
 

Poznámky k účtovnej závierke k 31.10.2006 
 

 

 

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE 

 

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti: 

Tatranské lanové dráhy, a. s. 

 

Spoločnosť zmenila dňa 20.12.2005 sídlo spoločnosti. 

Nové sídlo od 20.12.2005: 

Tatranská Lomnica 7 

Vysoké Tatry 

059 60 

 

Pôvodné sídlo do 19.12.2005:  

Lamačská cesta 3 

Bratislava 

841 04  

 

Spoločnosť Tatranské lanové dráhy, a. s. (ďalej len Spoločnosť) bola zaloţená 29.05.1995 a do obchodného registra bola 

zapísaná 09.06.1995. 

Registrácia od 20.12.2005: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vloţka číslo: 10317/P. 

Registrácia do 19.12.2005: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vloţka číslo:847/P.  

 
2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú: 

- Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, 

- Obstarávanie sluţieb spojených so správou nehnuteľností, 

- Prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných sluţieb spojených s prenájmom, 

- Sprostredkovateľská činnosť, 

- Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), 

- Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom ţivnosti (veľkoobchod), 

- Poradenská činnosť v oblasti obchodu, 

- Reklamné činnosti, 

- Usporadúvanie školení, seminárov, vzdelávacích podujatí, kultúrny a kultúrno-spoločenských podujatí, 

- Organizovanie výstav, 

- Leasing a prenájom automobilov, spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technológií, 

- Prieskum trhu, 

- Faktoring a forfaiting, 

- Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora, 

- Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej ţivnosti, 

- Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej ţivnosti, 

- Pohostinská činnosť, 

- Prevádzkovanie garáţí a odstavných plôch pre motorové vozidlá, 

- Ubytovacie sluţby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach, 

- Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej ţivnosti, 

- Prenájom reklamných plôch, 

- Prevádzkovanie dopravy na dráhe, 

- Prevádzkovanie dráhy, 

- Prevádzkovanie lyţiarskych vlekov, 

- Vedenie účtovníctva,  

- Marketing, 

- Podnikateľské poradenstvo v oblasti marketingu a prieskumu trhu, 

- Príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj 

bezmäsitých jedál, 

- Predaj stravy pripravenej a dovezenej od oprávneného výrobcu vo výdajniach stravy, v cukrárni a v predajni lahôdok, 

- Príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína 

a destilátov, 

- Príprava a predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu pouţijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené 

krémy, 

- Poţičiavanie športových potrieb, 

- Servis športových potrieb, 

- Činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov, 

- Výroba a rozvod tepla, 

- Elektroenergetika (dodávka elektriny, distribúcia elektriny). 
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3. Priemerný počet zamestnancov  

Počet zamestnancov Spoločnosti k 31.10.2006 bol 140, z toho 15 vedúci zamestnanci. 

Počet zamestnancov Spoločnosti k 31.10.2005 bol 101, z toho 6 vedúci zamestnanci. 

 

4.     Neobmedzené ručenie v iných účtovných jednotkách 

        Spoločnosť k 31.10.2006 nebola neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej účtovnej jednotke. 

        Spoločnosť k 31.10.2005 nebola neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej účtovnej jednotke. 

 

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.10.2006 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č.    

561/2004 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1.11.2005 do 31.10.2006.   

Predstavenstvo Spoločnosti v súlade s § 3 zákona č. 561/2004 Z. z. o účtovníctve rozhodlo o zmene účtovného obdobia na 

hospodársky rok. K zmene účtovného obdobia došlo k 1.11.2005. 

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.10.2005 bola zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č.    

561/2004 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1.1.2005 do 31.10.2005.   

 

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie 

 Účtovná závierka Spoločnosti k 31.10.2005, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená riadnym valným 

zhromaţdením Spoločnosti dňa  24.4.2006. 

 

 

 

 

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 

 

Predstavenstvo  Ing. Bohuš Hlavatý – predseda (od 1.6.2006) 

Ing. Igor Rattaj – predseda (od 15.6.2004 do 31.5.2006) 
   Ing. Peter Korbačka – podpredseda (od 16.2.2001)  

   Ing. Dušan Slavkovský – člen (od 15.6.2004)  

Dozorná rada  Mgr. Lucia Šteczíková – člen (od 28.4.2006) 

   Roman Chodníček – člen (od 28.4.2006) 

   Ing. Ján Ivan – člen (od 26.5.2006) 

Ing. Marek Rattaj– predseda  (od 30.1.2004 do 28.4.2006) 

   MUDr. Peter Bališ – člen (od 6.11.2003 do 28.4.2006)  

   Milan Kučera – člen (od 6.11.2003 do 28.4.2006) 

    

V spoločnosti nastali zmeny v zloţení predstavenstva po 31.10.2006 do dňa zostavenia účtovnej závierky – zmeny sú uvedené v časti 

N.. 

        

2. Informácie o akcionároch účtovnej jednotky 

 
V priebehu účtovného obdobia došlo k zmene v štruktúre akcionárov. 

Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31.10. 2006 bola takáto: 

Akcionár    Podiel na základnom 

imaní 

 Hlasovacie práva 

 v TSKK  % % 

JUDr. Ing. Jozef Spišiak 18 000 94,74 94,74 

Wire Trade Establishme 1 000 5,26 5,26 

 

 

 

Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31.10. 2005 bola takáto: 

Akcionár    Podiel na základnom 

imaní 

 Hlasovacie práva 

 v TSKK  % % 

Mountain Holiday & Ski Resorts PLC, Veľká 

Británia 

19 000 100,00 100,00 

 

 

 

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU 

 

Spoločnosť sa k 31.10.2006 zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky  spoločnosti: J & T International Anstalt, Ruggell, 

Lichtenštajnsko a následne J &T Private Equity B. V., Holandsko, následne J & T FINANCE GROUP, s. s., Lamačská cesta 3,  
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Bratislava, následne Stredoeurópskej akciovej spoločnosti, a. s., Lamačská cesta 3, Bratislava a následne Techno Plus, v. o. s., 

Donnerova 15, Bratislava. 

Spoločnosť nezostavuje k 31.10.2006 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, uloţené: 

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava. 

 

 Spoločnosť sa k 31.10.2005 zahrňovala do konsolidovanej účtovnej závierky  spoločnosti: Mountain Holiday & Ski Resorts 

PLC, Veľká Británia, následne J &T Private Equity B. V., Holandsko, následne J & T FINANCE GROUP, s. s., Lamačská 

cesta 3,  Bratislava, následne Stredoeurópskej akciovej spoločnosti, a. s., Lamačská cesta 3, Bratislava a následne Techno Plus, 

v. o. s., Donnerova 15, Bratislava. 

Spoločnosť nezostavovala k 31.10.2005 konsolidovanú účtovnú závierku z dôvodu: nemala obchodné podiely ani hlasovacie 

práva v iných spoločnostiach.   

Konsolidované účtovné závierky za predchádzajúce obdobie sú prístupné: J & T FINANCE GROUP, a. s., Lamačská cesta 3, 

Bratislava, uloţené: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava. 

 

 

  

 

D. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH   

 

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky 

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretrţitého 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 1.1.2005 a taktieţ v súlade s 

ďalšou novelizáciou uvedených postupov, ktorá nadobudla účinnosť 1.1.2006. V priebehu účtovného obdobia nedošlo 

k zmenám účtovných zásad a účtovných metód. 

 

          
(b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok 

Dlhodobý majetok  obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrnuje cenu obstarania a náklady súvisiace 

s obstaraním (clo, prepravu, montáţ a pod.).  

 

Dlhodobý majetok obstaraný vlastnou činnosťou – nebol obstaraný.  

Dlhodobý majetok obstaraný iným spôsobom – nevyskytol sa. 

 

Náklady na výskum -  nevyskytli sa. 

 

 

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho pouţívania  a 

predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. 

Odpisovať sa začína mesiacom, v ktorom bol dlhodobý nehmotný majetok uvedený do pouţívania. 

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 50.000 SKK a niţšia, sa povaţuje za sluţbu, účtuje sa 

o ňom ako o sluţbe a je evidovaný  v operatívnej evidencii. 

Predpokladaná doba pouţívania, odpisová sadzba a odpisové metódy pre účtovné odpisy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

 

 Predpokladaná   Koeficient pre 

  doba pouţívania    Odpisovanie 

(1.rok/ďalšie roky) 

Softvér – zrýchlený odpis 4   4/x 

Oceniteľné práva – rovnomerný odpis 4   25 %/25 % 

Poznámka: x – nevyskytuje sa k 31.10. 2006 

 

 

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho pouţívania a predpokladaného 

priebehu jeho opotrebovania. 

Odpisovať sa začína mesiacom, v ktorom bol dlhodobý hmotný majetok uvedený do pouţívania. 

Ostatný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 30.000 SKK a niţšia, sa povaţuje za materiál, účtuje sa o ňom 

ako o materiály a je evidovaný v operatívnej evidencii.  

Pozemky  sa neodpisujú. 

Predpokladaná doba pouţívania, odpisová sadzba a odpisové metódy pre účtovné odpisy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
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 predpokladaná   Koeficient pre 

  Doba pouţívania    odpisovanie  

(1.rok/ďalšie roky) 

Budovy  - zrýchlený odpis 40    40/41 

Stavby – zrýchlený odpis 12/20   12/x a 20/21 

Energ. A hnacie stroje a zariadenia – 

zrýchlený odpis  

4 a 6 a 12 

 

  4/x a 6/7 a 12/x 

 

Prístroje a zvláštne techn. zariadenia – 

zrýchlený odpis  

4    4/5   

dopravné prostriedky – rovnomerný 

odpis (leasing) 

dopravné prostriedky – zrýchlený 

odpis 

Inventár – zrýchlený odpis 

Reklamný baner – zrýchlený odpis 

3 a 4 

 

 4/6 

 

6 

4 

  x/3 a 4/x 

 

4/5 a 6/7 

 

x/7 

x/5 

         Poznámka: x – nevyskytuje sa v k 31.10.2006. 

 

 

(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.) alebo čistou realizačnou hodnotou podľa toho, ktorá je niţšia. Nakupované zásoby 

sú oceňované metódou váţeného aritmetického priemeru. 

 

Zásoby obstarané vlastnou činnosťou – nevyskytli sa.  

Zásoby obstarané iným spôsobom – nevyskytli sa. 

 

(e) Zákazková výroba 

Zákazková výroba  - nevyskytla sa. 

 

(f) Pohľadávky 

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. 

Peňaţné 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 budúcich období 

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodrţanie zásady vecnej a 

časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

 

(i) Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, 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 z podnikania. 

Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. 

Dlhopisy – nevyskytli sa. 

Pôţičky – nevyskytli sa. 

Úvery  pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. 

  

 

(j) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy - výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodrţanie zásady vecnej a 

časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

 

(k) Deriváty 

Deriváty sa oceňujú nominálnou hodnotou – nevyskytli sa. 

 

(l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi 

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – nevyskytli sa.  
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(m) Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci 

Majetok prenajatý na základe leasingových zmlúv od 1.1.2004 vykazuje ako svoj majetok nájomca a odpisuje ho rovnomerne    

po dobu 36 alebo 44 mesiacov v súlade s leasingovou zmluvou.  

 

(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 poloţky zvyšujúce a zniţujúce 

základ dane v zmysle aktuálneho zákona o dani z príjmov.  

Odloţené dane (odloţená daňová pohľadávka a odloţený daňový záväzok) sa vzťahujú na:  

a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku vykázanou v súvahe a jeho daňovou základňou, 

b) moţnosti previesť nevyuţité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období. 

Spoločnosť účtovala o odloţenej 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 prepočítavajú na slovenskú menu kurzom určeným v kurzovom lístku 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 

Trţby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tieţ zníţené o zľavy a zráţky (rabaty, bonusy, skontá, 

dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu. 

 

 

 

 

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY 

 
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 

 

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku od 1. novembra 2005 do 31. októbra 2006 je 

uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

       
 Obstarávacia  cena    Oprávky /Opravné poloţky   Zostatková cena 

Názov 31.10.2005 Prírastky Úbytky Presuny 31.10.2006 31.10.2005 Prírastk

y 

Úbytky Presu

ny 

31.10.2006 31.10.2005 31.10.2006 

Softvér 0 0 0 410 410 0 32 0 0 32 0 378 
Oceniteľné práva 3 976 0 0 1976 5952 166 1273 0 0 1439 3 810 4513 
Obstaranie 

dlhodob.nehm.maj. 
0 2653 0 -2653 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dlhodobý nehmotný 

majetok 
3 976 2653 0 -267 6362 166 1305 0 0 1471 3 810 4891 

Budovy, Stavby 4 912 0 0 93346 98258 448 3550 0 0 3998 4 464 94260 
Samostatné hnuteľné veci 

a súb 
20 204 0 0 162413 182617 4 180 32886 0 0 37066 16 024 145551 

Pozemky 69 984 0 8000 12282 74266 0 0 0 0 0 69 984 74266 
Obstaranie 

dlhodob.hmot.maj. 
24 965 261624 0 -267774 18815 0 391 0 0 391 24 965 18424 

Poskytnuté preddaviky na 

DHM 
16 085 18305 21197 0 13193 0 0 0 0 0 16 085 13193 

Dlhodobý hmotný 

majetok 
136 150 279929 29197 267 387149 4 628 36827 0 0 41455 131522 345694 

Neobežný majetok spolu 140 126 282582 29197 0 393511 4 794 38131 0 0 42926 135331 350585 

 

 

- Záloţné práva boli k 31.10.2006 zriadené k zloţke dlhodobého hmotného majetku:  

a) nehnuteľný majetok: 

 Záloţný veriteľ J &T Banka, a. s., Praha, Česká republika  – pozemky  s parcelným číslom: 4133/1, 4133/4, 4133/6, 

4133/14, 4133/20, 4133/21, 4133/30, 4135/1, 4135/2, 4135/3, 4135/4, 4135/7, 4135/9, 4135/11, 4135/20, 4135/22, 

4135/24, 4137/4, 4137/5, 4137/6, 4137/7, 4137/8, 4137/9, 4511/35, 4514, 4515, 4537/2, 4537/15, 4537/16, 4537/17, 

4537/18, 4537/19, 8132/4, 8142/2, 8142/10, 8142/11, 8142/16, 8154/2, 8154/3, 8154/4, 8157/6 v katastrálnom území 
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Starý Smokovec, správa katastra Poprad, - k uvedenému záloţnému právu bol podaný návrh na výmaz záloţného práva 

v prospech veriteľa J & T Banka, a. s., Praha, Česká republika dňa 22.11.2006, výmaz záloţného práva bol v liste 

vlastníctva zapísaný 27.11.2006. 

 

b) hnuteľlný majetok: 

Zmluvou o zriadení záloţného práva k hnuteľným veciam dňa 31.10.2006 bolo zriadené záloţné právo k zloţke 

dlhodobého hmotného majetku: 

Záloţný veriteľ J &T Banka, a. s., Praha, Česká republika , podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom 

organizačnej zloţky J & T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Lamačská cesta 3, Bratislava  - súbor 

hnuteľných vecí : pracovné stroje a zariadenia, dopravné prostriedky, prechodový systém 350 SKIDATA, čerpacie 

stanice, súbor DHIM a HIM, denná trţba, v súhrnnej hodnote 368.196.931,78 Sk. 

 
 

Záloţné práva boli k 31.10.2005 zriadené k zloţke dlhodobého hmotného majetku:  

a) nehnuteľný majetok: 

 Záloţný veriteľ J &T Banka, a. s., Praha, Česká republika vo výške 67. 000.000,-- Sk – pozemky  s parcelným číslom: 

4133/1, 4133/4, 4133/6, 4133/14, 4133/20, 4133/21, 4133/30, 4135/1, 4135/2, 4135/3, 4135/4, 4135/7, 4135/9, 

4135/11, 4135/20, 4135/22, 4135/24, 4137/4, 4137/5, 4137/6, 4134/7, 4137/8, 4137/9, 4511/35, 4514, 4515, 4537/2, 

4537/15, 4537/16, 4537/17, 4537/18, 4537/19, 8132/4, 8142/2, 8142/10, 8142/11, 8142/16, 8154/2, 8154/3, 8154/4, 

8157/6 v katastrálnom území Starý Smokovec, správa katastra Poprad. 

  
 

Spôsob a výška poistenia investičného majetku sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

 

Druh majetku Spôsob poistenia Poistná suma v SKK 

Nehnuteľnosti Poškodenie, zničenie, ţivelná udalosť, 376 576 126,– 

Energetické a hnacie strojné zariadenia Poškodenie, zničenie, ţivelná udalosť 18 785 559,– 

Dopravné prostriedky Poškodenie, zničenie, ţivelná udalosť 28 895 332,– 

Pracovné stroje a zariadenie Poškodenie, zničenie, ţivelná udalosť 248 713 957,– 

Prístroje a technické zariadenia Poškodenie, zničenie, ţivelná udalosť 8 497 090,– 

Súbor DHIM Poškodenie, zničenie, ţivelná udalosť 1 000 000,– 

Energetické a hnacie strojné zariadenia Krádeţ 2 500 000,– 

Prístroje a technické zariadenia Krádeţ 11 584 000,– 

Doprav.prostriedky, prístroje 

a technické zariadenia 

Krádeţ 28 895 332,– 

Súbor hnuteľných vecí HIM a DHIM Krádeţ 1 000 000,– 

Dopravné prostriedky Vandalizmus 5 500 000,– 

Pracovné stroje a zariadenia Vandalizmus 16 585 000,–  

Energetické a hnacie zariadenia Vandalizmus 2 500 000,– 

Prístroje a technické zariadenia Vandalizmus 3 000 000,– 

Energetické a hnacie zariadenia Lom strojov 9 009 709,– 

Pracovné stroje a zariadenia Lom strojov 22 187 860,–  

Prístroje a technické zariadenia Lom strojov 8 497 090,– 

Dopravné prostriedky Lom strojov 28 895 332,– 

  

Goodwill – nevyskytuje sa. 

Účet 097 – Opravná poloţka k nadobudnutému majetku – nevyskytuje sa. 

Náklady na výskum a vývoj – nevyskytujú sa. 
 

 

 

2. Dlhodobý finančný majetok 

 

K 31.10.2006 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:  

- prírastkoch, úbytkoch, presunoch dlhodobého finančného majetku,  

- opravných poloţkách k dlhodobému finančnému majetku, 

-  zmenách v jednotlivých zloţkách dlhodobého finančného majetku,  

- záloţnom práve k dlhodobému finančnému majetku,  

-  o ocenení dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.  
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3. Zásoby 

 

 - v beţnom účtovnom období a minulom účtovnom období: 

a) Prehľad o opravných položkách k zásobám – nevyskytuje sa opravná poloţka k zásobám.  

 

b) Spôsob a výška poistenia zásob – spoločnosť nemá poistené zásoby. 

 

c) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby s obmedzeným právom nakladať nimi – nevyskytujú sa takéto 

zásoby. 

 

 

4. Údaje o zákazkovej výrobe 

 

- v beţnom účtovnom období a minulom účtovnom období: Spoločnosť nerealizovala zákazkovú výrobu. 

 

 

5.     Pohľadávky 

 

Spoločnosť  k 31.10.2006 tvorila opravné poloţky ku krátkodobým pohľadávkam: 

  

Druh oprav.poloţky 31.12.2005 Prírastky Úbytky Zrušenie 31.10.2006 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohľadávky - Odberatelia 17 212 0 0 229 

Krátkodobé pohľad.- Iné pohľadávky-

istina 

9 994 0 0 9 994 0 

Krátkodobé pohľad.- Iné pohľadávky-

úroky 

330 0 0 330 0 

SPOLU 10 341 212 0 10 324 229 

  

Dôvod tvorby a zrušenia opravných poloţiek: 

a) Odberatelia  – odberatelia boli k 31.10.2006 v omeškaní 180 - 720 dní, opravné poloţky boli vytvorené vo výške 25 - 

100 % pohľadávky, 

b) Iné pohľadávky – pohľadávku (istina + úroky) voči dlţníkovi spoločnosť INTERWOOD, a. s., v konkurze, Liptovský 

Mikuláš, ktorú Spoločnosť  prihlásila do konkurzného konania, v priebehu beţného účtovného obdobia Spoločnosť 

predala, čím zanikol dôvod na evidenciu opravnej poloţky k tejto pohľadávke.   

 
 

Veková štruktúra pohľadávok je uvedená v nasledujúcej tabuľke: 

 

 k 31.10.2005 

TSKK 

k 31.10.2006 

TSKK 

Odberatelia - v lehote splatnosti 1 084 847 

Zmenky na inkaso – v lehote splatnosti 0 2 578 

Poskytnuté preddavky – v lehote 

splatnosti 

7 850 1 431 

Ostatné pohľadávky – v lehote splatnosti 59 169 

Daňové pohľadávky – v lehote splatnosti 9 673 4 693 

Iné pohľadávky – v lehote splatnosti 150 54 

Odberatelia - po lehote splatnosti 822 897 

Ostatné pohľadávky – po lehote 

splatnosti 

0 3 

Daňové pohľadávky – po lehote 

splatnosti 

0 0 

Iné pohľadávky – po lehote splatnosti 0 7 

Spolu 19 638 10 679 

 

 

 

Pohľadávky kryté záloţným právom alebo inak zabezpečené v beţnom účtovnom období: - nevyskytujú sa. 

Pohľadávky kryté záloţným právom alebo inak zabezpečené v minulom účtovnom období: Záloţný veriteľ J & T 

Banka, a. s., Praha, Česká republika vo výške 15.000.000,– Sk – hnuteľné veci: lístkový systém SKIDATA, 

k 31.10.2005 poskytnutá záloha dodávateľovi vo výške 80 % ceny diela. 
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- v beţnom a minulom účtovnom období : Pohľadávky uvedené v účtovníctve nie sú premlčané. 

 

6.     Odložená daňová pohľadávka 

 

 

Výpočet odloţenej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

 

 K 31.12.2004 

TSKK 

K 31.10.2005 

TSKK 

K 31.10.2006 

TSKK 

a) Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou 

majetku a jeho daňovou základňou 

0 0 0 

19 % daň x dočasný rozdiel 0 0 0 

b) Dočasné rozdiely – nezaplatené služby 0 840 2 

19 % daň x dočasný rozdiel (nájomné) 0 1 3 

19 % daň x dočasný rozdiel (OP nedaňová) 0 63 0 

19 % daň x dočasný rozdiel (umorovanie daň. Straty) 0 776 0 

Odložená daňová pohľadávka 0 840 3 

 K 31.10.2006 spoločnosť účtovala o odloţenom daňovom záväzku.  Informácie o odloţenom daňovom záväzku sú 

uvedené v časti G. Informácie o údajoch na strane pasív súvahy v bode 4. Odloţený daňový záväzok. 

 

 

 

 

7.      Finančné účty 

 

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, ceniny a beţné účty v bankách: 

 
 k 31.10.2005 

TSKK 

k 31.10.2006 

TSKK 

Peniaze 632  476 

Ceniny 59  288 

Účty v bankách 10 381 59 504 

Spolu 11 072 60 268 

 
- v beţnom a minulom účtovnom období: 

a) Účtami v bankách môţe Spoločnosť voľne disponovať. 

b) Opravné poloţky k finančnému majetku – nevyskytujú sa. 

 

 

8.     Krátkodobý finančný majetok 

 

- v beţnom a minulom účtovnom období: 

a) Krátkodobý finančný majetok – nevyskytuje sa. 

b) Opravné poloţky ku krátkodobému finančnému majetku – nevyskytujú sa. 

c) Krátkodobý finančný majetok, ku ktorému bolo zriadené záloţné právo – nevyskytuje sa. 

d) Ocenenie krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu účtovnej závierky – nevyskytuje  sa. 

 

9. Časové rozlíšenie 

 

Ide o tieto poloţky: 

 

 k 31.10.2005 

TSKK 

k 31.10.2006 

TSKK 

Náklady budúcich období  7 102 1 196 

Príjmy budúcich období 2 679 679 

Spolu 9 781 1 875 
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10. Prenajímateľ – majetok prenajatý formou finančného prenájmu 

   

  

 

- Spoločnosť neprenajala k 31.10.2006 majetok formou finančného prenájmu inému nájomcovi.  

- Spoločnosť neprenajala k 31.10.2005 majetok formou finančného prenájmu inému nájomcovi. 

 

 

 

 

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY 

 

 

1. Vlastné imanie 

 
Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti B a O. 

 

 

 

2. Rezervy 

 

Prehľad o rezervách je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

 

 Stav 

k 31.10.2005 

TSKK 

 

tvorba 

TSKK 

 

použitie 

TSKK 

 

zrušenie 

TSKK 

Stav 

k 31.10.2006 

TSKK 

Ostatné rezervy: 0 80 0 0 80 

Zákonné rezervy:      

Nevyfakturované dodávky 86 87 86 0 87 

Nevyčerpaná dovolenka 964 4 454 964 0 4 454 

Audit, ročná závierka 70 220 70 0 220 

Nájom pozemkov 1 500 3 750 1500 0 3 750 

Ostatné 3 851 3 0 851 

Spolu zákonné rezervy 2 623 9 362 2 623 0 9 362 

Rezervy spolu 2 623 9 442 2 623 0 9 442 

 

 Predpokladaný rok pouţitia rezerv: 1.11.2006-31.10.2007. 

 

 

3. Záväzky 

 

Štruktúra záväzkov (dlhodobé záväzky okrem: sociálny fond a odloţený daňový záväzok) podľa zostatkovej doby splatnosti je 

uvedená v nasledujúcej tabuľke: 

 

 k 31.10.2005 

TSKK 

k 31.10.2006 

TSKK 

a) z hľadiska ich splatnosti:   

Krátkodobé záväzky do lehoty splatnosti 59 110 19 917 

Krátkodobé záväzky po lehote splatnosti 2 657 2 310 

Dlhodobé záväzky do lehoty splatnosti 1 734 2 423 

Dlhodobé záväzky po lehote splatnosti  0 0 

b) z hľadiska zostatkovej doby splatnosti: ostatné dlhodobé 

záväzky 

  

Splatné do 1 roka 0 0 

Splatné od 1 roka do 5 rokov 1 734 2 423 

Splatnosť viac ako 5 rokov 0 0 

b) z hľadiska zostatkovej doby splatnosti: záväzky z obchodného 

styku 

  

Splatné do 1 roka 55 128 15 792 

Splatné od 1 roka do 5 rokov 0 0 

Splatnosť viac ako 5 rokov 0 0 

b) z hľadiska zostatkovej doby splatnosti: nevyfakturované dodávky   

Splatné do 1 roka 3 911 684 
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Splatné od 1 roka do 5 rokov 0 0 

Splatnosť viac ako 5 rokov 0 0 

b) z hľadiska zostatkovej doby splatnosti: záväzky voči 

zamestnancom 

  

Splatné do 1 roka  1 532 1 966 

Splatné od 1 roka do 5 rokov 0 0 

Splatnosť viac ako 5 rokov 0 0 

b) z hľadiska zostatkovej doby splatnosti: záväzky zo sociálneho 

zabezpečenia 

  

Splatné do 1 roka 934 1 224 

Splatné od 1 roka do 5 rokov 0 0 

Splatnosť viac ako 5 rokov 0 0 

b) z hľadiska zostatkovej doby splatnosti: daňové záväzky a dotácie   

Splatné do 1 roka 192 916 

Splatné od 1 roka do 5 rokov 0 0 

Splatnosť viac ako 5 rokov 0 0 

b) z hľadiska zostatkovej doby splatnosti: ostatné záväzky   

Splatné do 1 roka 70 1 645 

Splatné od 1 roka do 5 rokov 0 0 

Splatnosť viac ako 5 rokov 0 0 

 

- v  beţnom a minulom účtovnom období: 

Záväzky zabezpečené záložným právom alebo ináč zabezpečené – nevyskytujú sa. 

 

- v beţnom a v minulom účtovnom období: 

Záväzky uvedené v účtovníctve nie sú premlčané. 

 

 

 

 

4.    Odložený daňový záväzok 

 

        Spoločnosť účtovala o odloţenej daňovej pohľadávke alebo o odloţenom daňovom záväzku prvýkrát k 31.12.2003.  

 

Výpočet odloţeného daňového záväzku je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

 

 K 31.12.2004 

TSKK 

K 31.10.2005 

TSKK 

K 31.10.2006 

TSKK 

a) Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou 

majetku a jeho daňovou základňou 

1 473 530 6 331 

19 % daň x dočasný rozdiel 280 530 1 203 

b) Dočasné rozdiely – nezaplatené služby 0 63 0 

19% daň x dočasný rozdiel (neuhrad. Úrok 644) 0 63 0 

Odložená daňová pohľadávka/ záväzok 280 593 1 203 

 

 

 

5.Sociálny fond 

 

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcej tabuľke: 

 

 k 31.10.2005 

TSKK 

k 31.10.2006 

TSKK 

Stav k 1.1. 67 57 

Tvorba na ťarchu nákladov 171 301 

Čerpanie 181 227 

Stav k 31.10. 57 131 

 

Sociálny fond sa podľa kolektívnej zmluvy čerpá na: 

- Sociálnu výpomoc,  

- Výpomoc počas dlhodobej  práceneschopnosti, 

- Regeneráciu pracovnej sily. 
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6.Vydané dlhopisy, ich menovitá hodnota, emisný kurz, úrok a splatnosť – v beţnom a v minulom účtovnom období:  

nevyskytujú sa. 

 
7. Bankové úvery 

 

Prehľad o bankových úveroch je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

 

 Mena Ročný úrok v 

% 

Splatnosť Stav 

k 31.10.2005 

TSKK 

Stav 

k 31.10.2006 

TSKK 

Krátkodobý úver – J & T Banka, 

Bratislava, pobočka zahraničnej 

banky  

SKK 7,7 15.6.2007 0 20 772 

Strednodobý úver–J&T Banka, 

Bratislava, pobočka zahraničnej 

banka 

SKK Základná 

sadzba banky 

zníţená o 2,8 

% 

8.7.2010 82 000 350 041 

 

Úverový rámec krátkodobého úveru  k 31.10.2006: 56.046 TSKK.  

Úverový rámec strednodobého úveru k 31.10.2006: 368.197 TSKK 

Spôsob zabezpečenia úverov:  

a) krátkodobý úver  je zabezpečený biankozmenkou, 

b) strednodobý úver J &T Banka, a. s., Bratislava, pobočka zahraničnej banky: 

-  záloţné práva boli k 31.10.2006 zriadené v prospech J & T BANKA, a. s. , Praha a to k týmto zloţkám dlhodobého 

hmotného majetku:   

– pozemky  s parcelným číslom: 4133/1, 4133/4, 4133/6, 4133/14, 4133/20, 4133/21, 4133/30, 4135/1, 4135/2, 4135/3, 

4135/4, 4135/7, 4135/9, 4135/11, 4135/20, 4135/22, 4135/24, 4137/4, 4137/5, 4137/6, 4134/7, 4137/8, 4137/9, 

4511/35, 4514, 4515, 4537/2, 4537/15, 4537/16, 4537/17, 4537/18, 4537/19, 8132/4, 8142/2, 8142/10, 8142/11, 

8142/16, 8154/2, 8154/3, 8154/4, 8157/6 v katastrálnom území Starý Smokovec, správa katastra Poprad a vo výške  

 – hnuteľné veci: lístkový systém SKIDATA, k 31.10.2005 poskytnutá záloha dodávateľovi vo výške 80 % ceny diela. 
 

 

 

8.    Časové rozlíšenie 

 

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke: 

 

 k 31.10.2005 

TSKK 

k 31.10.2006 

TSKK 

Výdavky budúcich období 0 13 350 

Výnosy budúcich období  0 3 

Spolu 0 13 353 

 

 

9.  

- v beţnom a v minulom účtovnom období: 

a) Deriváty – nevyskytli sa. 

 b) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – nevyskytli sa. 

 

     

10. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu u nájomcu: 

a) Prenajímateľ: VB LEASING, spol. s r. o., Bratislava 

Predmet prenájmu: Sneţné pásové vozidlo Kassbohrer 

Celková suma dohodnutých platieb od začiatku prenájmu do 31.10.2006 – z toho istina: 1 435 TSKK, finančný náklad: 192 TSKK, 

Doba splatnosti –istina: do 1 roka: 857, od 1 roka do 5 rokov: 74 TSKK, viac ako 5 rokov: 0 TSKK. 

Doba splatnosti – finančný náklad: do 1 roka: 32 TSKK, od 1 roka do 5 rokov: 0 TSKK, viac ako 5 rokov:: 0 TSKK. 

 

b) Prenajímateľ: ČSOB Leasing, a. s., Bratislava 

Predmet prenájmu: Sneţné pásové vozidlo Kassbohrer 

Celková suma dohodnutých platieb od začiatku prenájmu do 31.10.2006 – z toho istina: 359 TSKK, finančný náklad: 92 TSKK, 

Doba splatnosti –istina: do 1 roka: 778, od 1 roka do 5 rokov:  2 349TSKK, viac ako 5 rokov: 0 TSKK. 

Doba splatnosti – finančný náklad: do 1 roka:  235 TSKK, od 1 roka do 5 rokov:  277 TSKK, viac ako 5 rokov:: 0 TSKK. 
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G.INFORMÁCIE O VÝNOSOCH 

 

1. Tržby za vlastné výkony a tovar 

 

Informácie o výnosoch:  Rok 2005 znamená obdobie: 1.1.-31.10.2005. 

                                       Rok 2006 znamená obdobie: 1.11.2005 – 31.10.2006. 

 

Spoločnosť realizuje svoju činnosť na území Slovenskej republiky,  oblasťami odbytu  sú vlastné strediská Spoločnosti. 

 

Trţby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa hlavných produktov  sú uvedené v nasledujúcej 

tabuľke: 

 

 Rok 2005 

TSKK 

Rok 2006 

TSKK 

Trţby  za prepravu 103 601 163 969 

Trţby z predaja sluţieb – nájom  83 417 

Ostatné trţby – 19 % DPH 4 366 1 713 

Trţby  z bartrovej spolupráce – nájom reklamných plôch 642 1 387 

Trţby za vedenie účtovníctva 0 2 280 

Trţby z predaja jedál 0 10 266 

Trţby za predaný tovar 1 973 2 982 

Spolu 110 665 183 014 

 

 

 

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby 

 

- v beţnom a v minulom účtovnom období: Zmena stavu zásob vlastnej výroby – nevyskytuje sa. 

 

 

 

3.Aktivácia 

 

- v beţnom a v minulom účtovnom období: Aktivácia vnútropodnikových sluţieb – nevyskytuje sa. 

 

 

 

4.     Ostatné  výnosy z prevádzkovej činnosti 

 

        Prehľad o ostatných výnosoch z prevádzkovej činnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

         

 Rok 2005 

TSKK 

Rok 2006 

TSKK 

Trţby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 0 10 000 

Trţby z predaja materiálu 0 262 

Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 330 0 

Výnosy z odpísaných pohľadávok 0 100 

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 139 1 697 

Zúčtovanie ostatných rezerv 685 2 622 

Zúčtovanie zákonných opravných poloţiek 0 10 324 

Spolu 1 154 25 005 

 

- Trţby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku: predaj pozemkov v predajnej cene 10.000 TSKK. 

- Zúčtovanie zákonných opravných poloţiek:  zúčtovanie opravnej poloţky k istine a úrokom z pohľadávky voči Interwood a. s., 

Liptovský Mikuláš vo výške 10.324 TSKK, ktorá bola predaná. 
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5.     Údaje o finančných výnosoch  

 

        Prehľad o finančných výnosoch je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

         

 Rok 2005 

TSKK 

Rok 2006 

TSKK 

Trţby z predaja cenných papierov a vkladov 0 0 

Výnosové úroky 480 925 

Spolu 480 925 

 

 

 

6.     Kurzové zisky 

 

Prehľad o kurzových ziskoch je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

 

 

 Rok 2005 

TSKK 

Rok 2006 

TSKK 

Realizované kurzové zisky 3 93 

Nerealizované kurzové zisky 17 1 

Spolu 20 94 

 

 

 

7.  Mimoriadne výnosy 

 

- v beţnom a v minulom účtovnom období: Mimoriadne výnosy – nevyskytli sa. 

 

 

 

 

H.INFORMÁCIE O NÁKLADOCH 

 

Informácie o nákladoch:  Rok 2005 znamená obdobie: 1.1.-31.10.2005. 

                                       Rok 2006 znamená obdobie: 1.11.2005 – 31.10.2006. 

 

 

 

1. Náklady na poskytnuté služby 

 
Prehľad o nákladoch na poskytnuté sluţby je znázornený v nasledujúcej tabuľke: 

 

 Rok 2005 

TSKK 

Rok 2006 

TSKK 

Opravy a udrţiavanie 2 233 6 059 

Preklady, odhady, expertízy 1 112 1 134 

Inzercia, reklama v médiách, náklady na propagáciu 2 004 4 447 

Spoje, internet, DHL 496 968 

Poradenstvá – právne, ekonomické, audit, marketingové 9 907 4 730 

Nájomné 26 076 14 360 

Stočné 86 119 

Upratovanie, pranie, kosenie 1 276 1 333 

Stráţna sluţba 978 2 449 

Lyţiarska sluţba, záchranná činnosť 381 766 

Vzdelávanie pracovníkov 146 758 

Nákup nehmotného majetku 60 233 

Veľtrhy, výstavy, marketing 2 004 2 213 

Kultúrne podujatia 189 325 

Sluţby – lyţiarske lístky 0 3 507 

Sluţby bartrovej spolupráce 0 610 

Propagácia – Slovakia Ski Region, PR 0 1 119 

Náklady na Tatranskú Panorámu 0 416 
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Doprava, preprava osôb 64 1 858 

Náklady na prenájom siete 0 681 

Ostatné sluţby daňovo neuznané 68 2 016 

Spolu 47 080 50 101 

 

 

2.    Ostatné náklady z hospodárskej činnosti 

 

Prehľad o nákladoch z hospodárskej činnosti je znázornený v nasledujúcej tabuľke: 

 

 Rok 2005 

TSKK 

Rok 2006 

TSKK 

Zostatková cena predaného dlhodobého nehmot. A hmot. 

majetku 

0 8 000 

Dary 100 20 

Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 66 153 

Odpis pohľadávky 0 10 450 

Poistenie majetku 1 446 2 224 

Manká a škody 0 94 

Tvorba zákonných a ostatných rezerv 2 622 9 442 

Tvorba zákonných opravných poloţiek 10 341 213 

Tvorba ostatných opravných poloţiek 0 391 

Spolu 14 509 30 987 

 

 

3.     Údaje o finančných nákladoch 

 

        Prehľad  finančných nákladov je znázornený v nasledujúcej tabuľke: 

 

 Rok 2005 

TSKK 

Rok 2006 

TSKK 

Predané cenné papiere a podiely 0 0 

Nákladové úroky 2 235 21 487 

Poplatky banke 288 554 

Spolu 2 523 22 041 

 

 

4.     Kurzové straty 

 

Prehľad o kurzových stratách je uvedený v nasledujúcej tabuľke:     

 

 Rok 2005 

TSKK 

Rok 2006 

TSKK 

Realizované kurzové straty 46 637 

Nerealizované kurzové straty 41 553 

Spolu 87 1 190 

 

 

 

5. Mimoriadne náklady 

 

- v beţnom a v minulom účtovnom období: Mimoriadne náklady – nevyskytli sa. 

 

 

 

 

 

I.INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV 

 

V účtovnom období 1.11.-31.10.2006 nedošlo k zmene sadzby dane z príjmov, sadzba 19 % je rovnaká ako v období          

1.1.-31.10.2005. 

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 
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  Rok 2005   Rok 2006  

 Základ dane 

TSKK 

Daň 

TSKK 

Daň 

% 

Základ dane 

TSKK 

Daň 

TSKK 

Daň 

% 

Výsledok hospodár. pred zdanením -1 843  100 % -20 871  100 % 

Z toho teoretická 19 % daň  -350 19 %  -3 965 19 % 

Daňovo neuznané náklady 593 113 -6,13 % 4 218 801 3,84 % 

Výnosy nepodliehajúce dani -1 644 -312 -16,93 % -3 879 -737 3,53 % 

Spolu  -549 -29,79 %  -3 901 18,69 % 

Úľavy na dani  0   0  

Splatná daň  0 0%  0 0 % 

Dorúbenie dane z príjmov z daň.kontr.  0 0 %  0 0 % 

Odloţená daň  -301 -16,33%  1 200 5,75 % 

Celkovo vykázaná daň  -301 -16,33%  1 200 5,75 % 

 

 

Prehľad poloţiek tvoriacich odloţenú daň je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

 

 Rok 2005 

TSKK 

Rok 2006 

TSKK 

Suma odloţených daní z príjmov účtovaných v beţnom účtovnom období ako 

náklad alebo výnos, vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov 

0 0 

Suma odloţenej daňovej pohľadávky účtovaná v beţnom účtovnom období, 

týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyuţitých daňových odpočtov a iných 

nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku 

ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odloţená daňová  pohľadávka 

neúčtovala 

0 0 

Suma odloţeného daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti 

odloţenej daňovej pohľadávky v beţnom účtovnom období, o ktorej sa  účtovalo 

v predchádzajúcich účtovných obdobiach 

0 0 

Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyuţitých daňových odpočtov 

a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola 

účtovaná odloţená daňová pohľadávka 

0 0 

Odloţená daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje na poloţky účtované priamo na účty 

vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov 

0 0 

 

 

 

J.INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH  ÚČTOCH 

 

1. Najatý majetok 

 

- v beţnom účtovnom období: 

a) Spoločnosť má  v súlade s nájomnými zmluvami v nájme pozemky v stredisku Liptovská Teplička vo výške 69 TSKK. 

b) Spoločnosť má zriadené záloţné právo na majetok v prospech J & T BANKY, a. s., Praha vo výške 381.486 TSKK. 

c) Spoločnosť prijala úverový prísľub od J & T BANKY, a. s., Bratislava, pobočka zahraničnej banky vo výške 35.698 TSKK. 

 

- v minulom účtovnom období: 

a) Spoločnosť mala v nájme (v súlade so zmluvou so Ţelezničnou spoločnosťou, a. s., Bratislava) majetok v obstarávacej cene 

442.735 TSKK. Nájom tohto majetku  sa skončil 31.12.2005. 

b) Spoločnosť mala taktieţ v súlade s nájomnými zmluvami v nájme pozemky v stredisku Liptovská Teplička vo výške 49 

TSKK. 

 

 

2. Ručenie 

 

- v beţnom a v minulom účtovnom období: Spoločnosť  neručí za ţiadne záväzky iného subjektu. 

 

 

3. Prísne zúčtovateľné tlačivá 

 

- v beţnom a v minulom účtovnom období: Spoločnosť neeviduje prísne zúčtovateľné tlačivá. 
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K.INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH 

 

Opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo 

všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku, z ručenia podľa jednotlivých 

druhov ručenia a podobne  - v beţnom a v minulom účtovnom období:  nevyskytujú sa. 

 

Opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám – v beţnom a v minulom účtovnom období: 

nevyskytujú sa. 

 

Opis a hodnota podmieneného majetku – v beţnom a v minulom účtovnom období: nevyskytuje sa.  

 
Prípadné ďalšie záväzky 

 

- v beţnom a v minulom účtovnom období: Spoločnosť má nasledujúce prípadné ďalšie záväzky, ktoré sa nesledujú v beţnom 

účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe: 

– Vzhľadom na to, ţe 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 moţné kvantifikovať a zanikne aţ 

potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov. 

 

Ostatné finančné povinnosti 

 

- v beţnom účtovnom období a v minulom účtovnom období: Ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nesledujú v beţnom účtovníctve 

a neuvádzajú v súvahe, sú tieto: 

– Spoločnosť mala v nájme (v súlade so zmluvou so Ţelezničnou spoločnosťou, a. s., Bratislava) majetok v obstarávacej 

cene 442.735 TSKK. Nájom tohto majetku skončil 31.12.2005. 

– Spoločnosť bola zmluvne viazaná dodrţiavať Kolektívnu zmluvu Ţelezničnej spoločnosti na obdobie 2004 – 2005 zo dňa 

10.3.2004 . 

– Spoločnosť nemala 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 orgány v TSKK: 

  Orgány spoločnosti   

 Štatutárne 

(predstavenstvo) 

Dozorné 

(dozorná rada) 

Správne riadiace Iné 

Peňaţné príjmy 0 0 0 2 423 0 

Naturálne príjmy 0 0 0 0 0 

Preddavky 0 0 0 0 0 

Úvery – istina 0 0 0 0 0 

Úvery – úrok 0 0 0 0 0 

Úvery – doba splatnosti 0 0 0 0 0 

Úvery – splatené 0 0 0 0 0 

 

 
b) bývalé orgány v TSKK: 

  Orgány spoločnosti   

 Štatutárne 

(predstavenstvo) 

Dozorné 

(dozorná rada) 

správne Riadiace Iné 

Peňaţné príjmy 0 0 0 0 0 

Naturálne príjmy 0 0 0 0 0 

Preddavky 0 0 0 0 0 

Úvery – istina 0 0 0 0 0 

Úvery – úrok 0 0 0 0 0 

Úvery – doba splatnosti 0 0 0 0 0 

Úvery – splatené 0 0 0 0 0 
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M.INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB 

 

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia transakcie so spriaznenými osobami – akcionárom Mountain Holiday & 

Ski Resorts PLC, Veľká Británia. 

 

Spriaznená osoba Vzťah  

spriaznenosti 

Druh transakcie Rok 2005 

TSKK 

Rok 2006 

TSKK 

Mountain Holiday & Ski Resorts PLC, 

Veľká Británia 

Akcionár do 

30.4.2006 

Poradenstvo 6 667 1 333 

Mountain Holiday & Ski Resorts PLC, 

Veľká Británia 

Akcionár do 

30.4.2006 

Postúpenie práv 0 1 000 

 

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

 

 k 31.10.2005 

TSKK 

k 31.10.2006 

TSKK 

Pohľadávky z obchodného styku 0 0 

Aktíva spolu 0 0 

Záväzky z obchodného styku 0 1 000 

Pasíva spolu 0 1 000 

 

 

N. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ 

ZÁVIERKA , DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 

 

V Beţnom a v minulom účtovnom období: 

a) Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku – nevyskytuje sa, 

b) Dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek – nevyskytuje sa, 

c)Zmena akcionárov účtovnej jednotky – nevyskytuje sa, 

d)Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti – nevyskytuje sa, 

e)Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku – nevyskytuje sa, 

 

f)Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky: 

- beţné účtovné obdobie:  Spoločnosť  na začiatku zimnej sezóny  zriadila nové  prevádzkárne: Bufet Štart, Detský park, 

Snow Fun Park, 

- minulé účtovné obdobie:  Spoločnosť na začiatku zimnej sezóny v decembri 2005 zriadila nové prevádzkárne: 

stredisko Bufet Skalnaté Pleso, stredisko Jamy a stredisko Jakubkova lúka, 

 

g)Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov – nevyskytuje sa, 

h)Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy – nevyskytuje sa, 

i)Mimoriadne udalosti, napríklad živelná pohroma – nevyskytuje sa, 

 

j)Získanie alebo odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosť Spoločnosti: 

- beţné účtovné obdobie (1.11.2005 - 31.10.2006) – Spoločnosť získala do dňa zostavenia účtovnej závierky tieto nové 

ţivnostenské oprávnenia: prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúţiacich na regeneráciu a rekondíciu, 

činnosť zábavných parkov, prevádzkovanie športových areálov, organizovanie športových podujatí, prevádzkovanie 

úschovne batoţín, organizovanie voľného času detí a mládeţe, výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej 

kultúry – učiteľ lyţovania. 

- predchádzajúce účtovné obdobie ( 1.1.2005 -  31.10.2005) -  nevyskytovalo sa. 

 

k)Zmena sídla a registrácie: 

-beţné účtovné obdobie: do 19.12.2005 bolo sídlo spoločnosti: Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, registrácia: 

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vloţka č.: 847/B. Odo dňa 20.12.2005 je novým sídlom 

spoločnosti: Tatranská Lomnica 7,  059 60 Vysoké Tatry, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd.: 

Sa, vloţka č.: 10317/P, 

- minulé účtovné obdobie – nevyskytuje sa. 
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l)Nákup časti podniku: 

– beţné účtovné obdobie: nevyskytuje sa, 

- minulé účtovné obdobie: Spoločnosť uzatvorila 23.12.2005 kúpnu zmluvu o kúpe časti podniku so Ţelezničnou 

spoločnosťou , a. s., Bratislava s účinnosťou od 31.12.2005. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa časti podniku Tatranské 

lanové dráhy vrátane majetku, ktorý bol k 30.12.2005 predmetom nájmu Spoločnosti v súlade s nájomnou zmluvou. 
 

m)Zriadenie záložného práva k majetku: 

a) Dňa 27.11.2006 bolo zriadené  záloţné právo k zloţke dlhodobého hmotného majetku:  

 - Záloţný veriteľ J &T Banka, a. s., Praha, Česká republika , podnikajúca na území Slovenskej republiky 

prostredníctvom organizačnej zloţky J & T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Lamačská cesta 3, 

Bratislava , 

– zaloţený majetok: pozemky  s parcelným číslom: 4133/1, 4133/4, 4133/6, 4133/14, 4133/20, 4133/21, 4133/30, 

4135/1, 4135/2, 4135/3, 4135/4, 4135/7, 4135/9, 4135/11, 4135/20, 4135/22, 4135/24, 4137/4, 4137/5, 4137/6, 4137/7, 

4137/8, 4137/9, 4511/35, 4514, 4515, 4537/2, 4537/15, 4537/16, 4537/17, 4537/18, 4537/19, 8132/4, 8142/2, 8142/10, 

8142/11, 8142/16, 8154/2, 8154/3, 8154/4, 8157/6 v katastrálnom území Starý Smokovec, správa katastra Poprad,  

- k uvedenému majetku bolo do dňa 26.11.2006 zriadené záloţné právo v prospech veriteľa :J &T Banka, a. s., 

Praha, Česká republika . Dňa 22.11.2006 bol podaný návrh na výmaz záloţného práva , výmaz záloţného práva bol 

v liste vlastníctva zapísaný 27.11.2006. 
b) Dňa 27.11.2006 2006 bolo zriadené  záloţné právo k zloţke dlhodobého hmotného majetku:  

 - Záloţný veriteľ J &T Banka, a. s., Praha, Česká republika , podnikajúca na území Slovenskej republiky 

prostredníctvom organizačnej zloţky J & T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Lamačská cesta 3, 

Bratislava , 

- zaloţený majetok: stavba so súpisným č. 46, na parcele č. 459/1, stavba so súpisným č. 47, na parcele č. 8148/3, 

pozemok s parcelným č. 4453/1, pozemok s parcelným č. 4512/16, stavba so súpisným č. 1 údol. Stan. VLD Tatr. 

Lomnica, stavba so súpisným č. 13, údol stan. KLD Tatr. Lomnica, stavba so súpisným č. 4. Skal. Pleso 

VLD+trafostanica, stavba so súpisným c. 5, Skal.Pleso KLD, stavba so súpisným č. 7, Horná stanica  VLD Lomnický 

Štít, stavba so súpisným č. 3, Stanica Štart KLD, stavba so súpisným č. 2, Medzistanica VLD Štart. 
 

 

n)Dohoda o odstúpení od kúpnej zmluvy – predaj nehnuteľného majetku: 

Dňa 9.5.2006 uzatvorila Spoločnosť Kúpnu zmluvu so spoločnosťou Tatra Property, s. r. o., Bratislava, v zmysle ktorej Spoločnosť 

predala pozemky v zostatkovej hodnote 8.000.000,– Sk za predajnú cenu 10.000.000,– Sk. Dňa 18.11.2006 tieto spoločnosti 

uzatvorili Dohodu o odstúpení od kúpnej zmluvy v plnom rozsahu vo výške 10.365.000,– Sk. Na základe tejto dohody Spoločnosť 

získala opätovne vlastnícke práva k predaným pozemkom. 

 

o) Nové leasingové zmluvy: 

- Zmluva o finančnom leasingu č. 0260038 s Leasing Slovenskej sporiteľne, a. s., Bratislava: od 30.11.2006 leasing 

lyţiarskeho dopravníkového pásu 24 m, cena obstarania predmetu leasingu 30.142,–  EUR, dĺţka leasingu 48 mesiacov, 

- Zmluva o finančnom leasingu č. 0260039 s Leasing Slovenskej sporiteľne, a. s., Bratislava: od 1.12.2006 leasing 

lyţiarskeho dopravníkového pásu 54 m, cena obstarania predmetu leasingu 57.040,– EUR, dĺţka leasingu 48 mesiacov. 

 

p) Ďalšie významné zmeny, ktoré nastali po dni zostavenia účtovnej závierky: 

zmena v predstavenstve: Ing. Bohuš Hlavatý – predseda (od 1.6.2006) do 10.1.2007 
Ing. Peter Korbačka – podpredseda (od 16.2.2001) do 10.1.2007 

   Ing. Dušan Slavkovský – člen (od 15.6.2004) , predseda od 10.1.2007 

 

 

 

O.     Informácie o Vlastnom imaní 

 

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

           

 Stav 

k 31.10.2005 

TSKK 

Prírastky 

TSKK 

Úbytky 

TSKK 

Presuny 

TSKK 

Stav 

k 31.12.2006 

TSKK 

Základné imanie      

Základné imanie 19 000 0 0 0 19 000 

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 0 0 0 0 0 

Zmena základného imania 0 0 0 0 0 

Kapitálové fondy      
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Emisné áţio 0 0 0 0 0 

Ostatné kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov 97 0 0 0 97 

Oceň. Rozdiely z precenenia majetku a záväzk. 0 0 0 0 0 

Oceň. Rozdiely z kapitálových účastín 0 0 0 0 0 

Oceň. Rozdiely z precen. Pri splynutí a rozdel. 0 0 0 0 0 

Fondy zo zisku      

Zákonný rezervný fond 1 929 0 0 0 1 929 

Nedeliteľný fond 0 0 0 0 0 

Štatutárne fondy a ostatné fondy 0 0 0 0 0 

Výsledkok hospodárenia minulých rokov      

Nerozdelený zisk minulých rokov 8 712 0 0 -2 507 6 205 

Neuhradená strata minulých rokov 0 0 0 0 0 

Výsledok hospodárenia za beţné účt. Obdobie -2 507 -22 319 0 2 507 -22 319 

Spolu 27 231 -22 319 0 0 4 913 

 

 

Základné imanie odo dňa 3.3.2004 je tvorené akciami - počet, hodnota akcií druh, podoba a menovitá hodnota akcií: 

Počet akcií: 19 ks, kmeňové, listinné, 

Menovitá hodnota 1 akcie: 1.000.000,– Sk.  

        

        Upísané a splatené základné imanie k 31.10.2005 a k 31.10.2006:  19 000 TSKK. 

          

Účtovná strata za rok 2005 vo výške -2 507 TSKK bol rozhodnutím riadneho valného zhromaţdenia zo dňa 24.4.2006 

uhradená takto:  

– Z nerozdeleného zisku minulých rokov vo výške 2 507 TSKK. 

 

O naloţení s výsledkom hospodárenia za účtovné obdobie 2006 vo výške -22.319 TSKK rozhodne valné zhromaţdenie, ktoré 

sa uskutoční v priebehu roka 2007. 

 

Akcie a podiely na základnom imaní vlastnené účtovnou jednotkou, vrátane akcií a podielov na základnom imaní vlastnených 

ňou dcérskymi účtovnými jednotkami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv – nevyskytujú sa 

k 31.10.2006 ani k 31.10.2005. 

 

Prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účely vlastného imania, najmä 

zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri pouţití metódy vlastného imania – nevyskytuje sa k 31.10.2006 

ani k 31.10.2005. 

 

 

 

 

P.Prehľad peňažných tokov k 31. októbru 2006 
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Zostavené dňa: Podpisový záznam člena 

štatutárneho orgánu 

účtovnej jednotky alebo 

fyzickej osoby, ktorá je 

účtovnou jednotkou: 

Podpisový záznam 

osoby zodpovednej 

za zostavenie účtovnej 

závierky: 

Podpisový záznam osoby 

zodpovednej za vedenie 

účtovníctva: 

Schválené dňa: 

 

 

 

 

   

 

 

 


