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Vážení akcionáři, 
 
v obchodní činnosti společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost v 
roce 2013 došlo proti předcházejícímu období k růstu celkových výnosů společnosti o téměř 
32 mil. Kč. Růst výnosů souvisel zejm. s růstem cen ubytování v návaznosti na dokončení 
výstavby bazénu a balnea. Podrobnější výnosové ekonomické ukazatele dopadly následovně: 
tržby z prodeje zboží a služeb vzrostly proti roku 2012 o více jak 11%, což znamená absolutní 
nárůst tržeb o téměř 28 mil. Kč. Využití pokojové kapacity hotelu se snížilo v relativním 
vyjádření o více jak 9% a pokleslo tak na cca 43,5%, počet přenocování se snížil o cca 10%.  
Průměrná doba pobytu vzhledem ke srovnatelnému období minulého roku mírně vzrostla o 
cca 6% a její hodnota je nad úrovní dvou dnů. S poklesem kapacitních ukazatelů však došlo 
k růstu tržeb za ubytování, a to zvýšením průměrné ceny. V ostatních provozních a finančních 
výnosech byl zaznamenán růst, a to zejm. díky vyšším kursovým výnosům.    
Celkové náklady proti roku 2012 vzrostly o cca 73 mil. Kč, a to zejména výrazně nižším 
rozpuštěním rezerv vytvořených na opravy v minulosti a opravných položek k dlouhodobému 
majetku (rozdíl 48 mil.), růstem materiálu (cca 12 mil.) zejm. v souvislosti s vybavením 
nového provozu Spa, souvisejícím růstem energií (cca 3 mil.), vyšším počtem zaměstnanců 
(cca o 21 osob) a vyššími odpisy (cca 6 mil.).   
GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost realizovala za rok 2013 tyto 
výsledky: 
 
Provozní hospodářský výsledek       -5,3 mil.Kč  
Hospodářský výsledek za účetní období      -7,6 mil.Kč  
 
Celková aktiva se proti minulému období výrazně zvýšila díky investičním výdajům. V roce 
2013 byla pořízena stálá aktiva za cca 83 mil. Kč. Jednalo se zejména o práce na výstavbě 
nového bazénu a obnově části prostor pro rozšíření balnea (celkové výdaje na tuto zásadní 
akci dosáhly cca 150 mil.Kč). V oběžných aktivech došlo ke snížení krátkodobých 
pohledávek z obchodních vztahů. V ostatních aktivech se promítá zejména postupné 
rozpouštění nákladů příštích období vynaložených v předchozích obdobích a vliv dopředu 
zaplaceného nájemného.  
Vlastní kapitál společnosti díky výsledku hospodaření roku 2013 mírně poklesl. Cizí zdroje 
vzhledem k čerpání nového úvěru na výstavbu proti minulému období vzrostly. Ostatní pasiva 
jsou zhruba na stejné úrovni, důvodem této položky je časový nesoulad mezi náklady a výdaji 
a příjmy a výnosy na přelomu roku.  
V roce 2013 byl dočerpán již zmíněný bankovní úvěr. Všechny úvěry byly v souladu s 
uzavřenými smlouvami vždy řádně spláceny a všechny jejich podmínky byly dodržovány. 
Během roku 2013 neměla akciová společnost problémy s platební schopností.  
Ověření účetní závěrky společnosti provedla společnost MAC s.r.o. Na základě záměrů 
společnosti a hlavního akcionáře navrhlo představenstvo zúčtovat hospodářský výsledek za 
rok 2013 na vrub nerozděleného zisku.  




