteľmi 
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akcií, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, a to písomne s 

uvedením dôvodov, 

c) zistí, ţe strata spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 základného imania alebo to moţno 

predpokladať, 

d) sa skončilo funkčné obdobie člena predstavenstva alebo člena dozornej rady, a to v takom 

čase, aby mohol byť nový člen predstavenstva, prípadne dozornej rady zvolený najneskôr do 

troch mesiacov odo dňa skončenia funkčného obdobia pôvodného člena. 

 

Mimoriadne valné zhromaţdenie zvoláva aj dozorná rada, a to z dôvodu zistenia závaţných 

nedostatkov v hospodárení spoločnosti a v iných prípadoch, ak to vyţadujú záujmy spoločnosti.   

Riadne aj mimoriadne valné zhromaţdenie sa zvoláva uverejnením oznámenia o konaní valného 

zhromaţdenia v denníku s celoštátnou distribúciou uverejňujúcom burzové správy, pričom oznámenie 

musí byť uverejnené najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaţdenia. Oznámenie musí 

obsahovať všetky náleţitosti ustanovené právnymi predpismi, vrátane rozhodujúceho dňa na 

uplatnenie práva účasti akcionára na valnom zhromaţdení a informáciu o tom, ţe materiály, ktoré 

budú prerokúvané na valnom zhromaţdení, budú k dispozícií akcionárom k nahliadnutiu v sídle 

spoločnosti odo dňa uverejnenia oznámenia aţ do dňa konania valného zhromaţdenia. 

Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaţdení sa overí na základe zoznamu majiteľov cenných 

papierov emitenta – spoločnosti, ktorý spoločnosť obstará od Centrálneho depozitára cenných 

papierov SR, a.s. na vlastné náklady. 

Ďalšie podmienky, ktorými sa riadi spôsob zvolávania riadneho a mimoriadneho valného 

zhromaţdenia, ako aj podmienky vstupu upravujú príslušné ustanovenia stanov emitenta (čl. VIII aţ 

X), ako aj zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (najmä 

ustanovenia § 184 a § 185). 

 

3.21.2.6 Oneskorenie, odklad, alebo zabránenie zmene v ovládaní emitenta 

V stanovách emitenta a ani v jeho interných predpisoch neexistujú ustanovenia, ktorých následkom je 

oneskorenie, odklad alebo zabránenie zmene v ovládaní emitenta. 

 

 

3.21.2.7 Prah vlastníctva na zverejnenie vlastníctva akcionára 

V stanovách emitenta a ani v jeho interných predpisoch neexistujú ustanovenia, ktoré by určovali prah 

vlastníctva, pri prekročení ktorého musí byť vlastníctvo akcionára zverejnené. 

Platia ustanovenia príslušných právnych predpisov. 
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3.21.2.8 Podmienky zmeny základného imania 

V stanovách emitenta a ani v jeho interných predpisoch neexistujú ustanovenia, ktoré by stanovovali 

podmienky na zmenu základného imania prísnejšie ako stanovuje príslušná legislatíva. 

 

3.22 Významné zmluvy 

Emitent neeviduje zmluvy, ktoré neboli uzatvorené pri zvyčajnom výkone činnosti emitenta, ktoré by 

mohli viesť k tomu, ţe ktorýkoľvek člen skupiny bude mať záväzok alebo oprávnenie, ktoré je 

rozhodujúce pre schopnosť emitenta splniť svoj záväzok voči drţiteľom vydávaných cenných 

papierov. 

 

3.23 Informácie tretej strany a vyhlásenie znalcov a deklarácia záujmu 

3.23.1 Vyhlásenie znalca 

Súčasťou prospektu nie je vyhlásenie alebo správa znalca. 

 

3.23.2 Informácie od tretích osôb 

Emitent vyhlasuje, ţe informácie v tomto prospekte neboli získané od tretích osôb. 

 

3.24 Dokumenty na nahliadnutie 

Počas platnosti tohto prospektu je moţné v prípade potreby nahliadnuť v sídle emitenta do 

nasledujúcich dokumentov, alebo ich kópií vo fyzickej podobe: 

a) zakladateľská zmluva a stanovy emitenta 

b) všetky správy, listiny a ostatné dokumenty, historické finančné informácie, ktorých časť je zahrnutá 

do prospektu alebo na ktorú sa v prospekte odkazuje 

c) historické finančné informácie emitenta a historické finančné informácie o záväzkoch emitenta  

 

Účtovné závierky tvoria súčasť výročných správ spoločnosti a polročných a ročných správ 

o hospodárení emitenta v zmysle zákona o cenných papieroch, spoločnosť ich zverejňuje aj na svojej 

internetovej stránke. 

 

3.25 Informácie o účasti 

Emitent nemá účasť na základnom imaní v ţiadnej spoločnosti. 
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ČASŤ  4. - ÚDAJE O CENNÝCH PAPIEROCH  

 

4.1 Zodpovedné osoby 

Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš 031 01, Slovenská 

republika, IČO 31 560 636, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Ţiline, oddiel Sa, 

vloţka č. 62/ L (ďalej aj len ako „TMR“ alebo „spoločnosť“ alebo „emitent“), zastúpená: 

 

Ing. Bohuš Hlavatý, predseda predstavenstva  

Ing. Jozef Hodek, člen predstavenstva 

  

 
vyhlasuje, ţe ako emitent akcií nesie zodpovednosť za informácie uvedené v tejto časti Prospektu 

Údaje o cenných papieroch, ako aj za celý Prospekt cenného papiera a ţe príprave tejto časti Prospektu 

Údaje o cenných papieroch ako aj príprave celého Prospektu cenného papiera bola venovaná náleţitá 

a podrobná starostlivosť a ţe údaje obsiahnuté v časti Údaje o cenných papieroch ako aj  v celom 

Prospekte cenného papiera sú podľa jeho najlepších vedomostí a znalostí v súlade so skutočnosťou a 

neobsahujú ţiadne opomenutia, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť význam tejto časti Prospektu 

Údaje o cenných papieroch ako aj celého Prospektu cenného papiera. 

 

 

____________________ 

Ing. Bohuš Hlavatý  

Tatry mountain resorts, a.s., predseda predstavenstva  

 

 

____________________ 

Ing. Jozef Hodek  

Tatry mountain resorts, a.s., člen predstavenstva  
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Všetky údaje v tomto prospekte, ktoré sú uvedené v slovenskej korune, boli prepočítané konverzným 

kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK, ak nie je uvedené inak. 

 

4.2 Rizikové faktory 

S akciou je spojené všeobecné riziko vyšších výkyvov kurzov. Aktuálna hodnota cenného papiera 

môţe v čase klesať aj stúpať, v závislosti od aktuálneho vývoja finančných trhov a ďalších súvisiacich 

faktorov. S predmetnou akciou nie je zaručená návratnosť vloţenej investície ani pravidelná výplata 

dividend. Vyplácanie dividend a ich výška závisí od hospodárskych výsledkov emitenta a od 

rozhodnutia valného zhromaţdenia. Hodnota cenného papiera môţe kolísať aj v súvislosti s výkyvmi 

hodnoty majetku a hospodárskeho výsledku emitenta. 

 

Ostatné rizikové faktory sú podrobne popísané v časti 2. tohto Prospektu cenného papiera. 

 

4.3  Kľúčové informácie 

4.3.1 Vyhlásenie o prevádzkovom kapitále 

Emitent vyhlasuje, ţe prevádzkový kapitál emitenta postačuje pre jeho súčasné poţiadavky. 

 

4.3.2 Kapitalizácia a zadĺženie  

Spoločnosť k dátumu 30.6.2009 eviduje dva úvery, pričom obidva úvery boli čerpané od Tatra Banky, 

a.s. pre účely financovania prevádzkových potrieb spoločnosti. Prvý úver, čerpaný v roku 2007 

s úverovým limitom 7,14 mil. EUR (215 mil. SKK) vykazoval k 30.6.2009 zostatok 6.066.188 EUR 

(182,7 mil. SKK). Druhý úver, čerpaný v roku 2008 s úverovým limitom 5,38 mil. EUR (162 mil. 

SKK) vykazoval k 30.6.2009 zostatok 4.872.867 EUR (146.799.991,24 SKK). Spoločnosť 

neemitovala okrem akcií ţiadne iné cenné papiere, ani dlhové cenné papiere. Výška krátkodobých 

prevádzkových záväzkov je uvedená v časti 3.20. 

 

4.3.3 Záujmy fyzických osôb a právnických osôb zainteresovaných na emisii 

Emitentovi nie sú známe ţiadne záujmy fyzických a právnických osôb zainteresovaných na emisii. 

 

4.3.4 Dôvody ponuky a použitie výnosov 

Emitované akcie nie sú predmetom verejnej ponuky. Dôvodom emisie akcií bolo zvýšenie základného 

imania emitenta.  
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4.4 Informácie týkajúce sa cenných papierov, ktoré majú byť prijaté na obchodovanie 

4.4.1 Druh, trieda a číselné označenie akcií 

Druh cenného papiera:  akcia 

Názov akcie:   Tatry mountain resorts, a.s. 

ISIN:     SK 1120005527 

Séria:    01 

Počet kusov:   120.000 ks 

 

4.4.2 Právne predpisy upravujúce vydanie akcií 

Akcie boli vydané podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných sluţbách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Obchodným 

zákonníkom. 

 

4.4.3 Náležitosti cenného papiera 

Forma cenného papiera: na doručiteľa 

Podoba cenného papiera: zaknihovaný cenný papier  

Akcie sú evidované v evidencii Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A, 

814 80 Bratislava. 

 

4.4.4 Mena emisie 

Emisia akcií je vydaná v zákonnej mene Slovenskej republiky – EURO. Menovitá hodnota 

emisie 120.000 akcií na doručiteľa je 33,193919 EUR (1.000,00 SKK). 

 

4.4.5 Popis práv 

Cenné papiere sú kmeňové akcie, s ktorými sú spojené práva a povinnosti podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov, najmä podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných 

sluţbách (zákon o cenných papieroch)a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj podľa 

stanov emitenta. 

So všetkými akciami emitenta sú spojené rovnaké práva, a to práva akcionára ako spoločníka emitenta 

podieľať sa podľa zákona a podľa stanov emitenta na riadení emitenta (najmä účasťou na valných 

zhromaţdeniach), na zisku emitenta, ktorý valné zhromaţdenie určí na rozdelenie medzi akcionárov, 

a na likvidačnom zostatku po zrušení emitenta s likvidáciou. 
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Práva na dividendy/práva podieľať sa na ziskoch emitenta:  

 Podľa stanov emitenta majú akcionári právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý 

valné zhromaţdenie určilo na rozdelenie akcionárom. Akcionár nie je povinný vrátiť 

spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne. Právo na dividendu môţe byť predmetom 

samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaţdenia o rozdelení zisku 

akcionárom. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí 

valné zhromaţdenie, ktoré rozhoduje o rozdelení zisku v súlade s § 178 ods. 5 Obchodného 

zákonníka. Dividenda je splatná v lehote, spôsobom a na mieste, ktoré určí valné 

zhromaţdenie, ktoré rozhoduje o rozdelení zisku v súlade s § 178 ods. 6 Obchodného 

zákonníka. 

 

 

Hlasovacie práva: 

Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. 

 

Predkupné práva: 

Akcionári majú predkupné právo na upisovanie akcií pri zvýšení základného imania v súlade s 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

Podľa § 204a Obchodného zákonníka, ak spoločnosť zvyšuje základné imanie peňaţnými vkladmi, 

doterajší akcionári majú právo na prednostné upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v 

pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania. Toto právo moţno 

obmedziť alebo vylúčiť len rozhodnutím valného zhromaţdenia, ak si to vyţadujú dôleţité dôvody 

spoločnosti. 

 

Právo podieľať sa na akomkoľvek zostatku v prípade likvidácie: 

Po zrušení spoločnosti s likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku vo výške 

určenej zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Podľa § 220 

ods. 1 Obchodného zákonníka po uspokojení všetkých veriteľov sa likvidačný zostatok rozdelí medzi 

akcionárov v pomere zodpovedajúcom menovitej hodnote ich akcií. 

 

Umorovacie opatrenia: 

Nakoľko emitent vydal zaknihované akcie, ich umorovanie neprichádza do úvahy. 

 

Konverzné opatrenia: 

Emitent neprijal ţiadne konverzné opatrenia. 
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4.4.6 Uznesenia, povolenia a schválenia 

Emitent vyhlasuje, ţe akcie ISIN SK 1120005527, séria 01  boli emitované na základe Rozhodnutia 

valného zhromaţdenia o zvýšení základného imania zo dňa 22.6.2001 konverziu konvertibilných 

dlhopisov vydaných emitentom dňa 11.7.1996, pričom majiteľ – Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava, 

si uplatnil právo na konverziu v zmysle emisných podmienok konvertibilných dlhopisov v zákonnej 

lehote v zmysle uznesenia valného zhromaţdenia zo dňa 15.3.1996. 

 

4.4.7 Dátum vydania emisie 

Dátum vydania emisie s ISIN kódom SK 1120005527, séria 01, je 26.02.2002. Cenné papiere, 

pre ktoré je vypracovaný tento prospekt boli vydané, t.j. pripísané na účet prvého majiteľa dňa 

26.02.2002. 

Dátum vydania emisie je 26.02.2002. 

 

4.4.8 Obmedzenia prevoditeľnosti 

S akciami nie sú spojené ţiadne obmedzenia prevoditeľnosti. 

 

4.4.9 Povinné ponuky na prevzatie 

Ku dnešnému dňu neexistuje ţiadna ponuka na povinné prevzatie, povinný odpredaj a odkúpenie akcií  

emitenta. 

 

4.4.10 Verejné ponuky na prevzatie  

Počas posledného finančného roka sa nevyskytli verejné ponuky na prevzatie akcií emitenta. 

 

4.4.11 Dane 

V zmysle zákona c. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších právnych predpisov,  nie sú ku  

dňu vyhotovenia tohto prospektu cenných papierov príjmy z dividend pre subjekty so sídlom     

v Slovenskej republike zdaňované. Nakoľko zákonná úprava dane z príjmu sa môţe  zmeniť, tieto 

príjmy  budú zdaňované v zmysle platných právnych predpisov v čase ich vyplácania. 

 

4.5. Podmienky ponuky  

4.5.1 Podmienky, štatistické údaje o ponuke, očakávaný harmonogram a požadované kroky pri 

podávaní žiadosti o ponuku 

Po prijatí rozhodnutia valného zhromaţdenia dňa 27.6.2001 o zvýšení základného imania emitenta 

boli všetky akcie s označením SK1120005527, séria 01 v počte 120.000 kusov, v menovitej hodnote 

jednej akcie 1.000,00 SKK (33,193919 EUR), v celkovej sume menovitých hodnôt 120.000.000,- 
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SKK (3.983.270,26 EUR SKK) v rámci zvýšenia základného imania vydané jedinému valným 

zhromaţdením určeným majiteľovi (spoločnosti Slovenská poisťovňa, a.s.), ktorá si po splatení 

emisného kurzu formou konverzie konvertibilných dlhopisov o menovitej hodnote 120.000.000,00 

SKK (3.983.270,28 EUR) vydaných emitentom a po zápise zvýšenia základného imania do 

obchodného registra navýšila akcionársky podiel v spoločnosti TMR. Akcie emitenta neboli 

predmetom výzvy na upisovanie akcií, určenej tretím osobám. V súčasnosti, po premene menovitej 

hodnoty akcií zo slovenských korún na eurá je v menovitá hodnota jednej akcie tejto emisie 33,193919 

EUR (1000,- SKK) a celková suma menovitých hodnôt  akcií tejto emisie 3.983.270,28 EUR 

(120.000.000,46 SKK) 

  

Celkový prehľad o spôsobe vydania všetkých doteraz emitovaných akcií emitenta: 

Spoločnosť dňa 29.03.1993 vydala 249.311 ks akcií spoločnosti znejúcich na doručiteľa, ktoré boli 

vydané v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou 1.000,- slovenských korún (33,193919 EUR)  

a mali označenie ISIN CS0009011952  séria 01, 02. Dňa 4.7.1995 emitent vydal ďalších 259.487 ks 

akcií spoločnosti znejúcich na doručiteľa, ktoré boli vydané v zaknihovanej podobe s menovitou 

hodnotou 1.000,- slovenských korún (33,193919 EUR)  a mali označenie ISIN SK1120002110, séria 

01.  

 

Dňa 26.2.2002 emitent vydal ďalších 120.000 ks akcií spoločnosti znejúcich na doručiteľa, ktoré boli 

vydané v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou 1.000,- slovenských korún (33,193919 EUR)  

a mali označenie ISIN SK1120005527, séria 01. Valné zhromaţdenie emitenta dňa 15.3.1996 

rozhodlo o vydaní konvertibilných dlhopisov (ISIN: SK4120000712) s právom konverzie na akcie 

emitenta v menovitej hodnote 120.000.000,00 SKK (3.983.270,28- EUR), ktorých majiteľom sa stala 

Slovenská poisťovňa, a.s. v celom rozsahu, t.j. v menovitej hodnote 120.000.000,00 SKK 

(3.983.270,28- EUR). Po prijatí rozhodnutia valného zhromaţdenia dňa 27.6.2001 o zvýšení 

základného imania emitenta boli všetky akcie s označením SK1120005527, séria 01 v počte 120.000 

kusov, v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,00 SKK (33,193919 EUR), v celkovej sume 

menovitých hodnôt 120.000.000,- SKK (3.983.270,26 EUR SKK), v rámci zvýšenia základného 

imania vydané jedinému valným zhromaţdením určeným majiteľovi (spoločnosti Slovenská 

poisťovňa, a.s.), ktorá si po splatení emisného kurzu formou konverzie konvertibilných dlhopisov 

o menovitej hodnote 120.000.000,00 SKK (3.983.270,28 EUR) vydaných emitentom a po zápise 

zvýšenia základného imania do obchodného registra navýšila akcionársky podiel v spoločnosti TMR. 

Akcie emitenta neboli predmetom výzvy na upisovanie akcií, určenej tretím osobám. V súčasnosti, po 

premene menovitej hodnoty akcií zo slovenských korún na eurá je v menovitá hodnota jednej akcie 

tejto emisie 33,193919 EUR (1000,- SKK) a celková suma menovitých hodnôt  akcií tejto emisie 

3.983.270,28 EUR (120.000.000,46 SKK) 
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Dňa 04.09.2002 emitent vydal ďalších 130.000 ks akcií spoločnosti znejúcich na doručiteľa, ktoré boli 

vydané v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou 1.000,- slovenských korún (33,193919 EUR) 

a mali označenie ISIN SK1120006061, séria 01. Dňa 22.06.2006 emitent vydal ďalších 255.000 ks 

akcií spoločnosti znejúcich na doručiteľa, ktoré boli vydané v zaknihovanej podobe s menovitou 

hodnotou 1.000,- slovenských korún (33,193919 EUR) a mali označenie ISIN SK1120009156, séria 

01.    

 

V roku 2009 spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. najskôr prijala rozhodnutie o premene menovitej 

hodnoty akcií zo slovenských korún na eurá (menovitá hodnota jednej akcie bola po premene 

33,193919 EUR /1.000,- SKK/) a následne valné zhromaţdenie emitenta dňa 29.6.2009 prijalo 

rozhodnutie o zvýšení základného imania emitenta na celkovú výšku 221.534.128,694362 EUR 

(6.673.937.161,03 SKK). Spoločnosť má v súčasnosti vydaných 1.013.798 ks akcií v menovitej 

hodnote 33,193919 EUR (1.000,- SKK) a 5.693.400 ks akcií v menovitej hodnote 33 EUR (994,16 

SKK).   

Postup jednotlivých krokov pri zvýšení základného imania bol nasledovný: 

Valné zhromaţdenie emitenta prijalo dňa 29.6.2009 rozhodnutie o zvýšení základného imania 

spoločnosti upísaním nových akcií spoločnosti, ktorých emisný kurz bol splatený nepeňaţným 

vkladom. Výška emisného kurzu kaţdej z upisovaných akcií bola 38,00 EUR (1.144,79 SKK), t.j. 

výška emisného kurzu všetkých upisovaných akcií bola spolu 216.349.200,00 EUR (6.517.735.999,20 

SKK). 

Valné zhromaţdenie schválilo nepeňaţný vklad, ktorým mohli byť upísané akcie spoločnosti. 

Predmetom schváleného nepeňaţného vkladu bola vlastná zmenka vystavená dňa 20.05.2009 

spoločnosťou J&T Private Equity B.V., sídlo Weteringschans 26, 1017 SG Amsterdam, Holandské 

kráľovstvo, registračné číslo: 34157775 v prospech spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. (dnes: 

Tatry mountain resorts services, a.s.), so sídlom Tatranská Lomnica 41, Vysoké Tatry 059 60, 

Slovenská republika, IČO: 44 317 051 (ďalej len „Zmenka“). 

 

Podľa rozhodnutia valného zhromaţdenia sa nepeňaţný vklad započítal  na plnenie emisného kurzu 

5.693.400 ks upisovaných akcií spoločnosti s menovitou hodnotou jednej akcie 33,00 EUR (994,16 

SKK), a emisným kurzom jednej akcie 38,00 EUR (1.144,79 SKK), teda na plnenie emisného kurzu 

všetkých upisovaných akcií spoločnosti v celkovej výške menovitých hodnôt 187.882.200,00 EUR 

(5.660.139.157,20 SKK), sumou 216.349.200,00 EUR (6.517.735.999,20 SKK).  

 

Spoločnosť Tatry mountain resorts services, a.s. upísala 5.693.400 ks akcií spoločnosti s menovitou 

hodnotou jednej akcie 33,00 EUR (994,16 SKK) a emisným kurzom jednej akcie 38,00 EUR 

(1.144,79 SKK), teda s celkovým emisným kurzom 216.349.200,00 EUR (6.517.735.999,20 SKK) 
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dňa 17.07.2009 doručením Oznámenia o upísaní akcií v rámci zvyšovania základného imania 

spoločnosti, a splatila nepeňaţný vklad prevodom Zmenky podľa § 11 ods. 2 zákona č. 191/1950 Zb. 

zákon zmenkový a šekový v spojení s § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka, na spoločnosť dňa 

17.07.2009.  

 

Akcionársky podiel spoločnosti Tatry mountain resorts services, a.s. (pôvodne Tatry mountain resorts, 

a.s.) pred zvýšením základného imania v spoločnosti predstavoval 87,78 %. 

Akcionársky podiel Tatry mountain resorts services, a.s. po zvýšení základného imania v spoločnosti 

k 29.06.2009 predstavoval 98,14 %. 

Pozn. Skratka „TMR“ sa vzťahuje na súčasné aj  všetky predchádzajúce obchodné mená emitenta. 

4.5.2 Plán distribúcie a prideľovania 

Emisia bola realizovaná na území Slovenskej republiky. 

Emisia bola určená spoločnosti Slovenská poisťovňa, a.s. Emisia nebola predbeţne rozdelená. 

4.5.3 Tvorba cien 

Emisný kurz jednej akcie pri vydaní zodpovedal menovitej hodnote, teda 1.000,00 SKK (33,193919 

EUR) na jednu akciu. Nadobúdateľovi neboli účtované ţiadne výdavky a dane súvisiace s emisiou.  

4.5.4 Umiestňovanie a upisovanie 

Emitent nevyuţíval koordinátora globálnej ponuky ani jednotlivých častí ponuky, ani platobných 

agentov a depozitných agentov. 

V súlade s rozhodnutím valného zhromaţdenia spoločnosti boli všetky akcie v rámci zvýšenia 

základného imania vydané jedinému majiteľovi (spoločnosti Slovenská poisťovňa, a.s., /v súčasnosti 

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s./ sídlo Dostojevského rad 4, Bratislava, 815 74, IČO 00 151 700), 

ktorá si po zápise zvýšenia základného imania do obchodného registra navýšila akcionársky podiel 

v spoločnosti TMR. 

 

4.6 Prijatie na obchodovanie a dohody o obchodovaní 

4.6.1 Prijatie na obchodovanie 

Emitent na základe tohto prospektu schváleného Národnou bankou Slovenska poţiada Burzu cenných 

papierov v Bratislave, a.s. o prijatie akcií s označením ISIN SK1120005527, séria 01, v počte 120.000 

kusov, v menovitej hodnote jednej akcie 33,193919 EUR (1.000,00 SKK), v celkovej sume 

menovitých hodnôt 3.983.270,28 EUR (120.000.000,46 SKK) na obchodovanie na kótovaný paralelný  

trh burzy. Emitent predpokladá prijatie akcií na trh burzy najskôr v III. štvrťroku 2009.  

4.6.2 Emisie prijaté na obchodovanie 

Emisie rovnakej triedy emitované emitentom a prijaté na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu  
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na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s.:  

 

1. JASNÁ Nízke Tatry 1, ISIN CS0009011952, Séria 01,02 menovitá hodnota 33,193919 EUR (1.000 

SKK), 249.311 ks 

Táto emisia bola prijatá na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu ako emisia 249.311 ks akcií 

s menovitou hodnotou 1.000,- SKK (33,193919 EUR) na jednu akciu. V roku 2009 spoločnosť 

JASNÁ Nízke Tatry, a.s. (dnes Tatry mountain resorts, a.s.) prijala rozhodnutie o premene menovitej 

hodnoty akcií zo slovenských korún na eurá (menovitá hodnota jednej akcie bola po premene 

33,193919 EUR /1.000 SKK/). 

 

2. JASNÁ Nízke Tatry 2, ISIN SK1120002110, Séria 01, menovitá hodnota 33,193919 EUR (1.000 

SKK), 259.487 ks 

Táto emisia bola prijatá na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu ako emisia 259.487 ks akcií 

s menovitou hodnotou 1.000,- SKK (33,193919 EUR) na jednu akciu. V roku 2009 spoločnosť 

JASNÁ Nízke Tatry, a.s. (dnes Tatry mountain resorts, a.s.) prijala rozhodnutie o premene menovitej 

hodnoty akcií zo slovenských korún na eurá (menovitá hodnota jednej akcie bola po premene 

33,193919 EUR /1.000 SKK/). 

Touto zmenou nebola dotknutá podoba, forma ani druh akcií emisie, ani súhrnná menovitá hodnota 

všetkých akcií emisie. 

 

4.6.3 Súčasné alebo skoro súčasné upisovanie alebo umiestňovanie 

Súčasne s emisiou akcií, o ktorých prijatie na kótovaný paralelný  cenných papierov emitent poţiada 

podľa bodu 4.6.1 neboli vytvárané, upisované ani umiestňované ţiadne iné akcie emitenta. 

 

4.6.4 Sprostredkovatelia v sekundárnom obchodovaní 

Emitent neuzavrel dohody so sprostredkovateľmi v sekundárnom obchodovaní. 

 

4.6.5 Stabilizácia  

Emitent neposkytol opciu na nadmerné prideľovanie, ani inak nenavrhol činnosti zamerané na  

stabilizáciu ceny. 

 

 

4.7 Predávajúci držitelia cenných papierov 

Emitent nemá informáciu o drţiteľoch cenných papierov, ktorí by ponúkali cenné papiere na predaj a 

nemá vedomosť o existencii dohody o blokácii.  
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4.8 Výdavky emisie/ponuky 

Nakoľko ide o uţ emitované akcie a účelom vypracovania tohto Prospektu je podanie ţiadosti na 

Burzu cenných papierov v Bratislave na prijatie akcií na obchodovanie na kótovaný paralelný    trh, z 

prijatia danej emisie na obchodovanie na kótovanom paralelnom trhu nebude ţiadny príjem. Náklady 

na vydanie cenných papierov a náklady na prijatie na Burzu cenných papierov v Bratislave emitent 

odhaduje na 3.400,- EUR (102.428,40 SKK). 

 

4.9 Zriedenie 

Akcie emitované dňa 26.02.2002 nie sú predmetom verejnej ponuky, bezprostredné zriedenie 

vyplývajúce z verejnej ponuky neexistuje. Akcie neboli ponúknuté na upisovanie existujúcim 

drţiteľom akcií. Ďalšie informácie o spôsobe vydania akcií  a akcionárskych podieloch v spoločnosti 

bezprostredne po zvýšení základného imania sú uvedené v časti 4.5. 

 

4.10 Dodatočné informácie 

4.10.1 Poradcovia 

Emitent nevyuţíval v súvislosti s emisiou poradcov. 

 

4.10.2 Audit informácií   

Informácie uvedené v 4. časti tohto prospektu (údaje o cenných papieroch) neboli auditované. 

 

4.10.3 Znalci 

Informácie uvedené v 4. časti tohto prospektu (údaje o cenných papieroch) neobsahujú ţiadne 

informácie poskytnuté treťou osobou ako znalcom. 

 

4.10.4 Informácie získané od tretej strany 

Informácie uvedené v 4. časti tohto prospektu (údaje o cenných papieroch) neobsahujú ţiadne 

informácie získané od tretej osoby. 

 

 

Bratislava, 14.10.2009 

 

Tento prospekt  bude zverejnený sprístupnením k nahliadnutiu bezplatne v písomnej forme v sídle 

emitenta a na internetovej stránke emitenta: www.jasna.sk, a oznam o jeho zverejnení bude uverejnený 

v dennej tlači s celoslovenskou pôsobnosťou.

http://www.jasna.sk/
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Zoznam príloh 

1. riadna individuálna účtovná závierka za rok 2006 (zostavená podľa SAS) overená audítorom 

2. riadna individuálna účtovná závierka za rok 2007 (zostavená podľa SAS) overená audítorom 

3. riadna individuálna účtovná závierka za rok 2008 (zostavená podľa SAS) overená audítorom 

4. individuálna účtovná závierka k 30.6.2009 (zostavená podľa SAS) 

 

 

 

 

 


