TLAČOVÁ SPRÁVA

TMR v prvom polroku FR 2020/2021 s výrazným
poklesom tržieb aj ziskovosti
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (30. júla 2021) – Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s.
(„TMR“, „Spoločnosť“) dnes zverejnila svoje hospodárske výsledky za obdobie
prvých šiestich mesiacov finančného roka 2020/2021, k 30. aprílu 2021.
Konsolidované výnosy Skupiny vrátane štátnych dotácií súvisiacich s pandémiou
boli v tomto období o takmer 53 miliónov eur nižšie ako počas rovnakého obdobia
vlani. Dosiahli tak necelých 16 miliónov eur, čo predstavuje 76% pokles.
Kvôli reštrikciám na zamedzenie šírenia koronavírusu a obmedzeniam pohybu boli
všetky strediská v portfóliu TMR počas väčšiny zimnej sezóny 2020/21 zatvorené alebo
bola ich prevádzka značne obmedzená. Prevádzkové ukazovatele v jednotlivých
segmentoch teda zaznamenali významné poklesy, čo sa odzrkadlilo na nižších tržbách.
Na pokles tržieb manažment reagoval zásadným znižovaním prevádzkových nákladov. „V
rámci hromadného prepúšťania sme zrušili 100 stálych pozícií. Celkovo sa nám v prvom
polroku podarilo znížiť naše osobné a prevádzkové náklady o viac ako 41%. Kvôli výrazne
nižším tržbám sa však aj napriek úsporám prevádzkový zisk Skupiny pred odpismi (EBITDA)
prepadol o 130% na -8,3 miliónov eur. Za obdobie prvého polroka sme na úrovni celkového
súhrnného hospodárenia vykázali ako Skupina stratu vo výške -35,9 miliónov eur,“
komentoval výsledky predseda predstavenstva TMR, Igor Rattaj.
V období obmedzenej činnosti prevádzky a radikálneho výpadku tržieb medzi priority
manažmentu patrilo najmä zachovanie finančnej stability a bezpečného pokračovania
činnosti Skupiny. „Zatiaľ sa nám darí zabezpečovať dostatočnú likviditu na zaistenie
prevádzkových potrieb a plnenie našich záväzkov. O to viac nás teší, že sa nám okrem
stabilizácie fungovania darí tiež rozvíjať aktivity holdingu. V období uplynulého polroka sa
plnohodnotnou súčasťou portfólia Skupiny definitívne stalo stredisko Štrbské Pleso. Od mája
2021 tiež patrí do TMR aj horské stredisko Muttereralm pri Innsbrucku,“ skonštatoval
I.Rattaj.
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Čo sa týka ďalšieho vývoja, od konca apríla Skupina vďaka uvoľňovaniu
protipandemických opatrení postupne začala obnovovať činnosť vo svojich prevádzkach.
Opätovne boli spustené lanové dráhy, reštauračné zariadenia a hotely, a to za podmienok
dodržiavania prísnych hygienických príkazov a odporúčaní. „Od letných mesiacov
očakávame isté oživenie návštevnosti v strediskách, a to najmä čo sa týka domácich turistov.
Obnovenie významnejšieho medzinárodného cestovného ruchu v ďalšom období bude
závisieť od viacerých faktorov, vrátane implementácie vakcinačnej politiky. Po stabilizovaní
situácie s ohľadom na šírenie koronavírusu a jeho mutácií predpokladáme, že sa Skupine
podarí opäť dosiahnuť vyrovnané hospodárenie minimálne na úrovni pred vypuknutím
COVID-19, uzavrel I. Rattaj.

Vybrané konsolidované výsledky neauditované (IFRS)
v €'000

1H 2020/21

1H 2019/20

Tržby

14 470

67 315

1 495

241

15 965

67 556

-5 076

-9 334

-19 019

-32 260

-150

1 625

EBITDA

-8 280

27 587

EBITDA marža

-51,9%

40,8%

Odpisy a amortizácia

-10 763

-10 396

-2 762

-2 766

0

6 280

-21 805

20 705

Úrokové výnosy

94

850

Úrokové náklady

-9 721

-9 681

Zisk / Strata z finančných operácií, netto

1 190

-5 061

Ostatné prevádzkové výnosy
Celkové výnosy
Spotreba materiálu a tovarov
Osobné a prevádzkové náklady
Iný zisk/ strata

Odpisy aktív s právom na užívanie
Zisk z výhodnej kúpy (gain on bargain purchase)
EBIT

Podiel zisku alebo (straty) z investícií do spoločných a pridružených podnikov
-663
účtovaných metódou
356 vlastného imania
Zisk pred zdanením

-30 905

7 169

-5

-331

-4 855

59

Čistý zisk / strata

-35 765

6 897

Celkový súhrnný výsledok

-35 920

9 151

Zisk / strata na akciu (v €)

-5,306

1,040

Daň z príjmu splatná
Daň z príjmu odložená
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031 01 Liptovský Mikuláš 1, Slovensko

IČ-DPH: SK 2020428036

Okresného súdu Žilina, Odd. Sa, vl. Č 62/L

__________________________________________________________________________
Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý vlastní
alebo si prenajíma a prevádzkuje atraktívne horské strediská, zábavné parky, golfové rezorty, reštauračné zariadenia, športové služby, obchody
a hotely. V Nízkych Tatrách na Slovensku TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Jasná Nízke Tatry a hotely Grand Jasná, Hotel Tri Studničky,
Chalets Jasná Collection, Hotel Srdiečko, Hotel Pošta a Hotel Rotunda. TMR je zároveň vlastníkom Aquaparku Tatralandia. Ide o najväčší
slovenský aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj Tropical Paradise – špeciálnu tropickú halu s morskou
vodou ako aj zábavu vo Fun Parku a ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia. Vo Vysokých Tatrách TMR vlastní a
prevádzkuje stredisko Vysoké Tatry s horskými lokalitami Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. V slovenských Vysokých Tatrách
TMR tiež vlastní hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel FIS Štrbské Pleso a Noc na Lomnickom štíte.
V Rakúsku Skupina vlastní a prevádzkuje alpské stredisko na ľadovci Mölltaler Gletscher a jej sesterské stredisko Ankogel Mallnitz. V Čechách
tiež vlastní minoritný podiel v spoločnosti Melida, a.s., ktorá si prenajíma a prevádzkuje stredisko Špindlerův Mlýn. TMR si tiež prenajíma a
prevádzkuje český lyžiarsky areál Ještěd, Golf & Ski Resort Ostravice a prenajíma si Kaskáda Golf Rezort Brno, kde zastrešuje prevádzku hotela,
reštaurácie a kongresového centra. V Poľsku TMR vlastní a prevádzkuje horské stredisko Szczyrk Mountain Resort a Legendiu - Sliezsky zábavný
park (Śląskie Wesołe Miasteczko). V rámci realitných projektov sa Skupina prevažne orientuje na rozvoj, budovanie a predaj apartmánov a
komerčných priestorov a prenájom hotelov v rezortoch TMR. Do konca finančného roka 2019 sa preinvestovalo do rozvoja a modernizácie
stredísk TMR cca. 400 mil. EUR. Akcie TMR sú obchodované na troch európskych burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave.
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