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COVID 19 významne poznačil rok 2020

• Od 12.3.2020 boli zatvorené prevádzky TMR na 
Slovensku

• Následne boli zatvorené prevádzky aj v ostatných 
krajinách

• Nastal režim rýchleho šetrenia nákladov.

• Zastavili sa všetky nové investície 

• Celkovo sme predčasne ukončili zmluvy s 1.170 
externými zamestnancami, ktorí by inak dokončili 
zimnú sezónu

• Ukončil sa nábor nových zamestnancov do leta a 
následne sa prijímali letní zamestnanci až na poslednú 
chvíľu a v menšom počte
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• Celkovo po zimnom období stratilo TMR na úrovni 
Skupiny 13 mil. eur na výnosoch

• Letná sezona bola dotknutá slabšou návštevou 
zahraničnných turistov, najviac to bolo cítiť slabšou 
návštevou Poliakov na Slovensku

• Počas obdobia lockdown sme ušetrili náklady vo výške 
cca 6,8 mil. eur.

• Za rok 2020 sme dostali vládne dotácie vo všetkých 
krajinách v hodnote 3,2 mil. eur.

• V 2020 sme odsunuli splátky istín úverov vo výške 6,5 
mil. eur a načerpali sme nové úvery vo výške 6 mil. eur

COVID 19 silne poznačil rok 2020
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Súhrn výsledkov za rok 2019/20

• Výnosy celkovo poklesli o 12,8% a prevádzkový zisk EBITDA o 1%

• Výnosy ovplyvnili:

• rakúske strediská Mölltaler Gletscher a Ankogel

• dopad pandémie počas zimnej ako aj letnej sezóny

• Kons. strata -20,5 mil. EUR (vs. -2,3 mil. EUR v 2018/19)

• kvôli vyšším opravným položkám, zvýšením úrokovým nákladom a kurzovým stratám

• Indiv. čistý zisk -17,9 mil. EUR (vs. 4,1 mil. EUR v 2018/19)

• kvôli vyšším opravným položkám

• Pokles návštevníkov o 14,6% v Horských strediskách a pokles -18,9% v 
Zábavných parkoch

• Nadobudli sme 100% akcií spoločnosti 1.Tatranská, a.s., ktorá prevádzkuje 
lyžiarske stredisko Štrbské pleso

• Stali sme sa 25% priamym vlastníkom spoločnosti Melida a.s., ktorá si prenajíma 
a prevádzkuje české stredisko Špindlerův Mlýn
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Kľúčové ukazovatele výkonnosti
rastúca priemerná tržba 2019/20 vďaka rakúskym strediskám

• Návštevnosť v Horských strediskách -14,6%, zahŕňa po prvý raz vplyv rakúskych stredísk počas 
celého finančného roka

• Návštevnosť v Zábavných parkoch -18,9%

• Priemerná tržba na návštevníka v Horských strediskách +2,4%, vďaka flexi cenám a vplyvu 
rakúskych stredík
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Kľúčové ukazovatele výkonnosti
maximálna obsadenosť počas vrcholových zimných termínov 

• Návštevníci stredísk míňali viac v reštauračných zariadeniach na svahu aj mimo svahu a v zábavných parkoch, a 
tie si zlepšili priemernú cenu o +7,3%, pričom pribudli zariadenia v rakúskych strediskách a v Ještědi

• Športovým službám a obchodom sa zvýšila priemerná tržba na návštevníka o +8,6% 

• Priemerná vážená obsadenosť portfólia hotelov TMR sa v dôsledku pandemickej situácie znížila o -17,5 p.b. na
49,3%

• Priemerná cena izby sa zvýšila o +9,2% na 99,70 EUR

• Maximálne boli hotely obsadené počas vrcholových termínov - vianočných sviatkov, Silvestra a Nového roka
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Významné aktivity TMR - 2020



Vodná nádrž ZADNÁ VODA  - dokončené

• Celková cena 3,7 mil. Eur
• Investícia dokončená v období november/december 2019
• Pokračuje sa v revitalizácii okolia



Akvizícia strediska Štrbské pleso

• TMR po dlhoročnej spolupráci a finančnej angažovanosti kúpilo stredisko 
Štrbské Pleso ktoré bolo vlastnené spoločnosťou 1. tatranská. 19.5.2020

• Následne k 1.11.2020 došlo k zlúčeniu 1. tatranskej a TMR. Stredisko 
Štrbské Pleso sa tak stalo plnohodnotnou súčasťou TMR.
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II. Finančné výsledky 2019/20
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Finančná pozícia
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Hlavné výsledky

• Audítorská správa z auditu konsolidovanej aj individuálnej účtovnej závierky je bez výhrad

Vybrané auditované výsledky (IFRS) Pre rok končiaci 31. októbra

v €'000

FY 2019/20

konsolidované

FY 2018/19 

konsolidované

FY 2019/20

individuálne

FY 2018/19

individuálne

Tržby 110 641 126 392 89 614 106 194

Ostatné prevádzkové výnosy 556 1 200 258 822

Celkové výnosy 111 197 127 592 89 872 107 016

Spotreba materiálu a tovarov -20 128 -26 300 -17 813 -22 989

Osobné a prevádzkové náklady -56 785 -67 289 -42 778 -52 372

Iný zisk/ strata 826 1 493 -19 827 -2 105

EBITDA 35 137 35 496 9 454 29 550

EBITDA marža 31,6% 27,8% 10,5% 27,6%

Odpisy a amortizácia vrátane odpisov aktív s právom na 

užívanie -21 455 -20 131 -18 157 -14 917

Opravná položka k dlhodobému majetku - 7 016 -3 865 0 0

Zisk z výhodnej kúpy (gain on bargain purchase) 6 280 1 223 0 0

EBIT 7 387 12 723 -8 703 14 633

Úrokové výnosy 1 023 1 173 7 523 6 080

Úrokové náklady -20 443 -16 791 -17 173 -15 326

Zisk / Strata z finančných operácií, netto -10 310 1 189 -3 746 -71

Zisk pred zdanením -22 986 -1 714 -22 099 5 316

Daň z príjmu 2 473 -574 4 165 -1 229

Zisk / (strata) -20 513 -2 288 -17 934 4 087

Celkový súhrnný výsledok -18 213 -3 445 -16 376 2 979

Zisk na akciu (v €) -3,013 -0,341 -2,674 0,609



Plánované aktivity TMR – 2021/2022
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Lanovka Jasná Biela púť - Priehyba

- Výška Investície 15,5 mil. eur

- Už získané stavebné povolenie

- Realizácia počas 2022 

(dokončenie v dec. 2022)
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Hotel Jasná centrál

- Celková hodnota projektu 55 mil. eur

- Už vydané právoplatné stavebné povolenie

- Doba výstavby 2,5 až 3 rok

- V procese hľadania investora
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• Prímestské stredisko, 15 minút od Innsbrucku

• Z Innsbrucku sa doň možno dostať mestskou 
hromadnou dopravou

• Stredisko sa skladá z 2 nástupných časti z obci 
Mutters a Gotzens.

• 3 lanovky

• 15 km zjazdoviek

• Kúpna cena 3,25 mil. Eur

• Možnosť prepojenia so strediskom Axamer
Lizum, následne bude mať stredisko 55 km 
zjazdoviek.

Stredisko Mutterer Alm
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Stredisko Mutterer Alm
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Stredisko Mutterer Alm - Rozvoj

Nova 
lanovka

Axamer Lizum

Gotzens

Mutters

INNSBRUCK
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• S Gopass platformou sa prvýkrát v sezóne v 2020/2021 plánovalo 
expandovať do alpských lyžiarskych stredísk. Kvôli pandémii sa celý proces 
posunul o rok

• V ďalších rokoch TMR plánuje viacej začleňovať externé resorty do Gopass
platformy

• Pre urýchlenie rastu platformy gopass sa pripúšťa, že v budúcnosti do 
gopassu vstúpia aj ďalší investori

• Pre tento účel sme sa rozhodli dať gopass na samostatnú spoločnosť 
Gopass a.s., ktorá je 100% dcérou TMR.

• Prenos gopassu ide formou predaja časti podniku kvôli kontinuálnemu 
presunu gopass členov
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Covid 2021

• V roku 2021/2022 pandémia podstatne ovplyvnila činnosť 
TMR

• Všetky slovenské strediská boli zatvorené od 1.1.2021

• České strediská ani nezačali hlavnú sezónu

• Poľské strediská boli otvorené len 2 týždne vo februári

• Rakúsko otvorené mohlo byť, ale nebolo možné cestovať a 
ubytovať sa, tak ani nemalo význam stredisko prevádzkovať

• Všetky strediská mohli otvoriť až na záver sezóny, ale z 
finančného pohľadu to už bol nevýznamný efekt.
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• Celý Holding išiel do núdzového stavu

• Na Slovensko došlo k hromadnému prepúšťaniu 
nahlásených 180 pozícii, nakoniec sme prepustili zhruba 100 
stálych zamestnancov

• Stopli sa všetky investície 

• Spoločnosť čerpala nové úvery a odkladali sme splátky 
existujúcich úverov

• Bola prijatá štátna výpomoc, ale v objemoch alikvotných k 
2020, teda zďaleka nepostačujúca

• Momentálne je spoločnosť zastabilizovaná a postupne sa 
vracia späť do plnej prevádzky. 

Covid 2021 - opatrenia
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IV. Finančný plán 2020/21

Vplyv pandémie COVID-19 na hospodárenie TMR:

• Vzhľadom na vývoj pandémie TMR berie do úvahy viacero variant vývoja finančnej situácie 

• Keďže sa situácia stále mení finančný rozpočet je momentálne až nenastaviteľný 

• Plánom Spoločnosti je si počas krízového obdobia zachovať finančnú stabilitu a bezpečné 
pokračovanie činnosti v ďalších obdobiach 

• Vzhľadom na to Spoločnosť stále upravuje svoje operatívne finančné plány a konkrétny plán 
nezverejňuje
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Ďakujeme za pozornosť


