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ROČNÁ SPRÁVA

Časť 1.- Identifikácia emitenta

emitenta cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

akciová spoločnosť

ganzova.dana@tldtatry.sk

Zakladateľ:
FNM

6 640 000

Kúpele Štrbské Pleso, a.s.

Kúpeľná 4043/6
05985

Ing. Dana Ganzová

Základné imanie (v EUR):

www.kupelesp.sk

13.9.1995

Štrba-Štrbské Pleso

7871931

kupelesp.sk

v zmysle zákona o burze cenných papierov



alebo

Čas zverejnenia                    § 47 ods. 8 zákona o burze

Súvaha-pasíva Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva)
Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva)

Účtovná závierka podľa SAS Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)
Súvaha-aktíva
Účtovná závierka-základné údaje

Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát)Výkaz ziskov  a strát 

Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí
zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných
štandardov.

Príloha č. 5 (P5Poznámky)

Súvaha podľa IAS/IFRS Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa IAS)

Časť 2. Účtovná závierka

Predmet podnikania: kúpa tovaru za účelom dalšieho predaja, čistenie odevov, údržba a oprava motorových vozidiel, pedikúra,prevádzkovanie zariadení slúžiacich 
na regeneráciu, služby súvisiace so skrášľovaním tela, organizovanie kurzov, seminárov, školení, kult.,športových a spoločenských podujatí, 
kaderníctvo, prípravné práce pre stavbu, kozmetické služby, demolácie,zemné a kpačské práce, maserske služby, prenájom strojov, 
prístrojov,zariadení a motorových vozidiel, prenájom nehnutelností, reklamné a propagačné činnosti, sprostredkovanie obchodu, dopravy a 
služieb, podnikateľské poradenstvo, činnosť org. a ekonomických poradcov, prevádzkovanie parkoviska, nepravidelná neverejná cestná 
osobná doprava, ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach, 
prenájomhnuteľného majetku, údržby a oprava motorových vozidiel,vedenie účtovníctva, nákladná cestná doprava, zmenárne, maliarske a 

Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)

Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda)

Účtovná závierka-základné údaje

CASH-FLOW-Priama metóda

Účtovná závierka podľa IAS/IFRS

Poznámky

Príloha č. 6 (P6CASH-FLOW-Priama metóda)

CASH-FLOW-Nepriama metóda

UPOZORNENIE                                                                 

Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS

Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka
okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods.1 zákona o
účtovníctve, ktorá v účtovnom období emitovala cenné papiere a
tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá
nespĺňa podmienky podľa § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve,
zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných
účtovných štandardov ak sa tak rozhodne.

V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne 
zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.

Príloha č. 9 (P9Výkaz ZaS podľa IAS)Výkaz ziskov a strát podľa IAS/IFRS

Príloha č. 10 (P10Výkaz zmien vo VI podľa IAS)

Účtovná závierka je zostavená podľa SAS (Slovenské štandardy) , alebo podľa IAS/IFRS  (medzinárodné štandardy) áno



áno

Dátum auditu: 22.4.2010

áno

§ 20 ods. 1 zákona o účtovníctve informácie o:

Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie:

Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS

STRAKA&Partners s.r.o., Kultúrna 19,Bratislava, licencia UDVA č. 324, zodpovedný audítor-Ing. Zuzana Bieleschová, licencia č. 978

Účtovná závierka bola overená audítorom  ku dňu predloženia ročnej finančnej správy(áno/nie)

Príloha č. 13 (P13Poznámky podľa IAS)

Časť 3. Výročná správa 

Konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS

Poznámky podľa IAS/IFRS

Poznámky podľa IAS/IFRS

Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS Príloha č. 16 (P16Výkaz zmien vo VI podľa IAS)

1. Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku  (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie)

Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa IAS)

Príloha č. 11 (P11Výkaz PT podľa IAS)

Súvaha podľa IAS/IFRS

Príloha č. 15 (P15Výkaz ZaS podľa IAS)

a) vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená; informácia sa poskytuje vo 
forme vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja a obsahuje dôležité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej 
jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť, s poukázaním na príslušné údaje uvedené v účtovnej závierke,

V zmysle § 34 ods. 3 zákona o burze  ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ročná 
finančná správa obsahuje aj ročnú účtovnú závierku materskej spoločnosti zostavenú v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v 
ktorom bola založená materská spoločnosť.

Spoločnosť od 6. mája 2009 zahájila hotelovú prevádzku v zrekonštruovaných objektoch liečebného komplexu Hviezdoslav na základe management kontraktu so spoločnosťou 
Kempinski Hotels S.A.

Š Ú

Výkaz ziskov a strát podľa IAS/IFRS

V zmysle § 34 ods. 5 zákona o burze  účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka musia byť overené audítorom.

Príloha č. 18 (P18Poznámky podľa IAS)

Podľa § 34 ods. 2 písm. a) ročná finančná správa obsahuje výročnú správu vypracovanú v súlade s osobitným predpisom, ktorým je § 20 
zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve")

Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS Príloha č. 17 (P17Výkaz PT podľa IAS)



c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky

Dcérska spoločnosť Kúpele Štrbské Pleso-Vysoké Tatry, s.r.o. vstúpila vo februári 2010 do likvidácie.

f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

Rekonštrukcia bola okrem bankového úveru financovaná aj zo schváleného nenávratného finančného príspevku zo Štrukturálnych fondov EÚ v sume 2 655 551 €.

    Dcérska spoločnosť KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO –VYSOKÉ TATRY, s.r.o. v roku 2009 nevykonávala žiadnu činnosť.

d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

e) nadobúdaní vlastných akcií, 27a) dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22 
zákona o účtovníctve (kde 27a) pod čiarou je § 161d ods. 2 Obchodného zákonníka)

O vyrovnaní straty rozhodne valné zhromaždenie v priebehu roka 2010. Návrh štatutárneho orgánu je aby sa strata vo výške 7 564 054 € previedla na účet neuhradených strát 
minulých období.

V roku 2010 spoločnosť plánuje:
- Ukončit všetky práce spojené s rekonštrukciou LD Hviezdoslav, a to dokončiť mladomanželský apartmán  v objekte Kriváň a prezidentský apartmán v objekte Jánošík. 

nevyskytujú sa

Spoločnosť bola v roku 2008 jediným spoločníkom v dcérskej spoločnosti KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO – VYSOKÉ TATRY, s. r. o.. Hodnota obchodného podielu v tejto spoločnosti 
predstavuje 199 164 €.
V roku 2009 sa nenadobúdali žiadne vlastné akcie, dočasné listy a iné obchodné podiely a tiež nevykonávali obchody s derivátmi.



§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve

b) cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka vystavená

účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí

g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov

spoločnosť nevyužíva zabezpečovacie deriváty

Spoločnosť riadi finančné riziko, finančné toky a sleduje parametre likvidity. Spoločnosti nehrozí cenové riziko.

Ak je to pre posúdenie aktív, pasív a finančnej situácie účtovnej jednotky, ktorá používa nástroje podľa osobitného predpisu ( zákon č.  566/2001 Z.z. o cenných 
papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ) významné, účtovná jednotka je povinná uviesť vo výročnej správe tiež informácie o:

a) cieľoch a metódach riadenia rizík v účtovnej jednotke vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú 
zabezpečovacie deriváty

ý

h) tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí

nevyskytujú sa



§ 20 ods. 6 zákona o účtovníctve

Základné  informácie  o  správe a metódach riadenia  sú  obsiahnuté  v Stanovách spoločnosti,  v Organizačnom poriadku a v súbore  riadiacich aktov (smernice),  ktoré  sú  
zverejnené  v sídle  spoločnosti.  V plnom rozsahu sú s nimi oboznámení zamestnanci spoločnosti.

   Kódex  riadenia  v  plnom  rozsahu  nahrádzajú  a  plnia  funkciu  systému  správy  a riadenia spoločnosti základné organizačné normy a.s.: stanovy, organizačný poriadok, pokyny 
a zápisy zo stretnutia vedenia spoločnosti.

   Najvyšším  kontrolným  orgánom  spoločnosti   je  dozorná  rada,  ktorá  dohliada  na  výkon pôsobnosti  predstavenstva  a  ním  uskutočňovanej  podnikateľskej činnosti.  Dozorná  
rada  predkladá   závery  z  kontrolnej  činnosti   valnému zhromaždeniu. Dozornú radu volí a  odvoláva valné zhromaždenie. Právomoci dozornej rady sú uvedené v stanovách 
spoločnosti.

Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe uviesť ako osobitnú časť 
výročnej správy vyhlásenie o správe a riadení, ktoré obsahuje

Skupina dodržiava princípy dobrej správy a riadenia spoločnosti v zmysle Kódexu správy a riadenia spoločnosti, ktorý tvorí súčasť Burzových pravidiel a je prístupný na stránke 
www.bsse.sk“

a) odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne 
dostupný

c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti (napríklad § 18 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov) a dôvody 
týchto odchýlok alebo informáciu o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla

Dávame Vám do pozornosti Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku, ktorého vzor sa nachádza na www.bsse.sk ako príloha k Burzovým 
pravidlám.

b) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené

d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík



g) informácie podľa § 20 ods. 7 zákona o účtovníctve
Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe zverejniť aj údaje o

ISIN Druh Forma Podoba Počet Opis práv
SK1120003076 akcia kmenová na doručiteľa 98411 bežná
SK1120008687 akcia kmenová na doručiteľa 101589 bežná

Vydané cenné papiere, ktoré tvoria
základné imanie vrátane údajov o
cenných papieroch, ktoré neboli
prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu v žiadnom
členskom štáte alebo štáte
Európskeho hospodárskeho priestoru,
okrem dlhopisov (uviesť všetky v
súčasnosti vydané cenné papiere. V
§ 2 ods. 2 zákona o cenných
papieroch sú ustanovené všetky druhy
cenných papierov)           

33,20

b) obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov

a) štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho 
hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní

   Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktoré vykonáva pôsobnosti v zmysle obchodného zákonníka a stanov spoločnosti. Valné zhromaždenie sa skladá zo 
všetkých na ňom prítomných akcionárov.  Akcionár  je  oprávnený  zúčastniť sa  na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom,  požadovať informácie a vysvetlenia  týkajúce sa 
záležitostí  spoločnosti alebo  osôb  ovládaných spoločnosťou, ktoré  súvisia s predmetom   rokovania  valného zhromaždenia  uplatňovať  na  ňom  návrhy. Výkon  hlasovacích   
práv  akcionárov  nie  je v stanovách obmedzený. Hlasovacia právo  patriace  akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií.

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, má troch členov v zložení :  

PREDSTAVENSTVO
PharmDr. Tomáš Tesař, PhD.    predseda predstavenstva (od 3.5.2004)
Ing. Michal Borguľa                     podpredseda predstavenstva (od 30.6.2006)                          
Ing. František Chalabala             člen predstavenstva (od 19.1.2007)
    Predstavenstvo  riadi  činnosť  spoločnosti  a  je   oprávnené  konať  v  mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám. Spoločnosť  zaväzuje  
predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva každý samostatne, člen predstavenstva vždy iba spoločne s predsedom predstavenstva alebo podpredsedom 
predstavenstva. Predstavenstvo sa za činnosť zodpovedá dozornej rade a  valnému  zhromaždeniu.  Predstavenstvo  má  svoj  vlastný  štatút.  Prestavensto má zriadený výbor pre 
audit

f) informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov

e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania

Menovitá hodnota

33,20



% na ZI Prijaté/neprijaté na 
obchodovanie

0,49
0,51

ISIN
Druh
Forma
Podoba
Počet
Men. hodnota
Opis práv
Dátum začiatku vydávania
Termín splatnosti menovitej 
hodnoty
Spôsob určenia výnosu
Termíny výplaty
Možnosť predčasného splatenia
Záruka za splatnosť
Záruky prevzali:
IČO
Obchodné meno

Sídlo

Pri vymeniteľných dlhopisoch, 
postup pri ich výmene za akcie

nie

Obmedzená prevoditeľnosť 
(popis)

bez
bez

Vydané dlhopisy (áno/ v prípade, že v súčasnosti nemá vydané dlhopisy resp. všetky 
dlhopisy sú splatené uviesť nie)                            



Majitelia cenných papierov nemajú osobitné práva kontroly.
d) majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv

Burios Enterprises Limited, Akropoleos 59-61, Nicosia - 151 820, Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, Prievozská 2/B, Bratislava - 9800, Mesto Vysoké Tatry, 
Starý Smokovec - 4920, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, Bratislava - 33 460

c) kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu, 28aa)
(kde poznámka pod čiarou 28aa) je § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z.z.)

e) spôsobe kontroly systému zamestnaneckých akcií, ak práva spojené s týmito akciami nie sú uplatňované priamo zamestnancami

g) dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích 
práv

Spoločnosť nevydala zamestnanencké akcie.

nevyskytuje sa

nevyskytujú sa

f) obmedzeniach hlasovacích práv



Predstavenstvo ako štatutárny orgán má kompetencie vyhradené obchodným zákonníkom a stanovami. Zvláštne právomoci rozhodnúť o vydaní alebo spätnom odkúpení akcií 
nemá.V zmysle platných Stanov spoločnosti do právomoci valného zhromaždenia patrí: 

a) zmena stanov,
b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie dlhopisov,
c) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
d) voľba a odvolanie členov dozornej rady a členov predstavenstva spoločnosti, určenie, ktorý z členov predstavenstva je jeho predsedom, 
e) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej  účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, vrátane určenia výšky tantiém a 
dividend,
f) rozhodnutie o odmenách členov dozornej rady a členov predstavenstva,
g) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku
h) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy a zákon zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia, alebo rozhodovanie o ktorých si do svojej pôsobnosti valné 
zhromaždenie vyhradí.

nevyskytujú sa

k) všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo 
pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich 
funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie

i) právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií

h) pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov
 Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu upravuje článok XI Stanov a čl. VIII Stanov  a pravidlá upravujúce zmenu stanov čl. VIII a čl. XI Stanov.
 Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov. Členom predstavenstva môže byť len fyzická osoba. Valné 
zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov.
 Valné zhromaždenie určuje, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva a podpredsedom predstavenstva.
 O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.

j) všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej 
kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo; táto výnimka 
sa neuplatní, ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi



nevyskytujú sa

§ 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze
vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje účtovná 
závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a 
spoločností zaradených do celkovej konsolidácie a že výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a 
postavenia emitenta a spoločností zahrnutých do celkovej konsolidácie spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí

v prílohe



Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie

Brutto Netto Netto

Korekcia
42 775 951 
2 342 745 

41 469 248 
2 304 721 

203 404 
33 820 

185 862 
33 820 

17 542 

41 066 680 
2 071 737 

707 185 

35 523 683 
1 247 101 
4 305 887 

824 636 

63 200 

367 143 

99 582 

199 164 
199 164 

199 164 
199 164 

1 129 660 
38 024 

288 231 
0 

286 967 

Súvaha-aktíva -  v plnom rozsahu (v  EUR)

Názov účtovnej jednotky: Kúpele Štrbské Pleso, a.s.

001

Vykazované  obdobie

IČO:

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:

Označ.

Za obdobie od do:

002

003

40 433 206 42 026 622 

39 164 527 35 274 604 

1.1.2009-31.12.2009

STRANA AKTÍV Číslo 
riadku

31714455

1.1.2008-31.12.2008

014

015

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

026

027

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

028

029

030

031

032

033

034

035

0 

0 

0 

169 584 10 351 

0 

152 042 10 351 

707 185 707 185 

0 

0 

17 542 

0 

38 994 943 35 264 253 

367 143 32 180 361 

34 276 582 607 599 

3 481 251 257 963 

0 

0 

63 200 25 033 

0 

99 582 1 486 112 

0 

0 0 

0 

0 

1 091 636 6 581 034 

0 

0 

0 

0 

0 

288 231 55 698 

286 967 55 698 

Spolu majetok

A. Pohľadávky za upísané vlastné imanie

B. Neobežný majetok

B.I.

       6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok

B.I.  1. Zriaďovacie náklady

       2. Aktivované náklady na vývoj

       3. Softvér

       4. Oceniteľné práva

       5. Goodwill

3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

       7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok

       8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

B.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet

B.II. 1. Pozemky

2. Stavby

9. Opravná položka k nadobudnutému majetku

4. Pestovateľské celky trvalých porastov

5. Základné stádo a ťažné zvieratá

6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok

7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

5. Ostatný dlhodobý finančný majetok

B.III. Dlhodobý finančný majetok súčet

B.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke

2. Podielové cenné papiere a podiely v spol. s podstatným vplyvom

3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely

4. Pôžičky účtovnej jednotke v  konsolidovanom celku

C.I.  1. Materiál

6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok

7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

C. Obežný majetok

C.I. Zásoby

2. Nedokončená výroba a polotovary



1 264 

78 077 
0 

78 077 

455 337 
38 024 

318 337 
38 024 

3 969 

133 031 

308 015 
0 

43 934 

264 081 

177 043 
0 

17 409 

159 634 

038

039

036

037

050

051

040

041

042

043

044

045

046

047

048

049

062

063

052

053

054

055

056

057

058

059

060

061

0 

0 

0 

0 

0 

1 264 

0 

78 077 162 484 

0 

0 

0 

0 

0 

78 077 162 484 

417 313 5 303 351 

280 313 140 134 

308 015 1 059 501 

0 

0 

0 

3 969 1 310 842 

133 031 3 852 375 

43 934 4 784 

264 081 1 054 717 

0 

0 

0 

17 409 21 853 

177 043 170 984 

159 634 149 131 064

7. Poskytnuté preddavky na zásoby

3. Zákazková výroba s predpokl. dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok

4. Výrobky

5. Zvieratá

6. Tovar

5. Iné pohľadávky

C.II. Dlhodobé pohľadávky

C.II. 1. Pohľadávky z obchodného styku

2. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke

3. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

4. Pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu

4. Pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu

6. Odložená daňová pohľadávka

C.III. Krátkodobé pohľadávky

C.III.1. Pohľadávky z obchodného styku

2. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke

3. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

2. Účty v bankách

5. Sociálne poistenie

6. Daňové pohľadávky

7. Iné pohľadávky

C.IV. Finančné účty

C.IV.1. Peniaze

2. Príjmy budúcich období

3. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok

4. Krátkodobý finančný majetok

5. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok

D. Časové rozlíšenie

D.    1. Náklady budúcich období



Označ. STRANA PASÍV Číslo 
riadku Vykazované  obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie
Spolu vlastné imanie a záväzky 065 40 433 206 42 026 622 

A. Vlastné imanie 066 -2 682 779 4 881 274 
A.I. Základné imanie 067 6 640 000 6 638 784 
A.I.    1. Základné imanie 068 6 640 000 6 638 784 

2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 069
3. Zmena základného imania 070

A.II. Kapitálové fondy 071 -181 040 -181 040 
A.II.   1. Emisné ážio 072

2. Ostatné kapitálové fondy 073 18 124 18 124 
3. Zákonný rezervný fond  ( Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov 074
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 075 -199 164 -199 164 
5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 076
6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení 077

A.III. Fondy zo zisku 078 226 219 227 435 
A.III.  1. Zákonný rezervný fond 079 226 219 227 435 

2. Nedeliteľný fond 080
3. Štatutárne fondy a ostatné fondy 081

A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov 082 -1 803 904 -848 438 
A.IV.  1. Nerozdelený zisk minulých rokov 083

2. Neuhradená strata minulých rokov 084 -1 803 904 -848 438 
A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 085 -7 564 054 -955 467 
B. Záväzky 086 39 706 631 34 458 330 
B.I. Rezervy 087 125 194 29 229 
B.I.    1. Rezervy zákonné 088

2. Ostatné dlhodobé rezervy 089 18 167 9 527 
3. Krátkodobé rezervy 090 107 027 19 702 

B.II. Dlhodobé záväzky 091 985 754 19 514 
B.II.   1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku 092

2.  Dlhodobé  nevyfakturované dodávky 093

3. Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej 
jednotke 094

4. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku 095
5. Dlhodobé prijaté preddavky 096
6. Dlhodobé zmenky na úhradu 097
7. Vydané dlhopisy 098
8. Záväzky zo sociálneho fondu 099
9. Ostatné dlhodobé záväzky 100

10. Odložený daňový záväzok 101 985 754 19 514 
B.III. Krátkodobé záväzky 102 2 222 221 4 330 427 
B.III.  1. Záväzky z obchodného styku 103 1 981 888 4 111 868 

2. Nevyfakturované dodávky 104 103 795 154 323 

3. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke 105

4. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku 106
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu 107
6. Záväzky voči zamestnancom 108 77 395 38 911 
7. Záväzky zo sociálneho poistenia 109 43 707 16 624 
8. Daňové záväzky a dotácie 110 11 817 7 927 
9. Ostatné záväzky 111 3 619 774 

B.IV. Bankové úvery a výpomoci 112 36 373 462 30 079 160 
B.IV.  1. Bankové úvery dlhodobé 113 34 204 438 25 739 322 

2. Bežné bankové úvery 114 3 995 731 
3. Krátkodobé finančné výpomoci 115 2 169 024 344 107 

C. Časové rozlíšenie 116 3 409 354 2 687 018 
C.      1. Výdavky budúcich období 117 820 228 31 504 

2. Výnosy budúcich období 118 2 589 126 2 655 514 

IČO: 31714455

Súvaha-pasíva -  v plnom rozsahu (v  EUR)
Za obdobie od do: 1.1.2009-31.12.2009
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 1.1.2008-31.12.2008
Názov účtovnej jednotky: Kúpele Štrbské Pleso, a.s.



Vykazované  obdobie
 Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

I. Tržby z predaja tovaru 01 5 119 1 077 
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 02 1 439 793 
+ Obchodná marža 03 3 680 284 0 

II. Výroba 04 1 925 710 573 641 0 
II.    1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 05 1 923 849 472 888 

2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 06
3. Aktivácia 07 1 861 100 753 

B. Výrobná spotreba 08 3 933 937 888 432 0 
B.    1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 09 2 512 422 438 282 

2. Služby 10 1 421 515 450 150 
+ Pridaná hodnota 11 -2 004 547 -314 507 0 
C. Osobné náklady 12 1 403 437 709 788 0 
C.    1. Mzdové náklady 13 1 028 955 530 274 

2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 14 3 192 3 187 
3. Náklady na sociálne poistenie 15 311 159 131 001 
4. Sociálne náklady 16 60 131 45 326 

D. Dane a poplatky 17 17 744 12 249 

E. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotného majetku a dlhodobému 
hmotného majetku 18 1 453 816 46 319 

III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 19 97 806 636 128 
F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materialu 20 82 718 920 933 

IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 21 100 102 394 940 
G. Ostatné náklady na hospodársku činnosť 22 167 958 564 967 

V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti 23
H. Prevod nákladov na hospodársku činnosť 24
* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 25 -4 932 312 -1 537 695 0 

VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov 26
I. Predané cenné papiere a podiely 27

VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku 28 0 0 0 

VII.1. Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v 
spoločnosti s podstatným vplyvom 29

2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov 30
3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku 31

VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku 32
J. Náklady na krátkodobý finančný majetok 33

IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivatových operácií 34
K. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie 35

L. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku 36
X. Výnosové úroky 37 55 903 163 990 

M. Nákladové úroky 38 1 556 623 1 189 146 
XI. Kurzové zisky 39 4 487 1 897 336 

N. Kurzové straty 40 35 322 349 236 
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti 41

O. Ostatné náklady na finančnú činnosť 42 49 540 53 028 
XIII. Prevod finančných výnosov 43

P. Prevod finančných nákladov 44
* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 45 -1 581 095 469 916 0 
R. Daň z príjmov z bežnej činnosti 46 1 050 647 -112 312 0 
R.1. - splatná 47

2. - odložená 48 1 050 647 -112 312 
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 49 -7 564 054 -955 467 0 

XIV. Mimoriadne výnosy 50
S. Mimoriadne náklady 51
T. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti 52 0 0 0 
T.1. - splatná 53

2. - odložená 54
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti 55 0 0 0 
U. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom 56
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 57 -7 564 054 -955 467 0 

Bezprostredne 
nasledujúce účtovné 
obdobie (predpoklad)

Označ. Text Číslo 
riadku

Skutočnosť v účtovnom období

Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu (v  EUR)

Názov účtovnej jednotky: Kúpele Štrbské Pleso, a.s.
IČO: 31714455

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 1.1.2008-31.12.2008
Za obdobie od do: 1.1.2009-31.12.2009



Z/S -6 513 406 -1 067 779 
A.1.

3 630 170 2 557 601 

A.1.1. 1 451 432 46 318 
A.1.2.

2 384 

A.1.3. 0 
A.1.4. 8 640 370 610 
A.1.5. -38 024 
A.1.6. 716 275 -492 000 
A.1.7.
A.1.8. 1 556 623 1 189 146 
A.1.9. -55 903 -163 990 
A.1.10.

-3 690 1 897 265 

A.1.11.
7 040 349 233 

A.1.12. -14 607 13 809 

A.1.13. 0 -652 790 

A.2.
2 606 074 -3 124 876 

A.2.1. 4 859 486 -3 442 077 
A.2.2. -2 020 879 341 532 
A.2.3. -232 533 -24 331 

A.2.4. 0   

-277 162   -1 635 054   

A.3. 55 903 163 990 
A.4. -1 556 623 -1 189 146 

A.6.

-1 777 882 -2 660 210 
A.7.

6 013 -6 207 

A.8.
A.9.

-1 771 869 -2 666 417 

B.1. -192 112 -11 286 
B.2. -5 175 246 -16 492 863 

B.3.

B.4.
B.5. 96 790 636 128 

B.6.

B.7.

Skutočnosť (v EUR)

Peňažné toky z investičnej činnosti
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)

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 (-)

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)

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 (+)

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

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

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A1 až A.6.)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo 
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 A1 až A9)

Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)
Zmena stavu zásob (-/+)
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a 
peňažných ekvivalentov (-/+)

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných 
častiach prehľadu peňažných tokov (+/-). (súčet Z/S + A1+A2)
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)

A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)

Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)
Úroky účtované do nákladov (+)
Úroky účtované do výnosov (-)
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka   (-)

Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka (+)

Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, 
ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzií obežným majetkom a 
krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných 
ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A.2.1. až A.2.4.)

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. 
až A.1.13.)  (+/-)

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto 
majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)

Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)
Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)
Zmena stavu opravných položiek (+/-)
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)

Ozn. Obsah položky Vykazované 
obdobie

IČO: 31714455

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania
PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)

Názov účtovnej jednotky: Kúpele Štrbské Pleso, a.s.
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 1.1.2008-31.12.2008
Za obdobie od do: 1.1.2009-31.12.2009



B.8.

B.9.

B.10.

B.11.
B.12.
B.13.

B.14.

B.15.

B.16.
B.17.
B.18. -124 311 
B.19.
B.20.

B. -5 270 568 -15 992 332 

C.1. 0 0 
C.1.1.
C.1.2.
C.1.3.
C.1.4.
C.1.5.
C.1.6.

C.1.7.

C.1.8.
C.2. 6 294 301 18 412 003 

C.2.1.
C.2.2.

C.2.3. 29 989 409 33 232 855 

C.2.4. -25 520 024 -14 820 852 

C.2.5. 2 185 452 
C.2.6. -360 536 
C.2.7.

C.2.8.

C.2.9.

C.2.10.

C.3.

C.4.

C.5.

C.6.

C.7.
C.8.
C.9.
C. 6 294 301 18 412 003 
D. -748 136 -246 746 
E. 1 059 501 1 306 247 

F. 311 365 1 059 501 

G. 3 350 

H. 308 016 1 059 501 

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením
kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu,  ku ktorému   sa zostavuje účtovná závierka (+/-)
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka (+/-)
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové
rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje    účtovná závierka (+/-).

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)
Čisté  peňažné  toky  z finančnej  činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)
Čisté zvýšenie alebo čisté  zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B+ C) 
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného  obdobia (+/-) 

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

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

Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a
odpisovaného nájomcom (-)

Výdavky na daň z príjmov   účtovnej jednotky, ak ich možno  začleniť do finančných činností (-)
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)

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

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti
účtovnej jednotky, 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 (-)

Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov  a krátkodobých záväzkov  z finančnej činnosti
Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)
Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)
Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli
poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)

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

Príjmy z prijatých pôžičiek (+)
Výdavky na splácanie pôžičiek (-)
Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)
Príjmy z  ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je  účtovnou jednotkou
Prijaté peňažné dary (+)
Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)
Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených  účtovnou jednotkou(-)
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou
jednotkou (-)

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

Výdavky na daň z príjmov   účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do  investičných činností (-)
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú   činnosť (+)
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)
Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť  (+)
Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)
Čisté  peňažné  toky  z investičnej  činnosti  (súčet B. 1. až B. 20.)

Peňažné toky z finančnej činnosti
Peňažné toky vo  vlastnom  imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)

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

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 (+)
Príjmy z prenájmu súboru hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú  do prevádzkových činností (+)
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú  do prevádzkových činností (+)

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 (+)


