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PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE

Oznámenie spôsobu zverejnenia 
predbežného vyhlásenia                 
§ 47 ods. 4 zákona o burze

inzerát v Hospodárskych 
novinách

Čas zverejnenia                    § 47 ods. 8 zákona o burze

v zmysle zákona o burze cenných papierov

Kúpele Štrbské Pleso, a.s.

Kúpeľná 4043/6
059 85

7871938

Ing. Dana Ganzová

Dátum zverejnenia

Zakladateľ:

II. Polrok 2009

Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov 
dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného 
informačného systému, v ktorej bolo predbežné 
vyhlásenie zverejnené

ganzova.dana@tldtatry.sk

Štrba-Štrbské Pleso

7871931

13.9.1995 6 640 000

Časť 1.- Identifikácia emitenta

emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

Základné imanie (v EUR):

31714455

Informačná povinnosť za obdobie: 

akciová spoločnosť

11 11 2009

Časť 2.   § 36 ods. 1 písm.a) zákona o burze

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 natieračské práce, 
sklenárske práce, mechanické úpravy na zakázku, realitná činnosť, výroba a rozvod tepla, rozvod elektriny

FNM SR

www.kupelesp.sk

a) vysvetlenie hlavných udalostí a 
obchodov, ku ktorým došlo počas 
príslušného obdobia, a ich dopad 
na finančnú situáciu emitenta a ním 
ovládaných osôb 

Ustanovenie § 36 zákona o burze ukladá emitentovi akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu povinnosť zverejniť počas prvých šiestich mesiacov účtovného obdobia prvé
predbežné vyhlásenie svojho riadiaceho orgánu a predbežné vyhlásenie svojho riadiaceho orgánu počas druhých šiestich mesiacov účtovného obdobia. Toto predbežné vyhlásenie 
emitent vydá najskôr po uplynutí lehoty desiatich týždňov od začiatku príslušného šesťmesačného obdobia a najneskôr v lehote šiestich týždňov pred skončením 
príslušného šesťmesačného obdobia.

Časť 3.  § 36 ods. 1 písm. b) zákona o burze

Spoločnosť pokračovala počas sledovaného obdobia v svojej hlavnej činnosti - prevádzkovaní hotela Kempinski High Tatras v 
novozrekonštruovaných objektoch.  K významným obchodom s dopadom na finančnú situáciu spoločnosti za toto obdobie nedošlo.

b) všeobecný opis finančnej 
situácie a výsledkov hospodárenia 
emitenta a ním ovládaných osôb v 
príslušnom období

Za sledované obdobie spoločnosť nepredala žiaden investičný majetok. Úver od VUB banky bol vyčerpany podla zmluvy. Úver od J&T Banky 
sa čerpal v súlade s úverovou zmluvou. V období II. polroka 2009 očakáva spoločnosť  stabilnú ekonomickú situáciu a hospodárenie so stratou.
Ovládaná spoločnosť Kúpele Štrbské Pleso-Vysoké Tatry,s.r.o. nevykonávala žiadnu činnosť.



alebo

nie

Výkaz ziskov a strát 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.                                    
Emitent môže vypísať iba významné položky

Príloha č. 7 (P7Výkaz ZaS podľa IAS)

Súvaha podľa IAS/IFRS Príloha č. 6 (P6Súvaha podľa IAS)

Príloha č. 5 (P5Výkaz ZaS podľa IAS)Výkaz ziskov a strát podľa IAS/IFRS

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

Príloha č. 3 (P3Výkaz ziskov a strát)

Výkaz ziskov a strát a súvaha priebežnej účtovnej závierky podľa SAS
Príloha č. 1 (P1Súvaha-aktíva)

UPOZORNENIE                                                                 

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-aktívaTieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí
zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných
štandardov.                                                                                    
Emitent môže vypísať iba významné položky

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát a súvaha podľa 
IAS/IFRS                                                                                        
Emitent môže vypísať iba významné položky

Ing. Michal Borguľa

podpredseda predstavenstva a.s.

Príloha č.2 (P2Súvaha-pasíva)

Súvaha podľa IAS/IFRS Príloha č. 4 (P4Súvaha podľa IAS)

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-pasíva

Výkaz ziskov a strát a súvaha podľa IAS/IFRS

Výkaz ziskov  a strát priebežnej účtovnej závierky


