
Grandhotel Praha, a. s.
Tatranská Lomnica 8
059 60 Vysoké Tatry

Spoločnosť Grandhotel Praha, a. s. (ďalej len Spoločnosť) bola založená 1.12.1997 a do obchodného registra bola zapísaná
1.1.1998 (Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 10045/P).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:
Sprostredkovanie obchodu a služieb,
Kúpa tovaru za účelom jeho d'alšieho predaja a predaj okrem tovarov uvedených v prílohe 2 a 3 Živnostenského zákona
Prenájom motorových vozidiel,
Reklamná a propagačná činnosť,
Prenájom strojov a zariadení,
Sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnutel'ností,
Prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii arekondícii
zmenáreň,
kaderníctvo,
kozmetické služby,
čistenie odevov a textilu praním a žehlenie,
masérske služby,
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
pohostinská činnosť,
požičiavanie športových potrieb,
poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň,
organizovanie kurzov, seminárov, školení, kultúrnych, športových aspoločenských podujatí
prenájom nehnutel'ností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených
s prenájmom
podnikatel'ské poradenstvo v oblasti marketingu a prieskumu trhu
prevádzkovanie parkoviska
prenájom hnutel'ných vecí v rozsahu vol'nej živnosti
zimná údržba komunikácií
prípravné práce na stavbu
demolácie, zemné a kopačské práce
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditel'nosť nepresahuje 9 osôb vrátane
vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby

3. Priemerný počet zamestnancov
Počet zamestnancov Spoločnosti k 31.12.2007 bol 69, z toho 3 vedúci zamestnanci (k 31.12.2006: 73 pracovníkov, z toho 3
vedúci zamestnanci).

4. Neobmedzené ručenie v iných účtovných jednotkách
Spoločnosť k 31.12.2006 nebola neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej účtovnej jednotke.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2007 je zostavená ako riadna účtovná závierka podl'a § 17 zákona NR SR č. 56112004
Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1.1.2007 do 31.12.2007.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.20065, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená riadnym valným
zhromaždením Spoločnosti dňa 16.05.2007.

Peter Hain - predseda (od 1.12.2005)
Ing. Martina Kyjaci - člen predstavenstva (od 12.9.2005 do 7.6.2007)
Mgr. Milosla Hrehorčák - predseda (od 23.8.2005 do 7.5.2007)
Ing. Igor Plučinský- člen (od 23.8.2005do 7.5.2007)
Ing. Danka Ganzová- člen (od 5.9.2005)
Mgr. Katarína Rattajová - člen (od 7.5.2007)
Ing. Juraj Kyjaci - člen (od 7.5.2007)
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TINS EL ENTERPRICES Limited, Lamakos, 21 200 100,00 100,00
Fiat/Office 301, Ag,lantzia 60, Nikózia, Cyprus

Spoločnosť sa k 31.12.2007 zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti J&T FINANCE GROUP, a.s ...
Spoločnosť nezostavuje k 31.12.2007 konsolidovanú účtovnú závierku z dôvodu: nemá obchodné podiely ani hlasovacie práva
v iných spoločnostiach.
Konsolidované účtovné závierky sú prístupné: J & T FINANCE GROUP, a. s., Lamačská cesta 3, Bratislava, uložené:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, Záhradnícka 10, Bratislava.

Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované v súlade s postupmi účtovania
pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nadobudli účinnosť od l. 1.2005. V priebehu účtovného
obdobia nedošlo k zmenám účtovných zásad a účtovných metód.

(b) Dlhodobý nehmotný adlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrnuje cenu obstarania a náklady súvisiace
s obstaraním (clo, prepravu, montáž, školenie pracovníkov apod.).

Dlhodobý majetok obstaraný vlastnou činnosťou- nebolobstaraný.
Dlhodobý majetok obstaraný iným spôsobom- nevyskytol sa.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a
predpokladaného priebehu jeho opotrebenia.
Odpisovať sa začína mesiacom, v ktorom bol dlhodobý nehmotný majetok uvedený do používania.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 50.000 SKK a nižšia, sa považuje za službu, účtuje sa
o ňom ako o službe aje evidovaný v operatívnej evidencii.
Predpokladaná doba používania, odpisová sadzba a odpisové metódy pre účtovné odpisy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Predpokladaná Koeficient pre
doba používania Odpisovanie

(I.rokld'alšie roky)
Softvér x X
Oceniteľné práva X X

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného
priebehu jeho opotrebovania
Odpisovať sa začína mesiacom, v ktorom bol dlhodobý hmotný majetok uvedený do používania.
Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 30.000 SKK a nižšia, sa považuje za materiál, účtuje sa o ňom
ako o materiály aje evidovaný v operatívnej evidencii.
Pozemky sa neodpisujú.



predpokladaná Koeficient pre
doba používania odpisovanie

(1.rok/d'alšie roky)
Budovy a stavby - rovnomerný odpis 20 1120
Samostatné hnut. veci - stroje 4/6 114,6
a zariadenia- rovnomerný odpis
Dopravné prostriedky - rovnomerný 4 1/4
odpis
Samostatné hnuteľné veci - inventár - 4/6 1/4,6
rovnomerný odpis
Samostatné hnuteľné veci - 12 1113
kogenerácia - zrýchlený
Drobné stavby - rovnomerný odpis 12 11 12
Technické zhodnot. kult. pamiatky - 20 1120
rovnomerný odpis

(c) Dlhodobý finančný majetok
Dlhodobý finančný majetok - cenné papiere: nevyskytli sa.
Dlhodobý finančný majetok - obchodné podiely: nevyskytli sa.

(d) Zásoby
Zásoby obstarané kúpou sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrnuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo,
prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Nakupované zásoby sú oceňované metódou - vážený aritmetický priemer.

Zásoby obstarané vlastnou činnosťou - nevyskytli sa.
Zásoby obstarané iným spôsobom - nevyskytli sa.

(e) Zákazková výroba
Zákazková výroba - nevyskytla sa.

(t) Pohl'adávky
Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky sa oceňujú obstarávacou cenou.

(g) Krátkodobý finančný majetok
Krátkodobý finančný majetok účtovaný v účtovnej skupine 25 - nevyskytol sa.
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
Účty v bankách sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

(h) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy- náklady budúcich období a príjmy budúceh období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a
časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(i) Záväzky, vrátane rezerv, dlhopísov, pôžičiek a úverov
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou.
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát zpodnikania.
Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
Dlhopisy - nevyskytli sa.
Pôžičky - nevyskytli sa.
Úvery pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou.

Odložené dane
Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku vykázanou vsúvahe ajeho daňovou základňou,
b) možnosti previesť nevyužité daňové odpočty ainé daňové nároky do budúcich období.

Spoločnosť účtovala o odloženej dani prvýkrát v účtovnom období r. 2003.

(j) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy- výdavky budúcich období avýnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a
časovej súvislosti s účtovným obdobím.



(l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - nevyskytli sa.

(m) Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy okúpe prenajatej veci
Majetok prenajatý na základe leasingovej zmluvy od 1.8.2003 sa účtuje ako služba na základe prijatej faktúry od lizingovej
spoločnosti.
V roku 2007 nemala spoločnosti žiadne majetok prenajatý na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci.

(n) Majetok obstaraný v privatizácii
Majetok obstaraný v privatizácii - nevyskytol sa.

(o) Splatná daň a odložená daň
Splatná daň sa vzťahuje na výsledok hospodárenia zistený z účtovníctva, ktorý je upravený o položky zvyšujúce a znižujúce
základ dane v zmysle aktuálneho zákona o dani z príjmov.
Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový závälDk) sa vzťahujú na:

c) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku vykázanou vsúvahe ajeho daňovou základňou,
d) možnosti previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Spoločnosť účtovala o odloženej dani prvýkrát v účtovnom období r. 2003.

(p) Informácie o dotáciách poskytnutých na obstaranie majetku
Obstaranie majetku z poskytnutých dotácií - nevyskytlo sa.

Cudzia mena
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítava jú na slovenskú menu kurzom určeným v kurzovom Iistku Národnej
banky Slovenska platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke platným ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Výnosy
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá,
dobropisy apod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2006 do 31. decembra 2006 je
uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Obstarávacia cena IOprávky /Opravné položky Zostatková cena
Názov 31.12.2006 Prírastky Ubytky Presuny 31.12.2007 31.12.2006 Pórast Ubytky Presuny 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007

kv 4
Softvér 399 O O O 399 399 O O O 399 O O

Obstaranie O O O O O O O O O O O O
dlhodob.nehrn.mai.
Dlhodobý nehmotný 399 O O O 399 399 O O O 399 O O
majetok
Budovy, Stavby 55348 O O O 55348 39880 2829 O 42709 15468 12639
Samostatné hnutel'né veci 15164 273 60 15376 7934 1844 60 9718 7230 5659
a súb

Pozemky 499 O O O 499 O O O O O 499 499
Umelecké diela 62 O O O 62 O O O O O 62 62
Ostatný majetok- TZ 19840 O O O 19840 1485 992 O O 2477 18355 17363
umeleckei pamiatky
Opravná položka -14811 O O O -14811 ·9874 -987 O O -10861 -4937 -3950
k nadobudnutemu maj.

Obstaranie 8783 872 O 273 9383 O O O O O 8783 9383
dlhodob.hrnot.mai.
Poskytnuté preddaviky na O O O O O O O O O O O O
DHM
Dlhodobý hmotný 84885 1145 60 273 85697 39425 4420 944 O 44043 45460 41654
maietok
Neohežný majetok spolu 85284 2290 60 273 86096 39824 4678 60 O 44442 45460 41654



Záložné práva boli k 31.12.2007 zriadené k zložke nehnuteľnému majetku:
Záložný veriteľ J &T Banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava vo výške

421 666887,76 Sk - pozemky s parcelným číslom: 14/1,15,16/18 a stavby súpisné číslo 8 na parcele 15 a 14/1
v katastrálnom území Tatranská Lomnica, zapísanom na liste vlastníctva č. 466, vedenou Sprá'()u katastra Poprad,

Poistná suma v SKK
298 631 000,-

5356374,-

Goodwill- nevyskytuje sa.
Účet 097 - Opravná položka k nadobudnutému majetku - vznikla z titulu rozdielnej kúpnej ceny a hodnotoo majetku v
účtovníctve v roku 1995 pri prevode majetku štátu .Odpisuje sa rovnomerne 15 rokov
Náklady na výskum a vývoj- nevyskytujú sa.

K 31.12.2007 spoločnosť nemala obchodné podiely ani hlasovacie práva v iných spoločnostiach. Obchodné podiely
a hlasovacie práva v iných spoločnostiach nemala spoločnosť ani v predchádzajúcom období.
Spoločnosť v náväznosti na vyššie uvedené skutočnosti neúčtovala ani o:

prirastkoch, úbytkoch, presunoch dlhodobého finančného majetku,
opravných položkách k dlhodobému finančnému majetku,
zmenách v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku,

záložnom práve k dlhodobému finančnému majetku,
o oceneni dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

3. Zásoby
a) Prehľad o opravných položkách kzásobám - nevyskytuje sa opravná položka k zásobám.

c) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby s obmedzeným právom nakladat' nimi - nevyskytujú sa takéto
zásoby.

Druh oprav. položky 31.12.2006 Prirastky Ubytky Presuny 31.12.2007
Odberatelia 186 181 367 O O
Iné pohľadávky-istina O O O O O
Iné pohľadávky-úroky O O O
SPOLU 186 181 367 O O

k 31.12.2006 k 31.12.2007
TSKK TSKK

Odberatelia - Pohľadávky v lehote 724 1190
splatnosti
Poskytnuté preddavky - v lehote 59 7
splatnosti
Ostatné pohľadávky - v lehote splatnosti 8 8
Ostatné pohľadávky- po lehote splatn. 175 175
Odberatelia - Pohľadávky po lehote 1997 3535
splatnosti
Spolu 2963 4910



K 1.1.2006 K 31.12.2006 K 31.12.2007
TSKK TSKK TSKK

a) Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou O
majetku a ieho daňovou základňou
25 % daň x dočasný rozdiel
19 % daň x dočasný rozdiel
Rozdiel zo zníženie dane z 25 % na 19 %
b) Dočasné rozdiely- nezaplatené služby -2 O O
25 % daň x dočasný rozdiel
19 % daň x dočasný rozdiel
Rozdiel zo zníženia dane z 25 % na 19 %
Odložená daňová pohl'adávka O O

K 31.12.2007 Spoločnosť neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke.
K 31.12.2007 spoločnosť účtovala o odloženom daňovom záväzku. Informácie o odloženom daňovom záväzku sú uvedené v časti
G. Informácie o údajoch na strane pasív súvahy v bode 4. Odložený daňový záväzok.

k 31.12.2006 k 31.12.2007
TSKK TSKK

Peniaze 552 330
Ceniny O O
Učty v bankách 3901 4251
Spolu 4453 4581

Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.
Opravné položky k finančnému majetku - nevyskytujú sa.

Krátkodobý finančný majetok- nevyskytuje sa.
Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku- nevyskytujú sa.
Krátkodobý finančný majetok, ku ktorému bolo zriadené záložné právo- nevyskytuje sa.
Ocenenie krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu účtovnej závierky- nevyskytuje sa.

k 31.12.2006 k 31.12.2007
TSKK TSKK

Nákladv budúcich období 292 410
Príjmy budúcich období 2579 2704
Spolu 2871 31141



10. Prenajímatel'- majetok prenajatý formou finančného prenájmu
Spoločnosť neprenajala k 31.12.2007 majetok formou finančného prenájmu inému nájomcovi.

Rezervy - stav Stav
k 31.12.2006 tvorba použitie zrušenie k 31.12.2006
TSKK TSKK TSKK TSKK TSKK

Ostatné rezervv: 357 O O 87 270
Zákonné rezervy:
Nevyfakturované dodávky O 10 O O 10
Nevyčerpaná dovolenka 685 708 685 O 708
Audit, ročná závierka 48 58 48 O 58
Náiom pozemkov O O O O O
Ostatné 21 O 21 O O
Spolu zákonné rezervy 754 776 754 O 776
Rezervy spolu 1111 776 754 87 1046

Štruktúra záväzkov (dlhodobé záväzky okrem: sociálny fond a odložený daňový záväzok) podl'a zostatkovej doby splatnosti je
uvedená v nasledujúcej tabul'ke:

k 31.12.2006 k 31.12.2007
TSKK TSKK

a) z hl'adiska ich splatnosti:
Krátkodobé záväzkv do lehoty splatnosti 7513 7308
Krátkodobé záväzky po lehote splatnosti 501 642
Dlhodobé záväzky do lehoty splatnosti O O
Dlhodobé záväzkv po lehote splatnosti O O
b) z hl'adiska zostatkove.i doby splatnosti:
Splatné do l roka 8014 7950
Splatné od l roka do 5 rokov O O
Splatnosť viac ako 5 rokov O O

Záväzky zabezpečené záložným právom alebo ináč zabezpečené- nevyskytujú sa.
Záväzky uvedené v účtovníctve nie sú premlčané.

fýpočet o ožené o aňové o záv·· u le uve ený v nas e UlúCeJta u e:
K 1.1.2006 K 31.12.2006 K 31.12.2007
TSKK TSKK TSKK

a) Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou 3610 6469 8963
majetku ajeho daňovou základňou
25% daň x dočasný rozdiel
19 % daň x dočasný rozdiel 686 1229 1703
Rozdiel zo zníženie dane z 25 % na 19 %
b) Dočasné rozdiely- rozpúštanie rezervy 4440 2960 1480
25% daň x dočasný rozdiel
19 % daň x dočasný rozdiel 844 562 281
Rozdiel zo zníženie dane z 25 % na 19 %
Odložená daňová pohľadávka! záväzok 1503 1791 1984



k 31.12.2006 k 31.12.2007
TSKK TSKK

Stav k 1.1. 56 II
Tvorba na ťarchu nákladov 77 81
Tvorba prídel om z HV O 200
Čeroanie 122 128
Stav k 31.12. 11 164

Sociálny fond sa podľa kolektívnej zmluvy čerpá na:
Príspevok na stravovanie
Príspevok pri pracovnom výročí,
Regeneráciu pracovnej sily.

Mena Ročný úrok v Splatnosť Stav Stav
% k 31.12.2006 k 31.12.2007

TSKK TSKK
Krátkodobý úver-UniBanka, a.s., SR SKK 8,00 Doba neurčitá O O

Úverový rámec krátkodobého úveru bol 2.500 TSKK.
Spôsob zabezpečenia úverov:

a) krátkodobý úver nie je zabezpečený záložným právom, je zabezpečený biankozmenkou.

k 31.12.2006 k 31.12.2007
TSKK TSKK

Výdavky budúcich období O O
VÝnosv budúcich období 1462 1256
SDolu 1462 1256

9. Deriváty - nevyskytli sa.
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - nevyskytli sa.

10. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu unájomcu:
Nevyskytuje sa

1. Tržby za vlastné výkony a tovar
Spoločnosť realizuje svoju činnosť na území Slovenskej republiky.

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, 1.j. podľa hlavných produktov sú uvedené v nasledujúcej
tabuľke:

Rok 2006 Rok 2007
TSKK TSKK

Tržby za predai tovaru 652 559
Tržbv z predai a služieb 64353 59378
Spolu 65005 59937



Rok 2007
TSKK

292 47
75 78

O 364
O O

246 346
476 O
987 987
318 O

2394 1822

5. Údaje o finančných výnosoch

Rok 2006 Rok 2007
TSKK TSKK

a ierov a vkladov O O
80 140
80 140

6. Kurzové zisky

re o urzovyc ZIS oc le uve eny v nas e ulucel ta u e:
Rok 2006 Rok 2007
TSKK TSKK

Realizované kurzové zisky 46 26
Nerealizované kurzové zisky O O
Spolu 46 26

Rok 2006 Rok 2007
TSKK TSKK

Splátky operativneho lízingu 418 400
Inzercia, reklama v médiách, náklady na propagáciu 1003 712
Spoje, internet, DHL 535 550
Služby -právne, ekonomické, audit, marketingové 1856 1629
Nájomné 699 402
Stočné 320 222
Upratovanie, pranie, kosenie 1198 819
Hudobná produkcia 394 517
SW do 50 000 5 50
Ostatné služby 2644 3281
Spolu 9072 8582



re a on a oc z ospo s e.J mnostlJe zn omeny v nas e uJuceJ ta u e:
Rok 2006 Rok 2007
TSKK TSKK

Dary O 5
Poistenie majetku 297 480
Manká a škody O 23
Tvorba zákonných a ostatných rezerv 754 O
Tvorba zákonných opravných položiek 186 O
Spolu 1237 508

Pre man nýc n a ov te znázomený v nasle ulúcei ta u e:
Rok 2006 Rok 2007
TSKK TSKK

Predané cenné papiere a podiely O O
Nákladové úroky O O
Poplatky banke 353 417
Spolu 353 417

Rok 2007
TSKK

Realizované kurzové stra
Nerealizované kurzové stra
S olu

471
O

471

247
5

252

V účtovnom obdobi 1.1.-31.12.2007 nedošlo k zmene sadzby dane z prijmov, sadzba 19 %je rovnaká ako vroku 2006.
Prevod od teoretickej dane z prijmov k vykázanej dani z prijmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Rok 2006 Rok 2007
Základ dane Daň Daň Základ dane Daň Daň
TSKK TSKK % TSKK TSKK %

Výsledok hospodár. pred zdanenim 7171 100% 5235 100%
Z toho teoretická 19 % daň 1362 19% 99 19%
Daňovo neuznané náklady 2569 488 6,81 % 1788 340 6,49%
Výnosy nepodlieha,;úce dani -3125 -593 -8,27 % -2580 -490 -9,36%
Spolu 1257 17,53 % 844 16,12
Uľavy na dani O
Splatná daň 1257 16,53% 844 16,12
DoľÚbenie dane z priimov z daň.kontr. O 0%
Odložená daň 262 3,65% 192 3,67
Celkovo vvkázaná daň 1519 21,18 % 1036 19.78%



Rok 2006 Rok 2007
TSKK TSKK

Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako O O
náklad alebo výnos, vyplýv~júca zo zmeny sadzby dane z príjmov
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovaná v bežnom účtovnom období, O O
týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných
nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku
ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka
neúčtovala
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti O O
odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo
v predchádzajúcich účtovných obdobiach
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov O O
a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola
účtovaná odložená daňová pohľadávka
Odložená daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty O O
vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov

Spoločnosť má najatý nasledovný majetok:
pozemok okolo hotela - ročný nájom 8 TSKK v súlade so zmluvou s Mestom Vysoké Tatry

Opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo
všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku, z ručenia podl'a jednotlivých
druhov ručenia a podobne - nevyskytujú sa.

Spoločnosť má nasledujúce prípadné ďalšie záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe:
Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje
neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až
potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov.

Ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú v súvahe, sú tieto:
Spoločnosť nemá iné povinnosti z devízových termínovaných obchodov, z iných finančných derivátov, z opčných
obchodov, povinnosť preinvestovať prostriedky získané oslobodením od dane z príjmov a povinnosti vyplývajúce
z privatizácie.



L.INFORMÁCIE o PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV
A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

a) súčasné orl!ánv v TSKK:
Orl!ány spoločnosti

Štatutárne Dozorné Správne riadiace Iné
(predstavenstvo) (dozorná rada)

Peňažné príjmy 61 36 O 3108 O

Naturálne príjmy O O O O O
Preddavky O O O O O
Úvery - istina O O O O O
Úvery-úrok O O O O O
Úvery - doba splatnosti O O O O O
Úvery - splatené O O O O O

soločnosti
Statutárne Dozorné správne Riadiace Iné

redstavenstvo dozorná rada
8 O O O O
O O O O O
O O O O O
O O O O O
O O O O O
O O O O O
O O O O O

Spoločnosť neuskutočnila v priebehu účtovného obdobia transakcie so spriaznenými osobami - akcionárom Tinsel Enterprices
Limited,Lamacos Nikózia, Cyprus

Spriaznená osoba Vzťah Druh transakcie Rok 2006 Rok 2007
spriaznenosti TSKK TSKK

Tinsel Enterprices Limited, Lamacos Akcionár O O
Nikózia, Cyprus

k 31.12.2006 k 31.12.2007
TSKK TSKK

Pohľadávky z obchodného styku O O
Aktíva sDolu O O
Záväzky z obchodného styku O O
Pasíva sDolu O O

N. INFORMÁCIE O VÝZNAMNÝCH SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI V PRIEBEHU ROKA 2007
Zmena akcionára podniku- nenastala
Zmena sídla a registrácie - nenastala
Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky- nenastala žiadna zmena



o INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ
ZÁ VIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku - nevyskytuje sa,
Dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek - nevyskytuje sa,
Zmena akcionárov účtovnej jednotky - nevyskytuje sa,
Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti - nevyskytuje sa,
Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku - nevyskytuje sa,
Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov - nevyskytuje sa,
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy - nevyskytuje sa,
Mimoriadne udalosti, napriklad živelná pohroma - nevyskytuje sa,
Ziskanie alebo odobratie licencii alebo iných povoleni významných pre činnost' Spoločnosti - nevyskytuje sa.

Stav Prírastky Ubytky Presuny Stav
k 31.2.2006 TSKK TSKK TSKK k 31.12.2007
TSKK TSKK

Základné imanie
Základné imanie 21200 O O O 21200
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely O O O O O
Zmena základného imania O O O O O
Kapitálové fondy
Emisné ážio O O O O O
Ostatné kapitálové fondy O O O O O
Zákonný rezervný fond z kapitálovÝch vkladov O O O O O
Oceň. Rozdiely z precenenia ma,jetku a záväzk. O O O O O
Oceň. Rozdiely z kapitálových účastín O O O O O
Oceň. Rozdiely z precen. Pri splynutí a rozde!. O O O O O
Fondy zo zisku
Zákonný rezervný fond 1433 O O 565 1998
Nedeliteľný fond O O O O O
Statutárne fondy a ostatné fondy O O O O O
Výsledkok hospodárenia minulých rokov
Výplata dividiend O -5000 5000 O
Prídel do sociálneho fondu -200 200
Nerozdelený zisk minulých rokov 17786 O O -114 17672
Neuhradená strata minulých rokov O O O O O
Výsledok hospodárenia za bežné účt. Obdobie 5651 4198 O -5651 4198
Spolu 46070 4198 -5200 O 45068

Základné imanie odo dňa 1.1.1998 bolo tvorené akciami - počet, hodnota akcií druh, podoba a menovitá hodnota akcii:
Počet akcii: 212 ks, kmeňové, listinné,
Menovitá hodnota 1 akcie: 100.000,- Sk.

Účtovný zisk za rok 2007 vo výške +5651 315Sk bol rozhodnutím riadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.5.2008
rozdelený takto:

Povinný prídel do zákonného rezervného fondu vo výške 565 TSKK,
Vyplatenie dividend akcionárovi vo výške 5 000 TSKK,
Doplnenie sociálneho fondu vo výške 86 TSKK,
Z nerozdelených ziskov minulých rokov doplniť sociálny fond vo výške 114 TSKK

O naložení s výsledkom hospodárenia za účtovné obdobie 2007 vo výške 4 198 TSKK rozhodne valné zhromaždenie, ktoré sa
uskutoční v priebehu roka 2008.



Akcie a podiely na základnom imaní vlastnené účtovnou jednotkou, vrätane akcií a podielov na základnom imaní vlastnených
ňou dcérskymi účtovnýmijednothmi aosobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv- nevyskytujú sa.

Prehľad o zisku alebo strate, ktorä nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účely vlastného imania, najmä
zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania- nevyskytuje sa.

Podpisový zäznam
osoby zodpovednej
za zostavenie účtovnej
závierky:

\

Podpisový zäznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

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



CASH FLOW k 31. 12.2007

Nepriama metóda v tis. Sk

Z,S

A.1
Al.l.
A 1.2

A 1.3.

A 1.4.

A.1.5.

A1.6.

A.2.
A2.1.

A2.2.
A2.3.
A2.4.

A.6.

A6.1.

A. Peňažné toky zo základných podnikateľských činnosti

Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením 1+, -l
Nepeňažné operácie IA1.1-A.1.111

Odpisy stálych aktív 1+1
Dary 1+1
Odpisy opravnej položky k nadobudnutému majetku 1+,-1
Odpisy pohľadávok 1+1
Zmena stavu rezerv 1+1
Zmena stavu prechodných účtov aktív (okrem úrokov, kurzových rozdielov

z pohľadávok a závllzkov z predaja 1+, -l
Zmena stavu prechodných účtov pasív (okrem úrokov, kurzových rozdielov

z pohľadávok a závllzkov z predaja 1+, -l
Zmena stavu opravných položiek k stálym aktívam 1+,-1
Zmena stavu oceňovacích rozdielov z kapitálových účastín 1+,-1
Nárok na dividendy a iné podiely na zisku l-l
Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z bežnej činnosti 1+, -l

7 171 5235
6171 4943
5405 5648

5
506
372 4

-460 -243

481 -271

-133 -186A1.8.
A1.9.

AUO.
AUI.

Zmena stavu pracovného kapitálu

Zmena stavu pohľadávok zo základnej podnikovej činnosti 1+,-1
Zmena stavu krátkodobých závllzkov zo základnej podnikateľskej činnosti 1+, -l
Zmena stavu zásob 1+, -l
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (len toho, ktorý nie je súčasťou

finančných ekvivalentov 1+,-1

-374
141
80

-595

-2532
-2289

-88
-155

Úroky účtované do nákladov 1+1

Úroky účtované do výnosov l-l

HY z bežnej činnosti pred zdanenim upravený o vplyv ne peňažných operačných

zmien pracovného kapitálu a úrokov (Z alebo S+A.1.+A.2.+A.3.+A.4.)

A5.1.

A5.2.
A5.3.

Položky vylúčené zo základnej podnikateľskej činnosti pretože patria

do investičnej alebo finančnej činnosti

Zisk z predaja stálych aktív l-l
Strata z predaja stálych aktív 1+1
Ostatné položky vylúčené zo základnej podnikateľskej činnosti 1+, -l

-1229
290

Špecifické položky

Zaplatená daň z príjmov právnických osôb z bežnej činnosti (+dodatočné vyrubenie

a vrátenie preplatkov, vzťahujúcich sa k základnej podnikateľskej činnosti 1-, +1
Zaplatená daň z príjmov právnických osôb z mimoriadnej činnosti (+dodatočné

vyrubenie a vrátenie preplatkov 1+, -l
Príjmy mimoriadného charakteru vzťahujúce sa k základnej podnikateľskej činnosti 1+1
Výdavky mimoriadného charakteru vzťahujúce sa k základnej podnikateľskej činnosti l-l

Príjmy prenajímal. vzťahujúci sa na finančný prenájom (leasing) majetku l-l

Výdavky spojené so znížením soc. fondu v prípade, ak bol tvorený zo zisku l-l

Príjmy a výdavky vznikajúce z kúpy a predaja cenných papierov určených na predaj

alebo obchodovanie s nimi 1+,-1
Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek, ktoré účtovnájednotka poskytla iným

subjektom ako sú spriaznené osoby 1+, -l
Výdavky súvisiace s poskytnutím úverov a pôžičiek iným subjektom ako a. s. 1+1
Ostatné špecifické položky ovplyvňujúce peňažné toky zo základnej podnikateľskej

činnosti 1+, -l

-1389
-1389

-1889
-1889

A6.3.
A6.4.
A6.5.

A6.6.
A6.7.

A6.9.
A6.10.



A.** Peňažné toky pred alternatfvne vykazovanými a ostatnými polož. IA*+A.5.+A.6.1 9770 6154

A.7. Alternatívne vykazované položky
A.7.1. Prij até úroky 1+1

A.7.2. Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) 1+1
A.7.3. Prijaté dividendy a iné podiely na zisku 1+1
A.7.4. Vyplatené divideney a iné podiely na zisku l-l

A.8. Ostatné položky, ktoré ovplyvňujú poňažné toky zo základnej podnikateľskej

činnosti a nebola pre ne náplň v predchádzajúcich riadkoch

A*** Čistý peňažný tok zo základnej činnosti IA**+A.7.+A.8.1 9770 6154

B. Peňažné toky z investičných činnosti

B.1. Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív (súčet B1.1. až B.1.4.) -7896 -873
8.1.1. Obstaranie nehmotného investičného majetku l-l
B.1.2. Obstaranie hmotného investičného majetku l-l -7896 -873
B.1.3. Obstaranie finančných investicii l-l

B.I.4. Zmena stavu záväzkov vzniknutých s obstaraním IM 1+, -l

B.2. Príjmy z predaja stálych aktív (súčet B.2.1. až B.2. 3) 292
8.2.1. Prijmy z predaja NHIM 1+1 292
8.2.2. Prijmy z predaja HIM 1+1
8.2.3. Prijmy z predaja finančných investicii 1+1

B.3. Peňažné toky z prenájmu súboru hnuteľných a nehnuteľných vecí /B.3.1. +B.3.2.1
8.3.1. Prijmy z prenájmu súboru hnuteľných a nehnuteľných veci 1+1

B.3.2. Výdavky spojené s prenájmom súboru hnuteľných a nehnuteľných

B.4. Peňažné toky z úverov a pôžičiek spriazneným osobám /B. 4.1. +B.4.2/
8.4.1. Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek spriaznených osôb 1+1
8.4.2. Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek spriaznených osôb l-l

B.5. Špecifické položky /B. 5.1. +B. 5.2.1
8.5.1. Prijmy mimoriadného charakteru z investičnej činnosti 1+1

8.5.2. Výdaj mimoriadného charakteru z investičnej činnosti l-l

B.6. Alternatívne vykazované úroky /B. 6.1 až B. 6.6.1
8.6.1. Prijaté úroky 1+1

8.6.2. Zaplatené úroky l-l
8.6.3. Prijaté dividendy a podiely na zisku 1+1

8.6.4. Vyplatené dividendy a podiely na zisku 1·1

B.7. Ostatné položky, ktoré ovplyvňujú peňažné toky z investičnej činnosti a nebola

B*** Čistý peňažný tok z investičnej činnosti 18.1. až B.7.1 -7604 -873

C. Čistý peňažný tok po financovani investicii IA***+B***I 2166 5281

D. Peňažné toky z finančných činnosti

D.1. Zmena stavu záväzkov (súčet D.1.1. až D.1. 7.1 263
0.1.1. Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek od finančných inštitúcii 1+1 544
0.1.2. Výdavky na splatenie úverov l-l -281
0.1.3. Prijmy z emitovaných dlhopisov 1+1



0.1.4.
0.1.5.
0.1.6.

0.1.7.

Výdavky na splatenie emitovaných dlhopisov 1·1
Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých závllzkov z finančných činnosti 1+1
Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých závllzkov z fin. činnosti l-l
Výdavky nájomcu vzťahujúce sa na finančný prenájom (leasing) majetku l-l

D.2.
0.2.1.

0.2.2.
0.2.3.
0.2.4.
0.2.5.
0.2.6.

Peňažné toky v oblasti vlastného imania /D.2.1. až D. 2. 6./
Príjmy z upisaných cenných papierov a vkladov 1+1
Príjmy z rôznych ďalších vkladov do vlast. imania od majiteľov účtovnej jedn. 1+1
Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania 1+1
Príjmy z úhrady straty spoločnikmi 1+1
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní l-l
Výdavky spojené so znížen im fondov, ktoré sú súčasťou vlastného imania l-l

0.3.
0.3.1.
0.3.2.

Špecifické položky (súčet D3.1. až D.3. 2.)
Príjmy mimoriadného charakteru z finančných činnosti 1+1
Výdavky mimoriadného charakteru z finančných činnosti l-l

D.4.
0.4.1.

0.4.2.
0.4.3.
0.4.4.
D.5.

Alternatívne vykazovanie položky /D.4.1, až D.4.6./

Prijaté úroky 1+1
Zaplatené úroky l-l
Prijaté dividendy a iné podiely na zisku 1+1
Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku l-l
Ostatné položky, ktoré ovplyvňujú peňažné toky zfinančných činností a nebola

pre ne náplň v predchádzajúcich riadkoch

Kurzové straty (len na konci roka)

Kurzové zisky (len na konci roka)

-471

46

F.Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 1+,-1
Isúčet A***+B***+D***+EI = IH-GI

H.Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účt. obdobia

IG+A ***+B***+D***+EI

-4927

73

-252
26


