KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC a. s.

2

VÝROČNÁ SPRÁVA 2014

KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC a. s.

3

VÝROČNÁ SPRÁVA 2014

KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC a. s.

4

VÝROČNÁ SPRÁVA 2014

KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC a. s.
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI
Obchodné meno spoločnosti:

KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s.

Sídlo spoločnosti:

Nový Smokovec 32,
062 01 Vysoké Tatry

IČO:

31 714 471

Predstavenstvo spoločnosti v roku 2014 pracovalo v zložení:
Ing. Jozef Vilim, predseda predstavenstva
Ing. Milan Roháč, člen predstavenstva do 19.06.2014
Ing. Zuzana Krišandová, člen predstavenstva od 20.06.2014
Ing. Juraj Hudáč, člen predstavenstva

Dozorná rada spoločnosti v roku 2014 pracovala v zložení:
Peter Keruľ, predseda dozornej rady
František Friedrich, člen dozornej rady
Eva Kováčová, členka dozornej rady
Základné imanie spoločnosti: 1 582.022,17 €
Generálny riaditeľ spoločnosti: Ing. Jozef Vilim
Audítor spoločnosti: Ing. Dušan Križan, Dipl. IFRS, licencia SKAU č. 347
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VŠEOBECNÉ ZHODNOTENIE
Spoločnosť Kúpele Nový Smokovec a. s. v roku 2014 pokračovala v hlavnom predmete
svojej činnosti – a to najmä poskytovaním kúpeľnej starostlivosti. Udržať sa podarilo
klientov všetkých rozhodujúcich segmentov: kúpeľné pobyty zo zdravotných poisťovní,
rekondičné pobyty, kongresy i komerčnú klientelu.
Rovnako ako v minulých rokoch aj v roku 2014 sa Kúpele Nový Smokovec, a. s.
dokázala prispôsobiť operatívnymi zmenami v spoločnosti trhovému prostrediu, ktoré
vykazuje niekoľkoročne trvajúci trend znižovania cien a obsadenosť v porovnaní
s minulým rokom sa neznížila.
Významným momentom v roku 2014 bola obchodná spolupráca s firmou U. S. Steel
Košice, s. r. o., pre zamestnancov ktorej, spoločnosť zabezpečila rekondičné pobyty
v objeme 1832 účastníkov.
Aj v tomto roku sa spoločnosť snažila o vylepšenie a skvalitnenie poskytovaných služieb
zrealizovaním niektorých opatrení či už v oblasti stravovacej, personálnej ako aj
technickej, ktoré sú uvedené v ďalšej časti správy.
Graf č. 1 : Vývoj počtu hostí za posledné 3 roky:

V roku 2014 navštívilo kúpele 5 999 hostí, čo je predstavuje v percentuálnom vyjadrení
medziročný pokles 9 % zodpovedajúci 511-tim hosťom. Dôvodom je skutočnosť, že sa
nám podarilo obsadiť ubytovacie kapacity zväčša klientmi ZP a rekondičnými pobytmi,
čo spôsobilo, že najmä v letnej turistickej sezóne už nebolo dostatok kapacity pre
klientov, ktorí chceli realizovať krátkodobé pobyty.
Hostia Slovenskej republiky tvorili 88% našej klientely, nasledovala Česká republika
(8%), Ukrajina (2%) a Poľsko (1%). Ostatné národnosti nepredstavovali v roku 2014
významnejší podiel v štruktúre klientov akciovej spoločnosti.
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Základné ukazovatele výkonov /lôžko dní/ :

2012

2013

2014

244

244

244

Maximálne lôžko dni

89 304

89 060

89 060

Skutočné lôžko dni

43 647

47 926

53 016

Percento využitia

48,87

53,81

59,53

Počet lôžok

Z porovnania percentuálneho využitia lôžkovej kapacity vyplýva, že spoločnosť dosiahla
za posledné 3 roky priemerný medziročný nárast vo výške takmer 11%. Využitie kapacity
v roku 2014 na 59,53 % predstavuje nárast o 5,72 percentuálneho bodu v porovnaní
s rokom 2013. Na tomto náraste sa najvýznamnejšie podieľali prenocovania účastníkov
rekondičných pobytov, kde ich počet v roku 2013 bol 9 422 a v roku 2014 sa zvýšil na
15 047, čo znamenalo index nárastu 1,60.
Dosiahnuté skutočné využitie kapacít na úrovni 60% je pri zohľadnení štruktúry
hotelových izieb (dvojposteľové využívané ako jednoposteľové, kapacita -15%)
a plánovaná každoročná odstávka (- 5% z kapacity), uspokojivé.
Ďalšie zvýšenie využitia lôžkovej kapacity je možné očakávať
kongresov a v hotelovom ubytovaní v aktívnom cestovnom ruchu.

hlavne v kategórii

Mierny nárast počtu zamestnancov je opodstatnený vzhľadom na vyšší počet klientov
zdravotných poisťovní a rekondičných pobytov, pri ktorých je nutné poskytovať okrem
ubytovacích a stravovacích služieb aj komplexnú zdravotnú starostlivosť. Na zvýšenie
nárastu počtu zamestnancov vplývala aj skutočnosť zrušenia zmluvy o dodávaní
upratovacích služieb a nahradením týchto prác vlastnými zamestnancami.
Priaznivý vývoj v ukazovateli využitia lôžkovej kapacity za posledné 3 roky zobrazuje aj
nasledujúci graf, porovnávajúci skutočne dosiahnuté prenocovania.

7

VÝROČNÁ SPRÁVA 2014

KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC a. s.
Graf č.2 - Vývoj počtu prenocovaní :

Počet lôžko dní v roku 2014 presiahol hranicu 50 000 a počtom 53 016, dosiahol index
nárastu 1,11 oproti roku 2013.

Grafe č.3 : Medziročné porovnanie priemernej dĺžky pobytu:

Významným výkonovým ukazovateľom je aj priemerná dĺžka pobytu, ktorá sa
medziročne zvyšuje a v roku 2014 dosiahla úroveň 8,83 dňa, čím vzrástla v porovnaní
s rokom 2013 o 17 %. Dôvodom je vyšší podiel klientov zdravotných poisťovní
a účastníkov rekondičných pobytov s dlhodobými pobytmi.
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Graf č. 4 - Medziročné porovnanie lôžko dní a skladby segmentov :

Tento graf poukazuje na vývoj podľa počtu lôžko dní podľa najvýznamnejších
segmentov. Graf podľa počtu hostí by vyzeral úplne opačne. Nárast je evidentný
u všetkých skupín okrem kongresov a hotelového ubytovania, ktoré dosahujú nižšiu
úroveň v dôsledku už spomenutého nárastu rekondičných pobytov.

Štruktúra lôžko dní podľa segmentov :

2012

2013

2014

Index
14/13

Ošetrovacie dni ZP

21 341

26 168

27 629

1,06

Rekondičné pobyty

5 726

9 422

15 047

1,60

Kongresy a hotelové ubytovanie

11 150

8 716

5 761

0,66

Komerčné pobyty s procedúrami

5 430

3 620

4 579

1,26

Lôžko dni spolu

43 647

47 926

53 016

1,11

V posledných dvoch rokoch je z vyššie uvedenej tabuľky zrejmý nárast počtu účastníkov
rekondičných pobytov a naopak pokles hostí kongresov a hotelového ubytovania.
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Graf č. 5 - Vývoj hostí podľa segmentov a mesiacov v roku 2014 :

Graf č. 5 dokumentuje vývoj jednotlivých segmentov podľa mesiacov roku 2014. Možno
konštatovať vysoký záujem hostí zdravotných poisťovní o pobyty v mesiacoch letnej
kúpeľnej sezóny a tiež skutočnosť, že v mesiacoch mimo hlavnej sezóny bol menší
záujem klientov zdravotných poisťovní kompenzovaný účastníkmi rekondičných
pobytov.

ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE

Spoločnosť Kúpele Nový Smokovec a.s. mala aj v roku 2014 uzatvorené zmluvy
so všetkými zdravotnými spoločnosťami na Slovensku. Z Českej republiky sme predĺžili
spoluprácu so Zdravotnou poisťovňou Ministerstva vnútra Českej republiky a s Českou
priemyslovou zdravotnou poisťovňou.
Zdravotnícka činnosť v našom zariadení bola odliečenými klientami, ako aj pracovníkmi
VšZP, ktorí boli u nás v rámci periodickej revíznej kontroly, vysoko hodnotená.
Celkovo boli poskytnuté zdravotné služby 1 309 klientom domácich zdravotných
poisťovní a 11 klientom zahraničných zdrav. poisťovní.
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Samoplatcom boli poskytnuté zdravotné služby v počte 549 domácich a 104
zahraničných klientov. Rekondičných pobytov sa zúčastnilo 1983 domácich a 140
zahraničných účastníkov. Celkovo bolo podaných 113 849 procedúr, čo je o 17 801 viac
ako v roku 2013 prakticky pri rovnakom počte zamestnancov zdrav. oddelenia, a to
zlepšením využitia personálnych kapacít a optimalizáciou časovania jednotlivých
procedúr.
Vybrané ukazovatele pacientov slovenských zdravotných poisťovní:
Vývoj počtu hostí skupiny A (červeným) a skupiny B (modrým) za posledné
tri roky v porovnaní počtu osôb:

Z uvedeného vyplýva, že ako každoročne je hlavným partnerom najväčšia Všeobecná
zdravotná poisťovňa. Spoluprácu s ňou si spoločnosť váži a na oplátku jej prispieva
víkendovými pobytmi do jej preventívnych súťaží a poskytovaním pobytových zliav pre
jej poistencov i v období , kedy nemajú pobyt u nás cez ZP.
Poistenci skupiny B trávia svoje pobyty u nás veľmi sporadicky, ich pomer je k
„áčkovým“ 159:3393 = 0,05%. V budúcom roku plánujeme v tejto oblasti ďalšie aktivity.
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Graf vývoja počtu hostí 3 slovenských zdravotných poisťovní za posledné 3
roky (2012 – 2013 – 2014), skupina A:

Krivka kopíruje stav, z ktorého možno opäť čítať dominantné postavenie Všeobecnej
zdravotnej poisťovne. Počet jej klientov každoročne rastie a v roku 2014 ich bolo 850.
Druhá najväčšia poisťovňa, Dôvera, poskytuje naše kúpeľné pobyty svojim poistencom
taktiež progresívnymi počtami, za rok 2014 ich bolo 356. Poisťovňa Union výrazne
zaostáva (54 klientov).
Graf vývoja počtu hostí zdravotných poisťovní v porovnaní mesiacov za rok
2014:

Z vyššie uvedeného grafu je zrejmé, že sa nám napriek rôznym snahám stále nedarí
rozložiť obsadenosť mimo hlavných sezónnych období a tak sa stále navzájom kopírujú.
Výsledkom je štandardná hotelová krivka s kulmináciou júl – august.
Zaujímavé je však z pohľadu roka 2014 konštatovať, že počty hostí ZP zásadne stúpli
v mesiacoch marec, jún a august; mierne v januári, februári, máji, septembri a naopak,
poklesli medziročne v apríli a novembri, kedy sú pre kúpele aj kongresové mesiace.
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December ostáva dlhoročne neobsadený, pretože sa okolo 10.12. zvyknú Kúpele
plánovane zatvárať odchodom posledných ZP hostí a realizovať údržbové práce.
Vybrané ekonomické ukazovatele klientely zdravotných poisťovní:

KLIENTI ZP

2012

2013

2014

Index
14/13

Počet pacientov ZP

1 018

1 257

1 320

1,05

Počet prenocovaní

21 341

26 168

27 629

1,06

Tržby v €

779 295

960 483

1 019 732

1,06

Priemerná cena 1 LD

36,52

36,70

36,91

1,01

Priemerná dĺžka pobytu v dňoch

21

21

21

1,00

REKONDIČNÉ POBYTY

Napriek tomu, že obsadenosť zo strany klientov zdravotných poisťovní stúpa, stále nám
ostávali dostatočne voľné ubytovacie kapacity i pre iné segmenty. V roku 2014 sme sa
rozhodli obsadiť ich liečebno – rekondičnými pobytmi, ktoré sa vyznačujú vysokým
garantovaným počtom hostí a lôžko dní. Zapojili sme sa teda do verejných súťaží
s cieľom udržať si dvoch stabilných renomovaných partnerov a získať pár menších, kde
je totiž cena lôžko dňa vyššia i operatívnosť termínov obsadenia lepšia.
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Vybrané ekonomické ukazovatele klientely rekondičných pobytov:

REKONDIČNÉ POBYTY
Počet účastníkov RP
Počet prenocovaní
Tržby v €
Priemerná cena 1 LD
Priemerná dĺžka pobytu v dňoch

2012

2013

2014

Index
14/13

674

1315

2 125

1,62

5 726

9 422

15 047

1,60

188 291

287497

406 586

1,37

32,88

30,51

27,02

0,89

8,5

7,17

7,09

0,99

Spoločnosť preto aj v ďalších rokoch svoju snahu upriami práve na túto oblasť, pretože
spolu s kúpeľnou liečbou ma na to vytvorené výborné podmienky – prírodné i odborné.
Nespornou výhodou je i to, že ide o veľmi podobnú, nenáročnú klientelu bez výrazného
individuálneho prístupu: hromadné objednávky, príchody i fakturácie.
Hlavnými partnermi tohto segmentu boli v roku 2014 pre nás U. S. Steel Košice,
Železničná spoločnosť a Mittal Steel z Českej republiky.

HOTELOVÍ HOSTIA A KONGRESY

Ďalšou činnosťou, ktorou sa naša spoločnosť popri klientoch zdravotných poisťovní
a liečebno-rekondičných pobytoch zaoberá, je aj poskytovanie kongresovej turistiky
a bežného hotelového ubytovania. Vzhľadom k tomu, že sa naša činnosť zamerala hlavne
na vyššie spomínané segmenty, hotelové ubytovanie sa poskytovalo v menšej miere,
vždy podľa kapacitných možností spoločnosti.
Pobyty v kategórii hoteloví hostia sa predávali predovšetkým sprostredkovaním cez
cestovné kancelárie a internetové servery. Najväčšími partnermi je medzinárodná
stránka Booking.com, nasledujú slovenské cestovné kancelárie Sunflowers, Holiday in
14
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Slovakia, Sorger a iné. Ich finančný podiel bol však v porovnaní minulých rokov výrazne
nižší, keďže kapacity boli blokované rekondičnou a kúpeľnou klientelou.

Graf predajnosti individuálnych pobytov za rok 2014:

V rámci kongresových akcií sme u nás ubytovali hostí s 320 lôžko dňami – ich potenciál
je okrem momentálneho prínosu i v potenciálnej návšteve na individuálnych pobytoch.
Významne nám dopĺňajú najmä menej obsadené mimosezónne obdobie a prinášajú zisk
kratším, jednorazovým náporom. Ich výhodou je vysoká bonita účastníkov a prínos
tržieb i v odbytových strediskách kaviarne a reštaurácie.

OSTATNÉ AKTIVITY

Spoločnosť v rámci svojej propagácie a zlepšovania poskytovaných služieb
zrealizovala aj viacero iných aktivít, z ktorých vyberáme:
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Na úseku marketingu :


účasť na výstave v Bratislave, Prahe, Trenčíne , kontraktačné dni v obchodných
centrách Poľsku, Prešove, Košiciach a vo V. Tatrách



spolupráca s OOCR Vysoké Tatry prostredníctvom zapojenia sa do projektu
Tatranská karta – jej užívateľov oprávňovala na výrazné zľavy na lanovky,
v reštauráciách a v doprave



Veľkonočné mestečko - exteriérová akcia za účasti cca 1000 osôb, zrealizovaná
s finančnou podporou dotácií, ktoré nám boli na základe našich žiadostí schválené.
Informácia o tomto projekte sa dostala do celoslovenských médií



Deň Dr. Szontagha – exteriérová akcia za účasti cca 700 osôb, realizovaní opäť
v partnerstve. Vďaka nej skrsla myšlienka usporadúvaní akcií Kultúrneho leta
v spolupráci s mestom V. Tatry s využitím vlastného pódia v areáli Kúpeľov



nové propagačné materiály formátu DL na každý segment samostatne



zapájanie sa do súťaží verejného obstarávania rekondičných pobytov: U. S. Steel
Košice, Fakultná nemocnica Martin, OBAL-SERVIS,a.s. Košice, Inžinierske stavby
a.s. Košice, Eustream a.s., Slovenské elektrárne, Železničná spoločnosť Slovensko...



zorganizovali sme niekoľko infociest pre ukrajinských lekárov s cieľom indikácie
našich Kúpeľov pre ich klientov
pripravil sa nový Kongresový katalóg a Katalóg s ponukou rekondičných pobytov
pre skvalitnenie poskytovania našich služieb sme vypracovali úplne nové pracovné
normy pre chyžné




TatryExpo v SMOKOVCI

Veľkonočné mestečko 2014
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Dni Dr. Szontagha

Dni Dr. Szontagha

Propagačné materiály

Propagačné materiály

Na úseku prevádzky :




na úseku prevádzky v rámci skvalitňovania podávania stravy – sortiment výberu z
jedálnych lístkov bol doplnený o výber ľahkých zeleninových jedál. Dennú ponuku
polievok sme rozšírili na výber z dvoch. Servis servírovaných šalátov sme zmenili na
výber šalátov zo zeleninového baru. Vyrobili sme nové grafiky obalov na jedálne
lístky a zjednodušili informovanosť hostí pri výberoch z menu
v kuchyni na manipuláciu s pripravenou stravou sme zakúpili energeticky úsporné
termo porty
17
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v decembri bola začatá realizácia kompletnej rekonštrukcie veľkej kuchyne,
komunikačných priestorov, zamestnaneckej jedálne a hotelových izieb
za účelom skvalitnenia služieb na úseku upratovania sme zrušili zmluvu
s dodávateľom , zmenili organizačnú štruktúru a vytvorili sme priestor pre prijatie
kvalitnejších upratovačiek do pracovného pomeru
po veľmi dobrých skúsenostiach v roku 2013 s prácou učňovského strediska na
úseku obsluhy stravovacej prevádzky, spoločnosť rozšírila spoluprácu so Stredným
odborným učilišťom ( SOU ) a umožnila žiakom vykonávať prax aj v profesii kuchár.
Spoluprácu s SOU a výkon prác žiakov pod odborným dohľadom majstrov,
spoločnosť hodnotí ako obojstranne výhodnú a bude v nej pokračovať aj v budúcom
roku.

Na úseku technickom :
 zrealizovali sa bežné, ako aj poruchové opravy zariadení - porucha bazéna, oprava
bazénového potrubia, kde dochádzalo k väčšiemu úniku vody, oprava apartmánu,
opravy podláh v niektorých izbách v Branisku, opravy vykurovacích kotlov,
oprava budov a rámp po víchrici, opravy zdravotníckej techniky, opravy živičných
krytov na poškodených plochách
 zrealizovala sa oprava fasády hotela Branisko
 z hľadiska úspory na energiách sa poopravovali okná a balkónové dvere, aby
nedochádzalo k únikom tepla, vymenili sa staré halogénové svetelné zdroje za
úspornejšie s LED technológiou
 v dennom bare sa nainštalovali nové nábytky – sedacie boxy, čím sa zvýšila
kapacita poskytovaných služieb
 na niektorých procedúrach sa vymenili staré kóje za nové, drevené, čím sa
dosiahla veľmi dobrá estetická hodnota daných priestorov na poskytovanie
procedúr
 v priebehu roka 2014 bola v areáli kúpeľov vybudovaná viacúčelová spevnená
plocha, ktorá bude slúžiť pre kultúrne podujatia organizované kúpeľmi a zároveň
ako parkovisko pre návštevníkov reštaurácie Svišť.
Samostatnou kapitolou je Projekt EU: Rekonštrukcia národnej kultúrnej
pamiatky hotela PALACE a doplnkových služieb
Na projekte boli zahájené práce v apríli 2014, kedy bol projekt schválený. Najskôr to
boli administratívne práce – prieskum trhu, výber odborne spôsobilej osoby na verejné
obstarávanie, jednotlivé výberové konania podľa aktivít, uzatvorenia zmlúv
s dodávateľmi až po samotnú realizáciu.
V roku 2014 boli realizované stavebné práce na objektoch Palace a Wellness, kde sa
podľa projektu realizovali práce na zatepľovaní fasády, balkónoch, zábradliach,
odkvapových žľaboch, výmene podláh, kobercov, dverí, nainštalovala sa digitálna
telefónna ústredňa. Vzhľadom na počasie a termíny výberových konaní ďalšie práce sa
budú realizovať v roku 2015, kedy je v auguste ukončenie celého projektu.
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V rámci projektu nám boli schválené nenávratné finančné prostriedky v objeme
779 212,90 €, ktoré tvoria 50% z celkových oprávnených výdavkov 1 558 425,80 €, ktoré
sa však budú upravovať v zmysle výberových konaní a následných zmlúv s dodávateľmi.
Druhu polovicu finančných prostriedkov si bude spoločnosť ako obstarávateľ hradiť tak
z vlastných, ako aj úverových prostriedkov, ktoré si zabezpečila v OTP banke úverovými
zmluvami v roku 2014.
Tieto úverové zdroje budú čerpané priebežne v roku 2015 do konca projektu a splácané
v priebehu 10 rokov.

Realizácia projektu EU
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Realizácia projektu

EKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA
A HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY SPOLOČNOSTI
V ROKU 2014
Vybrané ukazovatele HOSPODÁRENIA v roku 2014 v porovnaní s rokmi
2012 a 2013 sú uvedené v nasledovnej tabuľke:
2012

2013

2014

Výnosy spolu

1 861 646

2 023 463

2 173 685

Náklady spolu

1 807 389

1 970 174

2 118 591

HV po zdanení

54 257

53 289

55 094

286 439
194 337
613 273
78 886
106 129
13 049

330 724
198 182
658 249
76 398
125 488
13 939

352 121
177 879
750 117
78 072
198 500
16 126

Vybrané náklady:
spotreba materiálu
náklady na energie
osobné náklady
odpisy majetku
DPH – nákl. koef.
dane a poplatky
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Výnosy v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástli o 7,4 % a dosiahli najvyššiu
úroveň za posledné tri roky.
Na zvýšení tržieb v roku 2014 sa podieľali pri relatívne rovnakých tržbách za predaný
tovar, tržby za poskytnuté služby od slovenských zdravotných poisťovní a tržby
z liečebno-rekondičných pobytov.
Na zvýšených materiálových nákladoch sa najviac podieľali náklady na potraviny,
ktorých medziročný nárast bol spôsobený zmenou štruktúry hostí v prospech pobytov
s plnou penziou.
Tieto pobyty predstavujú služby oslobodené od DPH, čo má priamy vplyv na zníženie
koeficientu uplatnenej DPH na vstupoch a zvýšenie tak nákladov na neuplatnenú DPH.
Tento koeficient dosiahol v roku 2014 úroveň 23% a bude používaný v priebehu roka
2015.
V oblasti nákladov na energie sa prijatím úsporných opatrení a ich racionálnym
vynakladaním dosiahla oproti roku 2013 úspora vo výške 20 303,-- €.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
( vybrané položky v € )
31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

Tržby za predaj tovaru

184 142

191 930

202 715

Náklady na tovar

107 050

100 519

92 998

Obchodná marža

77 092

91 411

109 717

1 629 692

1 791 034

1 936 967

Výrobná spotreba

844 924

948 055

925 672

Pridaná hodnota

861 860

934 390

1 121 012

Tvorba opr. položiek

-4 376

10 961

12 753

VH po zdanení

54 257

53 289

55 094

Výroba

V roku 2014 akciová spoločnosť svojou činnosťou dosiahla zisk po zdanení vo výške
55094 €. Kladný hospodársky výsledok roku 2014 rovnako ako výsledok roku 2013
použijeme na tvorbu rezervného fondu a na prídel do ostatných fondov na financovanie
investícií v rámci schváleného projektu z EU.
21

VÝROČNÁ SPRÁVA 2014

KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC a. s.
Vyššie percento vyťaženosti lôžkovej kapacity sa prejavilo aj vo finančnom vyjadrení
tržieb za predaj tovaru, ako aj tržieb za poskytnuté služby. Tržby za predaný tovar
vzrástli v roku 2014 o 5,6 % a tržby za poskytnuté služby vzrástli o 8,1 %.
Na náraste tržieb za predaný tovar sa najviac podieľali zvýšené tržby v stredisku bar
Palace v dôsledku organizovania rôznych atraktívnych doplnkových aktivít, určených tak
pre hotelových hostí ako aj pre širokú verejnosť. Z predaja tovaru v roku 2014 sa
dosiahlo vyššie percento obchodnej marže, čo je následkom štrukturálnych zmien
v predanom sortimente v prospech ziskovejších komodít, predávaných počas
organizovaných akcií pre našich hostí.
Rovnako tak sa zvýšili tržby na recepcii za predaj doplnkového tovaru, tak
komisionálneho, ako aj vlastného, ktorého sortiment sa zvýšil niekoľkonásobne
v porovnaní z minulým rokom.
V oblasti tržieb za poskytnuté služby najväčší nárast sa dosiahol v tržbách za rekondičné
pobyty, na náraste ktorých mala určite svoj podiel zvýšená kvalita služieb stravovacej
prevádzky a už štandardne vysoká úroveň služieb zdravotníckeho úseku spoločnosti
KNS, a. s..
Prehľad ukazovateľov, ktoré považuje spoločnosť za potrebné sledovať a uviesť
vo výročnej správe je uvedený v nasledujúcej tabuľke :
Vybrané ukazovatele :

2012

2013

2014

Index ( rozdiel )
14/13 a 14 /12

Tvorba prid. hodnoty
maržou v %

8,94

9,78

9,79

1,00 / 1,10

Tvorba prid. hodnoty
výrobou v %

91,06

90,22

90,21

1,00 / 0,99

Rentabilita / Stratovosť z
výnosov v %

2,91

2,63

2,53

(-0,10) / (-0,38)

Materiálová a energetická
náročnosť výroby v %

26,51

26,67

24,18

0,91 / 0,91

Z výkazu ziskov a strát je zrejmé, že podiel pridanej hodnoty (1 121 012,-- €) na
celkových výnosoch v roku 2014 (2 173 685,-- €) je 51,57%, čo predstavuje nárast tohto
ukazovateľa oproti roku 2013 o 5,39 percentuálneho bodu.
Tento nárast potvrdzuje skutočnosť, že spoločnosť vynakladá na dosiahnutie tržieb
väčšie množstvo práce (osobné náklady) a vysoký podiel tvorí aj hodnota majetku
vstupujúca do ceny služieb prostredníctvom odpisov. Vo všeobecnosti možno
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konštatovať túto charakteristickú črtu podnikania v poskytovaní služieb, obzvlášť
zdravotníckych, kombinovaných s ubytovacími a reštauračnými.
Podiel marže na tvorbe pridanej hodnoty je rovnaký ako v roku 2013, čo pri vyššej marže
v roku 2014 svedčí o jej rovnakej miere medziročného nárastu ako výroby.
Dosiahnutá rentabilita z výnosov je porovnateľná s minulým rokom, čo pri zvýšených
výnosoch a nákladoch znamená, že ich miera nárastu bola rovnaká.Hodnota
ukazovateľa materiálnej a energetickej náročnosti výroby poukazuje na závislosť
produkcie spoločnosti od materiálových a energetických vstupov, ich výšky a cenového
vývoja. Úroveň tohto ukazovateľa je za posledné tri roky najnižšia.
ŠTRUKTÚRA MAJETKU SPOLOČNOSTI
SÚVAHA ( v €, vybrané položky )

31.12.2012

%
r.12

31.12.2013

%
r.13

31.12.2014

%
r.14

Spolu majetok

2 674 422

100

2 776 271

100

3 700 604

100

Neobežný majetok

2 102 594

78,62

2 042 243

73,56

2 406 591

65,03

537 408 20,09

712 406

25,66

1 273 151

34,40

160 729

205 516

-

944 415

-

Obežný majetok
- pohľadávky

-

Spolu vlastné
imanie a záväzky

2 674 422

100

2 776 271

100

3 700 604

100

Vlastné imanie

2 092 519

78,24

2 145 807

77,29

2 200 901

59,47

Základné imanie

1 582 022

-

1 582 022

-

1 582 022

-

12 490

-

61 321

-

0

-

54 257

-

53 289

-

55 094

-

443 750

-

449 175

-

563 785

-

341 230

12,29

458 227

271 863

-

306 142

HV minulých rokov
HV bežné účt.
obdobie
Kapitálové fondy
a fondy zo zisku
Záväzky
- krátk. záväzky

264 844
206 865

9,90
-

12,38
-

Hodnota majetku, s ktorým spoločnosť hospodárila ku dňu zostavenia účtovnej závierky
za rok 2014 predstavovala sumu 3 700 604,-- €. Štruktúra majetku sa v porovnaní
s minulým rokom výraznejšie zmenila vplyvom schválenia nenávratného finančného
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príspevku vo výške 779 212,90 € dňa 09.04.2014 Rozhodnutím MH SR č.
2014/SŠF/4845-16. O tomto nároku bolo účtované v roku 2014 na účtoch dotácií
a časového rozlíšenia – výnosy budúcich období. Reálne čerpanie týchto zdrojov bude až
v roku 2015.
Schválením nároku na finančný príspevok sa dočasne výraznejšie zmenila štruktúra
majetku v prospech obežného majetku, keď jeho podiel vzrástol z 25,66 % v roku 2013
na 34,40 % v roku 2014.

VÝHĽAD
Plán na rok 2015 bude ovplyvnený dokončením projektu z EU, drobnými doplnkovými
technickými projektmi a marketingovými aktivitami pre dosiahnutie dobrých
hospodárskych výsledkov.
V rámci realizovania „PROJEKTU z EU“ budeme pokračovať vo výmene televíznych
digitálnych rozvodov, výmene televízorov, výmene zámkov na dverách za elektronické,
dopĺňaní zariadení do kuchyne, zdravotechnika na zdravotný úsek a v stavebných
prácach na objekte „bazén“, nákup sedačiek, počítačov, kopírovacieho stroja. To všetko
sa musí zrealizovať do augusta 2015, kedy je ukončenie projektu.
V drobných doplnkových technických projektoch to bude oprava schodiska pred
Braniskom, oprava zádveria za Palace, pódium pre organizovanie kultúrnych podujatí,
dokončenie rekonštrukcie kuchyne, vzduchotechnika v kuchyni, strojové do vybavenie
zdravotechniky na zdravotný úsek, rekonštrukcia ordinácii pre podávanie oxygenoterapie a rašeliny, výmena okien v rekonštruovaných miestnostiach. Na recepcii
vytvoríme miesto pre manažéra, aby bol bližšie ku klientom a zvýšila sa aj kontrolná
činnosť poskytovaných služieb.
Vychádzajúc z potrieb spoločnosti a skúseností sa zameriame na tieto 4 P :
PRODUCT - Produkt: V rámci všetkých našich 4 segmentov máme naplánované
konkrétne stratégie s cieľom zvýšenia počtu osôb a najmä lôžko dní. Aj naďalej
plánujeme, že naším hlavným segmentom budú klienti Zdravotných poisťovní a klienti v
rámci rekondičných pobytov. Vyťaženosť kapacít je potrebné v priebehu roka rozložiť
rovnomerne a zabezpečiť to plánujeme výhodnou cenou doplatkov pre klientov
zdravotných poisťovní v I. štvrťroku a pridaním decembrového turnusu. Na poli
individuálnych pobytov vypracujeme špeciálny pobyt pre manažérov. Našou úlohou
bude predvídať i výpadok ukrajinskej a ruskej klientely a už vo fáze plánu ju nahradiť
inak. Tiež sa musíme zamerať na zosúladenie týchto segmentov, aby ubytovacie kapacity
boli čo najoptimálnejšie využité.
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Na zdravotnom úseku by sme chceli skvalitniť poskytovanie procedúr, vyškoliť
pracovníkov na podávanie nových typov procedúr a v maximálnej miere zoptimalizovať
využitie terajších. Zaktualizujeme prevádzkové poriadky a zlepšíme informácie pre
návštevníkov.
Na úseku prevádzky vypracujeme nový plán HCCP za účelom zvýšenia hygieny na
pracovisku, skvalitnenia podávanej stravy a zvýšenia kalorických hodnôt. Venovaná
bude pozornosť aj dietným jedlám. Zakúpia sa nové technologické zariadenia do
kuchyne a doplnením DHIM sa vylepší servis klientom.
Väčšiu pozornosť budeme venovať vzdelávaniu a školeniu zamestnancov v súvislosti so
zvyšovaním odborných vedomostí.
Na doplnkových predajných strediskách by sme radi zaviedli nové produkty k podpore
predaja.

PEOPLE – Ľudia: Dovŕšením dôchodkového veku príde k výmene osôb, ktorou
plánujeme do podniku priniesť inovácie a väčšiu efektivitu. Profesionalitu zamestnancov
budeme udržiavať i pravidelnými odbornými školeniami a jazykovými kurzami.
PROCESSES – Procesy: V rámci inovácií budeme v ďalšom období obmieňať
notebooky a počítače, čo tiež prispeje k efektivite práce. Procesy v rámci podniku
skvalitníme prijatím 4 nových pracovníkov v rámci projektu EU a to na pozície
recepčný, údržbár, chyžná a pomocná sila na prevádzku. Vypracujeme novú koncepciu
využívania priestorov v objekte Palace Grand.
Ťažkou úlohou bude zosúladenie pobytov hostí s rekonštrukciou „za chodu”, kedy bude
treba harmonogram prác prispôsobiť tak, aby to klienti pocítili čo najmenej.
PARTNERSHIP – Partnertstvo: Spolupracovať budeme naďalej s miestnymi
organizáciami: mesto Vysoké Tatry, Región Vysoké Tatry i Združenie cestovného ruchu
Vysoké Tatry. Ich prínos je pre nás totiž nenahraditeľný a stávame sa tak súčasťou
veľkých regionálnych projektov: Tatranská karta, Aquacity karta, Kultúrne leto či
partnerstvom na oficiálnych akciách. Aktívne budeme pracovať v asociáciach ASK
(kúpele) a ZHR SR (hotely), kde chceme hlavne doriešiť problematiku autorských práv
a ich finančné zaťaženie pre podnikateľov.

VYHLÁSENIE O SPRÁVE A RIADENÍ
Členovia predstavenstva a dozornej rady spoločnosti sa zaviazali k dodržiavaniu
princípov stanovených Zjednoteným kódexom o správe a riadení, ktorý je súčasťou
burzových pravidiel Burzy cenných papierov v Bratislave. Vrcholové vedenie spoločnosti
dbá na dodržiavanie kódexu o správe a riadení. Kódex o správe riadení spoločnosti je
verejne dostupný na internetovej stránke Burzy cenných papierov v Bratislave.
V priebehu roku 2013 sa vedenie spoločnosti neodchýlilo od zásad uvedených v kódexe.
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Metódy riadenia a zverejňovanie informácií – spoločnosť pri riadení svojej činnosti
vychádza zo všeobecne platnej legislatívy a interných predpisov. Zverejňovanie
podstatných - regulovaných informácií spoločnosť zabezpečuje v zmysle zákona o burze
cenných papierov a tieto informácie sú verejne prístupné na internetovej stránke
spoločnosti.
Činnosť valného zhromaždenia ako aj ostatných orgánov spoločnosti sa riadi stanovami
spoločnosti.
Predstavenstvo spoločnosti v priebehu roka 2014 zasadalo pravidelne štvrťročne. Na
zasadnutiach boli prijímané stanoviská k aktuálnym problémom ekonomického vývoja
v zmysle stanov spoločnosti. Dozorná rada zasadala v priebehu roka 2014 podľa
potreby.

ZÁVER
Všetky ekonomické údaje, uvedené v tejto výročnej správe vychádzajú z účtovnej
závierky ku dňu 31.12.2014. Do dňa zostavenia účtovnej závierky nevznikli žiadne
udalosti, ktoré by mali vplyv na stav majetku a hospodársky výsledok spoločnosti.
KNS, a.s. nevynaložila v sledovanom období žiadne náklady na činnosť v oblasti
výskumu a vývoja v zmysle § 35 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods. 1
písm. d) zákona o účtovníctve.
Kúpele Nový Smokovec, a.s. nemá organizačnú zložku v zahraničí v zmysle § 35 ods. 2
písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods. 1 písm. h) zákona o účtovníctve.
Emitent nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku.

Ing. Jozef VILIM
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.
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POZNÁMKY
individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.
2014
v

Za obdobie od
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od

Dátum vzniku účtovnej
jednotky
1 3
0 9
1 9 9 5
1 3
0

X - celých eurách
*)
mesiac rok
mesiac rok
0 1
2 0 1 4 do 1 2
2 0 1 4
0 1
1
0 1
2
3 do 1 2
2 0 1 3
0 1
2 0 1
1
0 1 Účtovná
2 závierka Účtovná závierka)
0 1 *)
2
*)
0 1 X - riadna
1
X – zostavená
O1
- mimoriadna
– schválená
2
1
- priebežná
- eurocentoch

IČO
DIČ
Kód SK
NACE
3 1 7 1 4 4 7 1
2 0 2 0 5 1 7 2 2 4
8
6 . 90 .
0
7
2
6
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky
4 E NOV Y
K U P EL
S M OK OV E C
A S
K
L
N V
V
A
s
Sídlo účtovnej jednotky
Ulica
Ulica
N
O V Y
S MOK O V E C
Číslo
N
PSČ
Názov obce
0 6 2 0 1
VY S O KE
T A T RY
V
TA
Číslo telefónu
Číslo faxu
0 4 2 1 / 4 4 2 2 4 5 4
0
/
4
E-mailová
adresa
Zostavené dňa:
Podpisový záznam Podpisový záznam
30.03.2015
osoby zodpovednej osoby zodpovednej
za vedenie
za zostavenie
účtovníctva:
účtovnej závierky:
Schválené dňa:

9

Číslo
3 2

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

*) Vyznačuje sa krížikom X

Popis spoločnosti
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Kúpele Nový Smokovec, a .s. (ďalej len „spoločnosť”) je akciová spoločnosť, ktorá
vznikla dňa 13.09.1995. Dňa 01.10.1995 bola zapísaná do Obchodného registra
vedenom na Okresnom súde Prešov, oddiel Sa, vložka 232/P. Spoločnosť sídli
v Novom Smokovci 32, 062 01 Vysoké Tatry, Slovenská republika, identifikačné číslo
:31714471.
V roku 2014 bola uskutočnená zmena v zápise do Obchodného registra a to rozšírenie
predmetu činnosti o poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
Hlavným predmetom činnosti je:
1. Poskytovanie ambulantnej a ústavnej kúpeľnej starostlivosti
2. Vykonávanie ubytovacích, stravovacích a pohostinských činností
Informácie o počte zamestnancov
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

74

66,50

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, z toho:

76

71

6

6

počet vedúcich zamestnancov

Informácie o štruktúre akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
a o štruktúre akcionárov do dňa jej zmeny v priebehu účtovného obdobia
Akcionár

Výška podielu na základnom imaní
absolútne
v%

Podiel na
hlasovacích právach
v%

LIKU, s.r.o.

864 204

54,63

54,63

Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a.s.

537 874

34,00

34,00

61 873

3,91

3,91

118 071

7,46

7,46

1 582 022

100,00

100,00

Mesto Vysoké Tatry
Ostatní akcionári

Spolu

Iný podiel na
ostatných položkách
VI ako na ZI v %
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Akcionár do dňa zmeny v štruktúre
akcionárov

Dátum
zmeny

Spoločník/Akcionár

Výška podielu na základnom
imaní

absolútne

Podiel na
hlasovacích
právach v %

Iný podiel na
ostatných
položkách VI ako
na ZI v %

v%

Spolu

Spoločnosť nie je súčasťou žiadnej skupiny.
Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2014:
Predstavenstvo (Konatelia)
Predseda:

Ing. Jozef Vilim

Podpredseda:
Člen:

Ing. Zuzana Krišandová

Člen:

Ing. Juraj Hudáč
Dozorná rada

Predseda:

Peter Keruľ

Podpredseda:
Člen:

František Friedrich

Člen:

Eva Kováčová

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. Spoločnosť nevstúpila do konkurzu,
zlúčenia, splynutia, rozdelenia, premeny.

Základné východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená
ako riadna účtovná závierka.
Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2013
bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 03.06.2014.

Všeobecné účtovné zásady a metódy a metódy
Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky
za rok 2014 a 2013 sú nasledovné:

a) Dlhodobý nehmotný majetok
Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré
obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním.
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Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými
nákladmi, ktoré zahrňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné
náklady.
Goodwill / záporny goodwil vznikol ako rozdiel medzi obstarávacou cenou a podielom
spoločnosti na reálnej hodnote obstaraného identifikovateľného majetku a záväzkov
v deň obstarania.
Odpisovanie
Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby
životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania
a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého nehmotného
majetku nasledovne:
Predpokladaná
doba používania

Ročná odpisová
sadzba v %

Metóda
odpisovania

Aktivované náklady na vývoj

-

-

-

Softvér

4

25

lineárna

Oceniteľné práva

4

25

lineárna

Goodwill

-

-

-

Rôzna

100

jedno rázový odpis

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku sa
tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej
hodnoty.

b) Dlhodobý hmotný majetok
Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré
zahŕňajú cenu obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s
obstaraním.
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi,
ktoré zahrňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady.
Dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou
cenou a účtuje sa v prospech účtu ostatných kapitálových fondov.
Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho
obstarávaciu cenu. Opravy a údržba sa účtujú do nákladov.
Oceňovací rozdiel k nadobudnutému majetku predstavuje rozdiel medzi ocenením podniku (alebo jeho
časti) nadobudnutého hlavne kúpou alebo vkladom alebo ocenením majetku a záväzkov v rámci zmien
spoločnosti, s výnimkou zmeny právnej formy, a súhrnným ocenením jednotlivých položiek majetku v
účtovníctve predávajúcej, zakladajúcej alebo zanikajúcej účtovnej jednotky znížený o prevzaté záväzky.
Pre opravné položky k nadobudnutému majetku, ktoré vznikli pred 1. 1. 2004 platí nasledovné:

Opravná položka k nadobudnutému majetku vznikla v roku 200X ako rozdiel medzi
zostatkovou účtovnou hodnotou časti podniku nadobudnutého v rámci privatizácie,
kúpou, vkladom a cenou uznanou valným zhromaždením. Precenením takto získaného
majetku bola časť opravnej položky k nadobudnutému majetku zúčtovaná ako zvýšenie
zostatkovej ceny príslušných zložiek majetku.
(Prípadne rozviesť.) V súvahe je táto opravná položka vykázaná v riadku oceňovacieho rozdielu k
nadobudnutému majetku.
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Odpisovanie
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby
životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania
a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku
nasledovne:
Predpokladaná
doba používania

Ročná odpisová
sadzba v %

Metóda
odpisovania

50

2

lineárna

4 až 12

8,3 až 25

lineárna

8

12,5

lineárna

Inventár

Rôzna

100

jednorázovo

Iný dlhodobý hmotný majetok

Rôzna

100

jednorázovo

Stavby
Stroje, prístroje a zariadenia
Dopravné prostriedky

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa
tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej
hodnoty.

Finančný majetok
Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch,
cenné papiere určené na obchodovanie, dlžné cenné papiere so splatnosťou do
jedného roka držané do doby splatnosti, vlastné akcie, vlastné dlhopisy a ostatné
realizovateľné cenné papiere.
Dlhodobý finančný majetok tvoria hlavne majetkové účasti, realizovateľné cenné
papiere a podiely a dlžné cenné papiere držané do doby splatnosti.
Cenné papiere určené na obchodovanie sú cenné papiere držané za účelom
obchodovania na verejnom trhu s cieľom dosahovať zisk z cenových rozdielov
v krátkodobom, maximálne ročnom horizonte. Cenné papiere držané do doby splatnosti
sú cenné papiere, ktoré majú stanovenú splatnosť a spoločnosť má úmysel
a schopnosť držať ich do doby splatnosti. Cenné papiere a podiely realizovateľné sú
cenné papiere a podiely, ktoré nie sú cenným papierom určeným na obchodovanie,
cenným papierom držaným do doby splatnosti ani majetkovou účasťou.
Ku dňu zostavenia účtovnej závierky sa jednotlivé zložky finančného majetku preceňujú
nižšie uvedeným spôsobom:


cenné papiere určené na obchodovanie a realizovateľné cenné papiere reálnou hodnotou, zmena
reálnej hodnoty sa účtuje do nákladov alebo výnosov



cenné papiere držané do splatnosti sa preceňujú o rozdiel medzi obstarávacou cenou bez kupónu a
menovitou hodnotou. Tento rozdiel sa účtuje podľa vecnej a časovej súvislosti do nákladov alebo
výnosov.

Reálna hodnota predstavuje trhovú hodnotu, ktorá je vyhlásená na tuzemskej či
zahraničnej burze, prípadne ocenenie kvalifikovaným odhadom alebo posudkom znalca
v prípade, že trhová hodnota nie je k dispozícii.
Pokiaľ dochádza k poklesu hodnoty finančného majetku, ktorý sa ku dňu zostavenia
účtovnej závierky nepreceňuje na reálnu hodnotu, rozdiel sa považuje za dočasné
zníženie hodnoty a účtuje sa ako opravná položka.
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Zásoby
Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím metódy váženého
aritmetického priemeru. Obstarávacia cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady
súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy,
diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady
zahŕňajú priame materiálové a mzdové náklady a nepriame výrobné náklady.
V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka.

Zákazková výroba
Spoločnosť nemala v roku 2014 zákazkovú výrobu ani nevznikla povinnosť takéhoto
účtovania .

Zákazková výstavba nehnuteľností určených na predaj
Spoločnosť v roku 2014 nerealizovala zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj.

Pohľadávky
Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky
nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou.
Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu
opravnými položkami .
Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia ako jeden rok, tvorí sa opravná položka, ktorá
predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky.

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou,
pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej
súvislosti s účtovným obdobím.

Záväzky
Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách.
V položke iné záväzky sa vykazujú taktiež hodnoty zistené pri ocenení
finančných derivátov reálnou hodnotou.
Dlhodobé, krátkodobé úvery sa vykazujú v menovitej hodnote. Za krátkodobý úver sa
považuje aj časť dlhodobých úverov, ktorá je splatná do jedného roka od súvahového
dňa.

Rezervy
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.

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
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Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou,
pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti
s účtovným obdobím.
Vlastné imanie
Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, kapitálových fondov, oceňovacích rozdielov,
zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.
Základné imanie spoločnosti sa vykazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri krajského
súdu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného
zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vykazuje ako zmeny
základného imania. Vklady presahujúce základné imanie sa vykazujú ako emisné ážio. Ostatné
kapitálové fondy sú tvorené peňažnými či nepeňažnými vkladmi nad hodnotu základného
imania, darmi a pod.
Spoločnosť vytvára rezervný fond v súlade s § 217 Obchodného zákonníka a v zmysle stanov
spoločnosti vo výške 10% z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke až do
dosiahnutia 20 % výšky základného imania.
Transakcie v cudzích menách
Transakcie v cudzej mene sa do 31. decembra 2008 prepočítavali na slovenskú menu kurzom
vyhláseným Národnou bankou Slovenska, platným v deň uskutočnenia transakcie. Po 1. januári
2009 (deň zavedenia meny Euro v Slovenskej republike) sa transakcie v cudzej mene
prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia
účtovného prípadu.
Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným ku dňu
zostavenia účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát.
Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty
nakúpené alebo predané.
Výnosy
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a
zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky
alebo služby.
Deriváty
Deriváty sa členia na deriváty určené na obchodovanie a zabezpečovacie deriváty. Ako
zabezpečovacie deriváty sa účtujú deriváty, ktoré spĺňajú súčasne tieto podmienky:


zodpovedajú stratégii účtovnej jednotky v riadení rizík,



zabezpečovací vzťah je od začiatku formálne zdokumentovaný



zabezpečenie je efektívne, pričom za efektívne sa považuje, ak v priebehu zabezpečovacieho vzťahu
budú zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích nástrojov zodpovedať zabezpečovanému riziku,
prípadne celkové zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích nástrojov sú v rozpätí 80% až 125%
zmien reálnych hodnôt zabezpečovaných nástrojov zodpovedajúcich zabezpečovanému riziku. Pri
efektívnosti zabezpečenia sa zisťuje, či je zabezpečenie efektívne, a to na začiatku zabezpečenia a
aspoň ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo priebežnej
účtovnej závierky.

V ostatných prípadoch sa jedná o deriváty určené na obchodovanie.
Deriváty sa prvotne oceňujú obstarávacími cenami. V súvahe sú deriváty vykázané ako súčasť
iných krátkodobých/dlhodobých pohľadávok, resp. záväzkov.

47

VÝROČNÁ SPRÁVA 2014

KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC a. s.
Ku dňu zostavenia účtovnej závierky sa deriváty preceňujú na reálnu hodnotu. Ak deriváty nie
je možné preceniť reálnou hodnotou, ktorou je trhová cena na verejnom trhu, použije sa
kvalifikovaný odhad. Na určenie reálnej hodnoty sa použije model oceňovania
s preukázateľnými údajmi (napríklad kurzy Národnej banky Slovenska, zverejnené úrokové
sadzby medzibankového trhu, verejne dostupné ratingy ratingových agentúr). Ak sa odborný
odhad nedá vypracovať, alebo ak sú náklady na získanie informácií o precenení neúmerné jeho
významu, potom sa o reálnej hodnote neúčtuje, ak nie je zrejmé, že došlo k znehodnoteniu
derivátu.
Ak je derivát klasifikovaný ako derivát určený na obchodovanie na tuzemskej burze, zahraničnej
burze alebo inom verejnom trhu, ku dňu zostavenia účtovnej závierky sa účtuje zmena reálnej
hodnoty doložená údajmi z verejného trhu do finančných nákladov / výnosov. Zmena reálnej
hodnoty derivátov určených na obchodovanie na neverejnom trhu sa ku dňu zostavenia
účtovnej závierky účtuje do vlastného imania.
Zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov sa účtujú do vlastného imania. Ak je
zabezpečovaný majetok a záväzky, ak sa so zabezpečovacím derivátom obchoduje na
verejnom trhu a ak sa zmeny reálnej hodnoty dajú doložiť údajmi z verejného trhu, alebo ak sa
so zabezpečovacím derivátom neobchoduje na verejnom trhu, ale derivátový obchod sa
uskutoční podľa uzavretej zmluvy najneskôr do konca nasledujúceho účtovného obdobia,
následne sa na ťarchu príslušného účtu nákladov a v prospech príslušného účtu výnosov účtuje
nielen o zmenách reálnych hodnôt zabezpečeného majetku a záväzkov, ale aj
o zabezpečovacích derivátoch.
Finančný lízing

Spoločnosť účtuje o finančnom lízingu v prípade zmlúv uzatvorených


do 31. decembra 2003 tak, že lízingové splátky zahŕňa do nákladov a hodnotu prenajatého majetku
aktivuje v dobe, keď zmluva o prenájme skončí a uplatňuje sa možnosť nákupu. Splátky nájomného
hradené vopred sa časovo rozlišujú.



po 1. januári 2004 tak, že majetok obstaraný formou finančného lízingu je aktivovaný v deň prijatia
predmetu lízingu v ocenení rovnajúcom sa istine. Lízingové splátky sú rozdelené medzi finančný
náklad a zníženie nesplateného záväzku t.j. istinu. Finančný náklad sa účtuje do nákladov pri
zachovaní vecnej a časovej súvislosti.

Majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov počas doby trvania
lízingovej zmluvy. Nájomné za majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do
nákladov rovnomerne počas doby trvania zmluvy o prenájme.
Daň z príjmu
Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku
upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznateľné náklady a nezdaňované výnosy.
Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:


dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou
v súvahe a ich daňovou základňou,



možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú
stratu od základu dane v budúcnosti,



možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

O odloženom daňovom záväzku účtuje spoločnosť vždy, o pohľadávke účtuje, ak je realizovateľná.

Dotácie / Investičné ponuky
Spoločnosti bola dňa 09.04.2014 Rozhodnutím MH SR č. 2014/SŠF/4845-16 schválená žiadosť
o nenávratný finančný príspevok vo výške 779 212,90 €. O tomto nároku bolo účtované v roku 2014,
reálne čerpanie týchto zdrojov bude až v roku 2015.

48

VÝROČNÁ SPRÁVA 2014

KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC a. s.
Dlhodobý majetok
a) Dlhodobý nehmotný majetok
Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku
Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný
majetok

Aktivované
náklady
na vývoj

Softvér

Oceniteľné práva

Goodwill

Ostatný
DNM

Obstarávaný DNM

Poskytnuté
preddavky na
DNM

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia

13 434

13 434

0

0

0

0

0

0

13 434

13 434

13 434

13 434

Prírastky

0

0

Úbytky

0

0

13 434

13 434

0

0

0

0

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia

Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný
majetok

Aktivované
náklady
na vývoj

Softvér

Oceniteľné práva

Goodwill

Ostatný
DNM

Obstarávaný DNM

Poskytnuté
preddavky na
DNM

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky

13 434

13 434

0

0

0

0
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Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia

0

0

13 434

13 434

11 368

11 368

2 066

2 066

0

0

13 434

13 434

2 066

2 066

0

0

Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia

Dlhodobý nehmotný majetok

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné
právo
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka
obmedzené právo s ním nakladať

Informácie o výskumnej a vývojovej činnosti účtovnej jednotky za bežné účtovné
obdobie v členení na:


náklady na výskum vo výške : 0,00 EUR,



neaktivované náklady na vývoj vo výške : 0,00 EUR,



aktivované náklady na vývoj vo výške : 0,00 EUR.

b) Dlhodobý hmotný majetok
Informácie o dlhodobom hmotnom majetku:
Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný
majetok

Pozemky

Stavby

Samostatné
hnuteľné veci
a
súbory
hnuteľných
vecí

3 026 472

370 422

Pestovateľské
celky
trvalých
porastov

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

Ostatný
DHM

Obstarávaný
DHM

Poskytnuté
preddavky na
DHM

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtov. obdobia

493 302

73 585

4 735

3 968 516
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Prírastky

1 753

161 753

7 654

0

440668

611 828

Úbytky

0

0

0

0

169407

169 407

Presuny

0

0

0

0

0

0

495 055

3 188 225

378 076

73 585

275996

4 410 937

1 533 953

327 964

64 356

1 926 273

63 112

10 858

4 103

78 073

0

0

0

0

1 597 065

338 822

68 459

2 004 346

Stav na konci
účtov. obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovn. obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtov. obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtov. obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtov. obdobia

493 302

1 492 519

42 458

9 229

4 735

2 042 243

Stav na konci
účtov. obdobia

495 055

1 591 160

39 254

5 126

275996

2 406 591

V zmysle § 22 ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov prijalo vedenie KNS, a.s. z záujme dosiahnutia optimálnej daňovej povinnosti
rozhodnutie, že v roku 2014 nebude daňovo prerušený odpis žiadneho dlhodobého
hmotného majetku.

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný
majetok

Stavby

Samostatné
hnuteľné veci
a
súbory
hnuteľných
vecí

495 799

3 023 572

0

Pestovateľské
celky
trvalých
porastov

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

Poskytnuté
preddavky na
DHM

Ostat-ný
DHM

Obstarávaný
DHM

355 883

73 585

4 735

3 953 574

2 900

15 644

0

18 544

37 088

2 497

0

1 105

0

18 544

22 146

0

0

0

0

0

0

493 302

3 026 472

370 422

73 585

4 735

3 968 516

Pozemky

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtov. Obdobia
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Oprávky
Stav na začiatku
účtovn. Obdobia
Prírastky

1 473 640

319 156

60 250

1 853 046

60 313

9 913

4 106

74 332

0

1 105

0

1 105

1 533 953

327 964

64 356

1 926 273

Úbytky
Stav na konci
účtov. Obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtov. Obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtov. Obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtov. Obdobia

495 799

1 549 932

36 727

13 335

4 735

2 100 528

Stav na konci
účtov. Obdobia

493 302

1 492 519

42 458

9 229

4 735

2 042 243

Dlhodobý hmotný majetok

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

1 482 516,– €

Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka
obmedzené právo s ním nakladať

27.08.2014 bolo zriadené záložné právo k nehnuteľnosti Hotel Palace, vedenej na LV
č. 483 v prospech OTP Banka Slovensko, a.s. ako zábezpeka čerpania úverových
zdrojov na spolufinancovanie schváleného projektu.
Poistenie majetku
Dlhodobý majetok je poistený v poisťovni QBE Insurance ( Europe ) Limited, pobočka pre Slovenskú
republiku.. Majetkové poistenie zahŕňa predovšetkým poistenie proti živelným nebezpečenstvám, krádeži
a lúpeži, vandalizmu. Ročný limit plnenia je pre všetky miesta poistenia na území SR vo výške
1 770 000,-- EUR.

c) Dlhodobý finančný majetok
Informácie o dlhodobom finančnom majetku:
Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý
finančný majetok

Podielové CP
a podiely v DÚJ

Podielov
é CP
a podiely
v spoloč
-nosti
s podsta
t-ným
vplyvom

Ostatné
dlhodobé
CP a
podiely

Pôžičky
ÚJ
v kons.
celku

Ostatný
DFM

Pôžičky
s dobou
splatnost
i najviac
jeden rok

Obstarávaný
DHM

Poskytnuté
preddavky
na DFM

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Prírastky
Úbytky
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Presuny
Stav na konci
účtov. obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtov. obdobia
Zostatková
hodnota
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Stav na konci
účtov. obdobia

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý
finančný majetok

Podielové CP
a podiely v DÚJ

Podielov
é CP
a podiely
v spoloč
-nosti
s podsta
t-ným
vplyvom

Ostatné
dlhodobé
CP a
podiely

Pôžičky
ÚJ
v kons.
celku

Ostatný
DFM

Pôžičky
s dobou
splatnost
i najviac
jeden rok

Obstarávaný
DHM

Poskytnuté
preddavky
na DFM

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtov. obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtov. obdobia
Zostatková
hodnota
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Stav na konci
účtov. obdobia
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Dlhodobý finančný majetok

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné
právo
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka
obmedzené právo s ním nakladať
Pokiaľ nie je finančný majetok ocenený reálnou hodnotou či metódou vlastného imania, uviesť dôvody a dopady iného použitého
ocenenia.
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý
finančný majetok

Podielové CP
a podiely v DÚJ

Podielov
é CP
a podiely
v spoloč
-nosti
s podsta
t-ným
vplyvom

Ostatné
dlhodobé
CP a
podiely

Pôžičky
ÚJ
v kons.
celku

Ostatný
DFM

Pôžičky
s dobou
splatnost
i najviac
jeden rok

Obstarávaný
DHM

Poskytnuté
preddavky
na DFM

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtov. obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtov. obdobia
Zostatková
hodnota
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Stav na konci
účtov. obdobia

Dlhodobý finančný majetok

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné
právo
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka
obmedzené právo s ním nakladať
Pokiaľ nie je finančný majetok ocenený reálnou hodnotou či metódou vlastného imania, uviesť dôvody a dopady iného použitého
ocenenia.
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Informácie o dlhových CP držaných do splatnosti:
Dlhové CP držané do
splatnosti

Druh CP

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia

Zvýšenie
hodnoty

Vyradenie
dlhového CP
z účtovníctva
v účtovnom
období

Zníženie
hodnoty

Stav na
konci
účtovného
obdobia

Do splatnosti viac ako
päť rokov
Do splatnosti od troch
do piatich rokov
vrátane
Do splatnosti od
jedného do troch
rokov vrátane
Do splatnosti do
jedného roka vrátane
Dlhové CP držané do
splatnosti spolu

Informácie k o poskytnutých dlhodobých pôžičkách
Dlhodobé pôžičky

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia

Zvýšenie
hodnoty

Zníženie
hodnoty

Vyradenie
pôžičky
z účtovníctva
v účtovnom
období

Stav na konci
účtovného
obdobia

Do splatnosti viac ako päť
rokov
Do splatnosti od troch do
piatich rokov vrátane
Do splatnosti od jedného
do troch rokov vrátane
Do splatnosti do jedného
roka vrátane
Dlhodobé pôžičky spolu
Na dlhodobý finančný majetok k 31. decembru 2014 a 31. decembru 2013 v zostatkovej hodnote ___ EUR bolo zriadené záložné
právo na krytie úveru od ___ banky, a.s. (poznámka doplniť číslo).

Zásoby
Ocenenie nadbytočných, zastaraných a nízko obrátkových zásob sa znižuje na nižšiu
úžitkovú hodnotu prostredníctvom opravných položiek. Informácie o opravných
položkách k zásobám:
Bežné účtovné obdobie
Zásoby

Stav OP na
začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba OP

Zúčtovanie OP
z dôvodu
zániku
opodstatnenost
i

Zúčtovanie OP
z dôvodu
vyradenia
majetku
z účtovníctva

Stav OP na
konci
účtovného
obdobia

Materiál
Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej
výroby
Výrobky
Zvieratá
Tovar
Nehnuteľnosť na predaj
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Poskytnuté preddavky na
zásoby
Zásoby spolu

Informácie o nehnuteľnostiach na predaj
Nehnuteľnosť na predaj

Hodnota

Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné
obdobie
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku
obstarávania

Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má
účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať
Zásoby

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo
s nimi nakladať

Zákazková výroba
Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na
predaj
Názov položky

Za bežné účtovné
obdobie

Za bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Sumár od začiatku
zákazkovej výroby až do
konca bežného
účtovného obdobia

Výnosy zo zákazkovej výroby
Náklady na zákazkovú výrobu
Hrubý zisk / hrubá strata

Hodnota zákazkovej výroby

Za bežné účtovné obdobie

Sumár od začiatku zákazkovej výroby
až do konca bežného účtovného
obdobia

Vyfakturované nároky za vykonanú
prácu na zákazkovej výrobe
Úprava nárokov podľa stupňa
dokončenia alebo metódou nulového
zisku
Suma prijatých preddavkov
Suma zadržanej platby

Názov položky

Za bežné účtovné
obdobie

Za bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Sumár od začiatku
zákazkovej výstavby
nehnuteľnosti určenej na
predaj až do konca
bežného účtovného
obdobia

Výnosy zo zákazkovej výstavby
nehnuteľnosti určenej na predaj
Náklady na zákazkovú výstavbu
nehnuteľnosti určenej na predaj
Hrubý zisk / hrubá strata

VÝROČNÁ SPRÁVA 2014

56

KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC a. s.

Hodnota zákazkovej výstavby
nehnuteľnosti určenej na predaj

Sumár od začiatku zákazkovej
výstavby nehnuteľnosti určenej na
predaj až do konca bežného
účtovného obdobia

Za bežné účtovné obdobie

Vyfakturované nároky za vykonanú
prácu na zákazkovej výstavbe
nehnuteľnosti určenej na predaj
Úprava nárokov podľa stupňa
dokončenia alebo metódou nulového
zisku
Suma prijatých preddavkov
Suma zadržanej platby

Pohľadávky
Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam
Bežné účtovné obdobie
Pohľadávky

Stav OP na
začiatku
účtovného
obdobia

Pohľadávky z obchodného
styku

Tvorba OP

Zúčtovanie OP
z dôvodu
zániku
opodstatnenosti

Zúčtovanie OP
z dôvodu
vyradenia
majetku
z účtovníctva

Stav OP na
konci
účtovného
obdobia

19 471

12 754

0

0

32 224

19 471

12 754

0

0

32 224

Pohľadávky voči dcérskej
účtovnej jednotke
a materskej účtovnej
jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči
spoločníkom, členom
a združeniu
Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu

K pochybným pohľadávkam boli v roku 2014 vytvorené nové opravné položky do výšky
uznaného daňového výdavku podľa § 20 ods. 14 vo výške 12 754,-- €.
Pohľadávky voči spriazneným osobám spoločnosť neeviduje.

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok
Názov položky

V lehote splatnosti

Po lehote splatnosti

Pohľadávky spolu

Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej
jednotke a materskej účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom
a združeniu
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Iné pohľadávky

0

0

Dlhodobé pohľadávky spolu

0

0

Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku

143 930

52 171

196 101

779 213

0

779 213

1 325

0

1 325

924 468

52 171

976 639

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej
jednotke a materskej účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom
a združeniu
Sociálne poistenie
Daňové pohľadávky a dotácie
Iné pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky spolu

Pohľadávky podľa zostatkovej doby
splatnosti

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Pohľadávky po lehote splatnosti

52 171

45 766

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti
do jedného roka

52 171

45 766

Krátkodobé pohľadávky spolu

52 171

45 766

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti
jeden rok až päť rokov

0

0

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti
dlhšou ako päť rokov

0

0

Dlhodobé pohľadávky spolu

0

0

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou
zabezpečenia
Bežné účtovné obdobie
Opis predmetu záložného práva
Hodnota pohľadávky

Hodnota predmetu
Pohľadávky kryté záložným právom alebo
inou formou zabezpečenia
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo
záložné právo
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je
obmedzené právo s nimi nakladať

x
x

Finančné účty
Informácie o krátkodobom finančnom majetku
Názov položky
Pokladnica, ceniny
Bežné bankové účty
Bankové účty termínované
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Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

6 360

12 704

293 579

461 167

0

0
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Peniaze na ceste
Spolu

- 263

-88

299 676

473 783

Bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Stav na konci
účtovného
obdobia

Úbytky

Majetkové CP na obchodovanie
Dlhové CP na obchodovanie
Emisné kvóty
Dlhové CP so splatnosťou do
jedného roka držané do splatnosti
Ostatné realizovateľné CP
Obstarávanie krátkodobého
finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok
spolu

Informácie o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku
Krátkodobý finančný majetok

Stav OP na
začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba OP

Zúčtovanie
OP z dôvodu
zániku
opodstatnenosti

Zúčtovanie
OP z dôvodu
vyradenia
majetku z
účtovníctva

Stav OP na
konci
účtovného
obdobia

Ostatné realizovateľné CP
Obstarávanie krátkodobého
finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok
spolu

Informácie o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo
a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo
s ním nakladať
Názov položky

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné
právo
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo
s ním nakladať

Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou
Krátkodobý finančný majetok

Zvýšenie / zníženie
hodnoty
(+ / -)

Vplyv ocenenia na
výsledok hospodárenia
bežného účtovného
obdobia

Vplyv ocenenia na
vlastné imanie

Majetkové CP na obchodovanie
Dlhové CP na obchodovanie
Emisné kvóty (komodity)
Ostatné realizovateľné CP
Krátkodobý finančný majetok spolu
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ČASOVÉ ROZLÍŠENIE
Informácie o významných položkách časového rozlíšenia
Opis položky časového rozlíšenia

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:

Náklady budúcich období krátkodobé,
z toho:

5 389

11 271

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:

15 473

10 351

- časové rozlíšenie tržieb z ubytovania

15 473

10 351

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:

Majetok prenajatý formou finančného prenájmu (Spoločnosť je
PRENAJÍMATEĽOM)
Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Splatnosť

Splatnosť

Názov položky
do jedného
roka vrátane

od jedného
roka do
piatich rokov
vrátane

viac ako päť
rokov

do jedného
roka vrátane

od jedného
roka do
piatich rokov
vrátane

viac ako päť
rokov

Istina
Finančný výnos
Spolu

60

VÝROČNÁ SPRÁVA 2014

KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC a. s.
Vlastné imanie
Základné imanie spoločnosti je zložené z 47 660 akcií v podobe zaknihovaných na
doručiteľa a splatených, s nominálnou hodnotou 33,193919 jednej akcie.
Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovný zisk

53 289

Rozdelenie účtovného zisku

Bežné účtovné obdobie

Prídel do zákonného rezervného fondu

5 329

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov

47 960

Prídel do sociálneho fondu
Prídel na zvýšenie základného imania
Úhrada straty minulých období
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom
Iné
Spolu

53 289

Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná strata
Vysporiadanie účtovnej straty

Bežné účtovné obdobie

Zo zákonného rezervného fondu
Zo štatutárnych a ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Úhrada straty spoločníkmi
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov
Iné
Spolu

Informácie o zmenách vlastného imania
Bežné účtovné obdobie
Položka vlastného imania

Základné imanie

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia
1 582 022

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia
1 582 022

Vlastné akcie a vlastné obchodné
podiely
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Zmena základného imania
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy

168 396

168 396

246 992

246 992

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný
fond) z kapitálových vkladov
Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín
Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku ( pozemkov )
Zákonný rezervný fond

33 787

5 329

39 116

Štatutárne fondy a ostatné fondy

0

109 281

109 281

Nerozdelený zisk minulých rokov

61 321

Nedeliteľný fond

Neuhradená strata minulých rokov

61 321

0
0

0

Výsledok hospodárenia bežného
účtovného obdobia

1 805

53 289

55 094

Vyplatené dividendy
Ostatné položky vlastného imania
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej
osoby – podnikateľa

Vedenie spoločnosti navrhuje rozdeliť zisk za rok 2014 nasledovne:
Hospodársky výsledok za rok 2014 : 55 094,13 €
- tvorba rezervného fondu 10 % : 5 509,41 €
- tvorba ostatných fondov

: 49 584,72 €

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Položka vlastného imania

Základné imanie

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

1 582 022

1 582 022

168 396

168 396

Vlastné akcie a vlastné obchodné
podiely
Zmena základného imania
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný
fond) z kapitálových vkladov
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Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri
zlúčení, splynutí a rozdelení
Zákonný rezervný fond

246 992

246 992
5 425

28 362

33 787

Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy a ostatné fondy

0

Nerozdelený zisk minulých rokov

12 490

Neuhradená strata minulých rokov

0
48 831

61 321
0

0

Výsledok hospodárenia bežného
účtovného obdobia

968

54 257

53 289

Vyplatené dividendy
Ostatné položky vlastného imania
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej
osoby – podnikateľa

Rezervy
Informácie o rezervách
Bežné účtovné obdobie
Názov položky

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Stav na konci
účtovného
obdobia

Krátkodobé rezervy,
z toho:

38 381

26 242

35 881

28 742

- zákonné

20 881

22 742

20 881

22 742

- ostatné

17 500

3 500

15 000

6 000

Dlhodobé rezervy, z toho:
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Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Názov položky

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Stav na konci
účtovného
obdobia

Krátkodobé rezervy,
z toho:

47 362

22 381

31 362

38 381

- zákonné

26 362

20 881

26 362

20 881

- ostatné

21 000

1 500

5 000

17 500

Dlhodobé rezervy, z toho:

Rezervy sú vytvorené z dôvodu :
Zákonné rezervy sú vytvorené na nevyčerpané dovolenky roku 2014 a poistné k nim,
a rezerva na odmenu pre audítora s predpokladaným rokom použitia 2015.
Ostatné rezervy sú vytvorené na náklady spojené so súdnymi spormi s predpokladaným
rokom použitia 2015.

záväzky
Informácie o záväzkoch
Názov položky
Záväzky po lehote splatnosti

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

0

142 103

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka vrátane

306 142

129 760

Krátkodobé záväzky spolu

306 142

271 863

51 582

30 986

53 809

30 986

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden
rok až päť rokov ( odl. daň + SF )
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad
päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu

Záväzky zabezpečené záložným právom / zárukou v prospech veriteľa:
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Záväzok

Zostatok v roku 2014
(EUR)

Popis zaistenia

0

xxx

Xxx

Iné dlhodobé záväzky tvoria záporné reálne hodnoty otvorených derivátov (poznámka doplniť číslo).

Záväzky voči spriazneným osobám ( Liku, s.r.o. vo výške 140 498,– € ).
Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Začiatočný stav sociálneho fondu

1 449

620

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov

4 611

8 183

Tvorba sociálneho fondu zo zisku

0

0

Ostatná tvorba sociálneho fondu

0

0

Tvorba sociálneho fondu spolu

4 611

8 183

Čerpanie sociálneho fondu

3 468

7 354

Konečný zostatok sociálneho fondu

2 592

1 449

Bankové úvery a finančné výpomoci
Informácie o vydaných dlhopisoch
Názov vydaného
dlhopisu

Menovitá
hodnota

Počet

Emisný kurz

Úrok

Splatnosť

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach
Názov položky

Mena

Úrok p.a. v %

Dátum
splatnosti

Suma istiny
v príslušnej
mene za bežné
účtovné
obdobie

30.03.2016

35 961,–

Suma istiny
v príslušnej
mene za
bezprostredne
predchádzajúc
e účtovné
obdobie

Dlhodobé bankové úvery

Krátkodobé bankové úvery
OTP EURO PROMT

Euro

3,2

0,00
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Úver je bankou poskytnutý za účelom financovania investičných potrieb na základe
predkladania dodávateľských faktúr na financovanie projektu Rekonštrukcia národnej
kultúrnej pamiatky hotela Palace a doplnkových služieb schváleného MH SR v rámci
„Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“.

Názov položky

Mena

Úrok p.a. v %

Dátum
splatnosti

Suma istiny
v príslušnej
mene za bežné
účtovné
obdobie

Suma istiny
v príslušnej
mene za
bezprostredne
predchádzajúc
e účtovné
obdobie

Dlhodobé pôžičky

Krátkodobé pôžičky

Krátkodobé finančné výpomoci
Euro

0,00

31.12.2015

35 800,–

0,00

Prehľad splatnosti bankových úverov a finančných výpomocí:
(EUR)

Bankové úvery

Kontokorentné účty

Finančné výpomoci
35 800,–

2015
35 961,–

2016
2017
2018
2019 a ďalej

Odložená daň z príjmov
Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

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

- 228 684

-145 924

Odpočítateľné

- 228 684

-145 924

0

0

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

6 000

17 500

Odpočítateľné

6 000

17 500

Zdaniteľné

0

0

Možnosť umorovať daňovú stratu
v budúcnosti

0

0

22,00

23,00

Odložená daňová pohľadávka

0

0

Uplatnená daňová pohľadávka

0

0

Zaúčtovaná ako zníženie nákladov

0

0

Zaúčtovaná do vlastného imania

0

0

Odložený daňový záväzok

48 990

29 537

Zmena odloženého daňového záväzku

19 453

19 540

Zaúčtovaná ako náklad

19 453

19 540

0

0

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty
Sadzba dane z príjmov (v %)

Zaúčtovaná do vlastného imania

Spoločnosť eviduje odložený daňový záväzok vo výške 48 990,00 EUR.

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE
Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:

Výdavky budúcich období krátkodobé,
z toho:

0

0

1 040 626

289 234

Dotácia z roku 2006

261 413

289 234

Schválená Dotácia z roku 2014

779 213

0

850

0

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:
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Dňa 09.04.2014 bolo MH SR vydané Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v súlade s § 14 a nasl. Zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v platnom znení s výškou NFP
779 212,90 Eur. Na základe tohto Rozhodnutia spoločnosť o tejto skutočnosti účtovala
v súlade s postupmi účtovania o výnosoch budúcich období ( účet 384- ... ).

deriváty
Spoločnosť nemá uzavreté zmluvy o derivátoch, ktoré člení na deriváty určené
na obchodovanie a zabezpečovacie deriváty. K 31. decembru 2014 a 2013 spoločnosť
neprecenila deriváty na reálnu hodnotu a kladné, resp. záporné reálne hodnoty
derivátov sú vykázané v iných pohľadávkach, resp. v iných záväzkoch.
Informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie
Účtovná hodnota

Názov položky

pohľadávky

záväzky

Dohodnutá cena
podkladového nástroja

Deriváty určené na obchodovanie,
z toho:

Zabezpečovacie deriváty, z toho:

Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na

Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom
na

Výsledok
hospodárenia

Vlastné imanie

Výsledok
hospodárenia

Vlastné imanie

Deriváty určené na
obchodovanie, z toho:

Zabezpečovacie deriváty,
z toho:
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Deriváty nespĺňajúce podmienky pre zabezpečenie sú zahrnuté v derivátoch určených
na obchodovanie. (Pokiaľ zahrňujú aj iné deriváty, uviesť dôvod ich uzavretia.)
Informácie o položkách zabezpečených derivátmi
Reálna hodnota
Zabezpečovaná položka
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Majetok vykázaný v súvahe
Záväzok vykázaný v súvahe
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových
účtoch
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne
nezabezpečené
Spolu

Lízing (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)
Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu:
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Splatnosť

Splatnosť

Názov položky
Do jedného
roka vrátane

Od jedného
roka do piatich
rokov vrátane

Viac ako
päť rokov

Do jedného
roka vrátane

Od jedného
roka do piatich
rokov vrátane

Viac ako
päť rokov

Istina
Finančný náklad
Spolu

Informácie o majetku prenajatom formou operatívneho prenájmu k 31. decembru 2014:
Spoločnosť nemá v prenájme formou finančného prenájmu žiadny majetok.

Podmienené záväzky a aktíva, Podsúvahové položky
Spoločnosť neposkytla nikomu žiadne záruky.
Spoločnosť vedie tieto súdne spory :
1. JUDr. František Komka o zriadenie vecného bremena.
2. Klára Orlíková, o náhradu škody
Spoločnosť prostredníctvom exekútorov vymáha 4 rizikové pohľadávky, ku ktorým
vytvorila opravné položky.
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Informácie o podsúvahových položkách:
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Prenajatý majetok
Majetok v nájme (operatívny prenájom)
Majetok prenajatý do úschovy
Pohľadávky z derivátov
Záväzky z opcií derivátov
Odpísané pohľadávky
Pohľadávky z leasingu
Záväzky z leasingu
Iné položky : drobný majetok v OTE

352 465

269 989

Informácie o podmienených záväzkoch :
Bežné účtovné obdobie
Druh podmieneného záväzku
Hodnota celkom

Hodnota voči spriazneným osobám

Zo súdnych rozhodnutí
Z poskytnutých záruk
Zo všeobecne záväzných právnych
predpisov
Zo zmluvy o podriadenom záväzku
Z ručenia
Iné podmienené záväzky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Druh podmieneného záväzku
Hodnota celkom

Hodnota voči spriazneným osobám

Zo súdnych rozhodnutí
Z poskytnutých záruk
Zo všeobecne záväzných právnych
predpisov
Zo zmluvy o podriadenom záväzku
Z ručenia

Iné podmienené záväzky
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Informácie o podmienenom majetku:
Druh podmieneného majetku

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Práva zo servisných zmlúv
Práva z poistných zmlúv
Práva z koncesionárskych zmlúv
Práva z licenčných zmlúv
Práva z investovania prostriedkov
získaných oslobodením od dane
z príjmov
Práva z privatizácie
Práva zo súdnych sporov
Iné práva

Výnosy a Náklady
Tržby
Informácie o tržbách:
Typ výrobkov, tovarov,
služieb (predaj tovaru)
Oblasť odbytu

Bežné
účtovné
obdobie

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (tržby za služby)

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (finančné výnosy)

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Slovenská republika

202 715

191 930

1 936 966

1 791 034

126

119

Spolu

202 715

191 930

1 936 966

1 791 034

126

119

Údaje o zmene stavu vnútropodnikových zásob
Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob
Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Zmena stavu
vnútroorganizačných zásob

Názov položky
Konečný
zostatok

Konečný
zostatok

Začiatočný
stav

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúc
e účtovné
obdobie

Nedokončená výroba a polotovary
vlastnej výroby
Výrobky
Zvieratá
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Spolu
Manká a škody

x

x

x

5 114

0

Reprezentačné

x

x

x

6 529

3 865

Dary

x

x

x

1

31

Iné

x

x

x

0

0

Zmena stavu
vnútroorganizačných zásob vo
výkaze ziskov a strát

x

x

x

0

0

Aktivácia
Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti
a mimoriadnej činnosti:

Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Významné položky pri aktivácii
nákladov, z toho:

Ostatné významné položky výnosov
z hospodárskej činnosti, z toho:
- náhrada od zodp. Osôb
- dotácie ( do výnosov z r. 2006 )
Finančné výnosy, z toho:
Kurzové zisky, z toho:

251

0

27 823

27 825

126

119

12

20

114

99

3 162

0

3 162

0

Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka
Ostatné významné položky finančných
výnosov, z toho:
- Výnosové úroky z bank. Účtov

Mimoriadne výnosy, z toho:
-

Náhrady od poisťovní

Informácie o čistom obrate
Názov položky
Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

0

0

1 936 966

1 791 034
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Tržby za tovar

202 715

191 930

Výnosy zo zákazky

0

0

Výnosy z nehnuteĺnosti na predaj

0

9 099

30 717

30 543

2 170 398

2 022 606

Iné výnosy súvisiace s bežnou
činnosťou
Čistý obrat celkom

Náklady
Informácie o nákladoch:
Názov položky
Náklady za poskytnuté služby,
z toho:
Náklady voči audítorovi, audítorskej
činnosti, z toho:
náklady za overenie individuálnej
účtovnej závierky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

408 198

419 149

2 100

2 100

2 100

2 100

- upratovanie

25 401

48 501

- spoje

12 609

10 322

- nájomné

95 675

85 760

- spotreba materiálu

352 301

330 724

- spotreba energií

177 879

198 082

- osobné náklady

750 117

649 799

4 015

4 015

Kurzové straty, z toho:

91

91

Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka

91

91

Ostatné významné položky finančných
nákladov, z toho:

4 142

3 924

- poplatky z terminálových platieb

2 449

2 541

350

383

Mimoriadne náklady, z toho:

4 952

0

-Škody živelná udalosť

4 952

0

iné uisťovacie audítorské služby
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
Ostatné významné položky nákladov za
poskytnuté služby, z toho:

Ostatné významné položky nákladov
z hospodárskej činnosti, z toho:

Finančné náklady, z toho:

- finančné služby CDCP SR
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Dane z príjmov
Informácie o daniach z príjmov:
Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

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

19 453

19 541

Informácie o daniach z príjmov:
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie
Názov položky
Základ dane
Výsledok hospodárenia pred
zdanením, z toho:

Daň

Daň v %

Základ dane

Daň

Daň v %

77 448

x

x

73 368

x

x

X

17 039

22,00

X

16 875

23,00

- 80 807

- 17 778

22,00

- 56 271

- 12 942

23,00

-113

- 25

22,00

- 99

- 23

23,00

0

0

22,00

- 14 741

- 3 390

23,00

-3 472

- 764

22,00

2 257

520

23,00

Splatná daň z príjmov

x

21

22,00

x

538

23,00

Splatná daň - licencia

x

2 880

x

x

x

x

Odložená daň z príjmov

x

19 453

22,00

x

19 541

23,00

Celková daň z príjmov

x

22 354

22,00

x

20 079

23,00

Teoretická daň
Daňovo neuznané náklady
Výnosy nepodliehajúce dani
Umorenie daňovej straty
Spolu

Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov
Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov
a iných orgánov
Hodnota príjmu, výhody súčasných členov
orgánov

Hodnota príjmu, výhody bývalých členov
orgánov

Druh príjmu, výhody
Štatutárnych

dozorných

iných

štatutárnych

dozorných

iných
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Časť 1 – Bežné účtovné obdobie

Časť 1 – Bežné účtovné obdobie

Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

2 390

2 390

2 390

2 390

Peňažné príjmy

Nepeňažné príjmy

Peňažné preddavky

Nepeňažné preddavky

Poskytnuté úvery

Poskytnuté záruky

Iné

Informácie o spriaznených osobách
Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými
osobami
Hodnotové vyjadrenie obchodu
Spriaznená osoba

Liku, s.r.o.

Kód druhu
obchodu

nájom

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

56 075

45 590
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Hodnotové vyjadrenie obchodu
Dcérska účtovná jednotka/
Materská účtovná jednotka

Kód druhu
obchodu

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Prehľad o peňažných tokoch
Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný priamou metódou a je uvedený v tabuľke
nižšie.
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Označenie
položky

Obsah položky

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
A. 1.

Príjmy z predaja tovaru (+)

202 715

191 930

92 998

100 519

9 692

0

1 926 538

1 791 034

A. 2.

Výdavky na nákup tovaru

A. 3.

Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)

A. 4.

Príjmy z predaja služieb (+)

A. 5.

Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok (-)

517 473

528 906

A. 6.

Výdavky na služby (-)

408 199

419 149

A. 7.

Výdavky na osobné náklady (-)

750 117

658 249

A. 8.

Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň
z príjmov účtovnej jednotky (-)

16 126

13 939

0

0

0

0

A. 9.
A. 10.

Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo
na obchodovanie (+)
Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo
na obchodovanie (-)

A. 11.

Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené
na predaj alebo na obchodovanie (+)

0

0

A. 12.

Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené
na predaj alebo na obchodovanie (-)

0

0

A. 13.

Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla
banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté
na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)

0

0

A. 14.

Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke
poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery
poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)

0

0

A. 15.

Ostatné príjmy z prevádzkových činností, s výnimkou tých, ktoré
sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)

165 724

66 458

A. 16.

Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, s výnimkou tých, ktoré
sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)

325 006

192 046

*

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti okrem príjmov a výdavkov,
ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných
tokov (+/-), (súčet A. 1. až A. 16. )

194 750

136 614

A. 17.

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných
činností (+)

114

99

A. 18.

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
finančných činností (-)

43

0

A. 19.

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré
sa začleňujú do investičných činností (+)

0

0

A. 20.

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých,
ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)

0

0

194 821

136 713

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),
(súčet A. 1. až A. 20.)
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A. 21.
A. 22.
A. 23.
A.

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa
začleňujú do investičných činností alebo do finančných činností (-/+)
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú
činnosť (+)
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú
činnosť (-)
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti
(súčet A. 1. až A. 23.)

21

19

0

0

0

0

194 800

136 694

0

0

440 668

18 544

Peňažné toky z investičnej činnosti
B. 1.

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)

B. 2.

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)

B. 3.

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov
a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov,
ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených
na predaj alebo na obchodovanie (-)

0

0

B. 4.

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)

0

0

B. 5.

Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)

0

9 099

B. 6.

Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a
podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov,
ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených
na predaj alebo na obchodovanie (+)

0

0

B. 7.

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej
účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)

0

0

B. 8.

Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou
jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného
celku (+)

0

0

0

0

0

0

B. 9.

B. 10.

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím
osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej
jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)
Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím
osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je
súčasťou konsolidovaného celku (+)
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B. 11.

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových
činností (+)

B. 12.

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré
sa začleňujú do prevádzkových činností (+)

B. 13.

B. 14.

B. 15.
B. 16.
B. 17.

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo
na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky
z finančnej činnosti (-)
Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo
na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky
z finančnej činnosti (+)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ich možné začleniť
do investičných činností (-)
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť
(+)
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na
investičnú činnosť (-)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. 18.

Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)

0

0

B. 19.

Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

0

0

B.

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti
(súčet B. 1. až B. 19.)

- 440 668

- 9445

0

0

0

0

Peňažné toky z finančnej činnosti
C. 1.

Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní
(súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)

C. 1. 1.

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)

C. 1. 2.

Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo
fyzickou osobou, ak je účtovnou jednotkou (+)

0

0

C. 1. 3.

Prijaté peňažné dary (+)

0

0

C. 1. 4.

Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)

0

0

C. 1. 5.

Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií
a vlastných obchodných podielov (-)

0

0

C. 1. 6.

Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou ()

0

0

C. 1. 7.

Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom alebo
fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)

0

0

C. 1. 8.

Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného
imania (-)

0

0

C. 2.

Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých
záväzkov z finančnej činnosti,
(súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)

71 761

0

C. 2. 1.

Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)

0

0
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C. 2. 2.

Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)

C. 2. 3.

Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka
alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli
poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)

C. 2. 4.

Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke
poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov,
ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)

C. 2. 5.

Príjmy z prijatých pôžičiek (+)

C. 2. 6.

Výdavky na splácanie pôžičiek (-)

C. 2. 7.

Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom
zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)

C. 2. 8.

C. 2. 9.

C. 3.

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov
a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou
tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných
tokov (-)
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú
do prevádzkových činností (-)
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou
tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)

C. 5.

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj
alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z
investičnej činnosti (-)

C. 6.

Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj
alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky
z investičnej činnosti (+)

C. 8.
C. 9.
C.

0

35 961

0

0

0

35 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 761

0

-174 107

127 249

473 783

346 534

Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých
záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa
uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)

C. 4.

C. 7.

0

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno
začleniť do finančných činností (-)
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú
činnosť (+)
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú
činnosť (-)
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti
(súčet C. 1. až C. 9.)

D.

Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-),
(súčet A + B + C)

E.

Stav peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)
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F.

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci
účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových
rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka (+/-)

G.

Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným
ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka (+/-)

H.

Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové
rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka (+/-)

299 676

473 783

0

0

299 676

473 783

Významné udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka
Po 31. decembri 2014 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie
skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Zostavené dňa:
30.03.2015

Podpis štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:
Ing. Jozef Vilim

Osoba zodpovedná za
účtovníctvo
(meno, podpis):
Ing. Bohuš Behul

Osoba zodpovedná
za účtovnú závierku
(meno, podpis):
Ing. Bohuš Behul
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