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k

v'froinej spr6ve za rok ZOL6

vzmysle S 27 odsek 6 zdkona i' 423/2015 z. z.
o Statutdrnom audite a o zmene a doplneni
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Hodnotim vhodnosf pouZitfch (dtovnrich z5sad a ildtovnfch met6d a primeranost'

ridtovnrich odhadov

a

uvedenie s nimi s[visiacich informdci[, uskutodnen6

Statutdrnym orgdnom.
Robfm zlver o tom, di 5tatutdrny orgdn vhodne v [dtovnictve pouZiva predpoklad
nepretriit6ho pokradovania v dinnosti a na zdklade ziskanfch audftorskrich d6kazov

z6ver o tom,

ai

existuje vriznamnd neistota v sfvislosti s udalost'ami alebo

okolnost'ami, ktor6 by mohli vriznamne spochybnit' schopnost' Spolodnosti nepretriite
pokradovat' v dinnosti. Ak dospejem k zdveru , ie vyznamnd neistota existuje, som
povinnS upozorni{ v mojej sprSve audltora na srjvisiace informdcie uveden6
v tidtovnej zdvierke alebo, ak

s[ tieto informdcie

nedostatodn6, modifikovat m6j
n{zor. Moje zdvery vychddzajri z auditorskyich d6kazov ziskanrich do ddtumu vydania
mojej spr6vy audftora. Budilce udalosti alebo okolnosti viak m6Zu sp6sobi{, ie
Spolodnost' prestane pokradovat' v nepretrZitej dinnosti.

Hodnotim celkovi prezentdciu, Struktfru a obsah tlitovnej zdvierky vrdtane
informdcii v nej uvedenych, ako aj to, di ridtovnd zdvierka zachytSva uskutodnen6
transakcie a udalosti sp6sobom, ktorli vedie k ich vern6mu zobrazeniu.

spr6va k d'al5im poiiadavk6m z6konov a inrfch prdvnych predpisov

rmdciSm,

k

sa

uvddza

nez6vi s16ho audi t or a

Statutdrny orgdn je zodpovednri za informdcie uveden6 vo vfrodnej sprdve, zostavenej
podl'a poZiadaviek zdkona o (6tovnictve, M6j vy55ie uvedenri nlzor na rjdtovnf zdvierku
sa nevz{ahuje na in6 informdcie vo vlirodnej sprdve.

stivislosti s auditom ddtovnej zdvierky je mojou zodpovednost'ou obozndmenie sa
s informdciami uvedenrimi vo vlirodnej sprdve a zvdZenie, di tieto informdcie nie srj vo
vlTznamnom nes[lade s auditovanou tidtovnou zdvierkou alebo mojimi poznatkami, ktor6
som zfskala podas auditu fdtovnej zdvierky, alebo sa inak zdajI byt vriznamne nesprdvne.
V

t-.

zvdZila som, ci vfrodn6 sprdva Spolodnosti obsahuje informScie, ktorfch uvedenie
vyiaduje zdkon o rjdtovnictve.

Na zdklade prdc vykonanlich podas auditu

-

ridtovnej zAvierky,podl'a m6jho nitzoru:

informdcie uveden6 vo vlirodnej sprdve zostavenej za rok
2016 sti v sflade s fdtovnou
zdvierkou za danri rok,
vrirodnS sprdva obsahuje informdcie podl'a zdkona o rldtovnfctve.

okrem toho, na zdklade mojich poznatkov o rldtovnej jednotke
a situdcii v nej, ktor6 som
ziskala podas auditu ridtovnej zdvierky, som povinnd uvies{,
di som zistila vfznamn6
nesprdvnosti vo vfrodnej sprdve, ktor0 som obdriala pred
ddtumom vydania tejto sprdvy
audftora. V tejto s[vislosti neexistujri zistenia, ktor6 by som
mala
uviest'.
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RED STAVENIE SPOLOENOSTI
Tanker, s.r.o. v zmysle Obchodn6ho z6konnika bola zaloilen| zakladatefskou listinou

'"t-r

forme not6rskej z6pisnice dna 2.5.1996 vzmysle

$

t,. 5l3l9l

105 an6sl. Zirkona

Zb.

Vznikla zdpisom do Obchodndho registra Okresn6ho sridu Pre5ov dfla 5.8.1996. Rozhodujrici
rredmet dinnosti spolodnosti Tanker, s.r.o. so sidlom v KeZmarku je:

-

predaj pohonnych hm6t (vel'koobchod a maloobchod), autodoplnkov a motoristickfch
potrieb,

-

sprostredkovanie obchodu, sluZieb a dopravy,
autoumyv6refl,

maloobchod s potravinami a pochutinami,

s

textilom, s elektronikou,

s

knihami,

novinami, dasopismi.

STATUTANNY ORGAN
Konatel': Ing. Bartolomej Holop
Ing. Martina Benkovii

Riadenie spolodnosti

-

Vykonn;i orgSn

Riaditel'ka: Ing. Martina

imanie:
Rozsah splatenia:
Zakladne

Benkov6

6 639.-C
6 639.-€

Obdobie, zaktor1je vyrodnS spr6va zostaven6: rok 2016
Udtovn6 zdvierka a audftorsk6 overenie irdtovnej zdvierky
Overenie ridtovnej

zarok20l6

zilierky bolo vykonan6. Udtovnit zdvierka zostavend dha 05.06.2017,

auditorsky overen6, auditor Ing. Ol'ga Cilikov6, PhD., licencia SKAU E. 87, sprSva zo dira
12.06.2017

Rozdelenie dist6ho zisku z minulfch rokov vykonan6 v roku 2017

:

Spolodnost'k31.12.2016 xrykazuje nerozdeleny zisk minulych obdobi vo vy5ke 2319 692
eur. Cel;f tento disponibilnj zisk ostal dodasne ponechan;f pre rozvoj spolodnosti, preto ostal
zaudtovan;f na nerozdelenom zisku minulych rokov.

Orgrin opr6vneny na schri6lenie vyrodnej
spr6vy:
Valne zhromaidenie spolodnosti

s

rudenim obmedzenym.

D6tum konania valndho zhromaidenia
k schv6leniu irdtovnej z*vierky
:3.06. 2017

:

Zakladne inform6cie
Tanker' s'r'o' so sidlom
eci a majetkovd

'"

v

Kezmarku

je srikromnou obchodnou spolodnost,ou.
Majetok,

pri'a, ktor6 spolodnost'vlastni

sri evidovand v ridtovnictve v zmysle zitkona
riitovnictve a sf praviderne jedenkrrit rodne
inventarizovan6.
Dlhodobf nehnutel'ny majetok vo vlastnictve
spolodnosti Tanker s.r.o. KeZmarok je
zanfsanlz na liste vlastnictva prislusndho
katastr6lneho riradu a je vedeny vo verejnom
-'

:e si

stri.

Hospod6renie spolodnosti a finandn e
vykazy
Zrlkladn6 informicie o majetku za posledn6
dva roky iinnosti (v €)
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v roku

2016 hodnota celkovej realizitcie zpredqa tovaru
bola vo vy5ke 32 10g 04g
;Jr' do znamen6 pre rok 2076 nfuast indexu na 1,019 oproti roku
2015, a to napriek poklesu
::.:lizainych cien.
obchodnri politika mala priamy vplyv na tvorbu pridanej
hodnoty, ktor6 v roku 2016
::edstavovalal 693 468 eur, do znamen6pre rok 2016
index rastu 1,260.

V sridasnosti spolodnost' patri na slovenskom trhu v
oblasti predaja pohonnych hm6t
'' Jolezitym dodiivatel'om. Sveddia o tom aj dosiahnutd qfsledky hospodiirenia.
eisty disponibilny zisk vroku 2015 bol vo qfske 326537
eur, v roku 2016 vo vyske
rl5 739 eur, do znamenii pre rok 2016 rast indexu
distdho disponibilndho zisku na 1,273
::oti roku 2015' Rozhodujrici vplyv na zvy5enie disponibilndho
zisku mala uZ uveden6
,,:chodnii politika.

Person6lna oblast'

N6rodnosti riadenia obchodnej dinnosti zodpovedii
aj kvalifikadn6

a profesijnri
spolodnosti.
Na zabezpedenie dinnosti podniku spolodnost'uplatiuje
':ruktirra
modem6 fo*y
::-rcenia uplatiovan6 v manazmente l'udskfch
zdrojov. Priemerny podet zamestnancov za rok

-'-'i5 boi 18, ztoho dvaja riadiaci

zamestnanci.

vroku

2016

bol priemerny

podet

z3rnestnancov 25, z toho dvaja riadiaci
zamestnanci.

Finandnd vykazy
Udtovny hospod6rsky vysledok, ktory spolodnost'
vykinala za rok 20l6,bol zisk vo
''-' ike 519
543 eur' Po transform6cii vysledku hospod6renia
na darioqf zaklad spolodnosti
'' znikia
splatnil dariovii povinnost' vo vyske g0 457 eur
a odlozenri dariovri povinnosf vo vyske
j-17
eur. Disponibilny zisk spolodnosti za rok20r6je
' -:
vo vyske 4r5 739 eur.

Fozn6mky k syst6mu irdtovnictva
Spolodnost' vedie fdtovnfctvo a ridtovnri evidenciu
v sirlade so zakonmi a ridtovnymi

:-.-'adami platnymi v Slovenskej republike.
Nadviizne sa spolodnost, riadi internymi
:'etodickymi pokynmi vypracovanymi pre ridtovn6
obdobie. Udtovn6 vykazy sri zostaven6
'" sulade so
Slovens$mi ridtovnymi Standardami. Postupy ridtovania
ridtovn6 jednotka
:rdrziava na zdklade opatrenia MF sR c,. 2305412002-92
v zneni neskorsich predpisov,
'::.'r) ffi sa ustanovujri podrobnosti o postupoch ridtovania pre podnikatel,ov.

HODNOTENIE SPOLOCNOSTI
Stav zdsob k31. 12.2015 bol vo vy5ke 603 754 eur, k 31. 12.2016bol vo vyske
1 579 878 eur, kde index rastu oproti minul6mu ridtovndmu obdobiu
sp6soben6 niirastom zlsob (urdenych na predaj) hlavne

je 2,617,

do bolo

v zilere roka 2016. Doba obratu

tovaru sa v roku 2016 zrrySila na 77,9 df,a oproti roku 2015, zaktory doba obratu z6sob bola
6,9 dita.

eur.

Pohl'adivky z obchodn6ho styku k31.12.2015 predstavovali objem 11 431 438
Dobainkasa pohfadrivokvr.20l5 bo\a109,44 dni. Vroku2016 spolodnost'vykazovala

pohfad6vky z obchodn6ho styku vo vySke 14 479 972 eur. Doba inkasa pohfad6vok v roku

2016 bola 132,4 dni, do v roku 2016 oproti roku 2015 znamend prediaenie doby inkasa
pohl'ad6vok o 23,0 dni. Narast bol sp6sobenlli hlavne n6rastom objemu predaja

So stavom pohl'ad6vok

a zrisob

Obrat celkovych aktiv v roku 2015

bol

v zilere rcka.

srivisi vyhodnotenie aj infch ukazovatefov aktivity.
7,99. Za rok 2016 bol uZ

1,85. Znilenie doby obratu

aktfv bolo zapridinenl hlavne n6rastom pohl'ad6vok v zitvere roka 2016' dim bol tento
ukazovatel' skresleny.

Obrat neobeZn6ho majetku zarok 2015 bol 8,78. Vroku 2016 bol obrat neobeZn6ho
majetku 10,22, do je pomeme vyraznf n6rast. Niirast tohto ukazovatel,a je sp6sobeny tym, Le
v roku 2016 ziskala spolodnost'do nrijmu nov6 derpacie stanice, ktor6 potom prev6dzkovala.

BeLni likvidita spoloinosti predstavuje v r. 2015 koeficient 0,91, v roku 2016 to bolo
taktieZ 0.9i. To znamena, Ze spolodnost'si zachovilabeZni likviditu na rovnakej rirovni
napriek ndrastu obratu. Celkovri likvidita vroku 2016 predstavuje koeficient 1,00, zdoho

vyplfva,

ze spolodnost'mii predpoklady

plnit' zilazky v najbliZ5om obdobi.

Kapitilovrl Struktrira spoloinosti

sa

vroku 2016 mieme zmenila. Vroku 2015 bol

podiel vlastn;fch zdrojov na celkovych zdrojoch vo qfske 18,35 %. Y roku 2016 to bolo
16.85oh, pokles

bol sp6sobeny tym, Le cudzie zdroje r6stli rlfchlejSim tempom ako vlastn6

zdroje.

Plnenie dailovych a odvodovych povinnosti
Splatnrl dai, z prijmov za rok 2016 je 90 457 eur. Spolodnost' plnila povinnosti k dani
z motorovych

terminoch

vozidiel, dani z nehnutefnosti

boli

uhr6dzand odvody

a

dani

z

pridanej hodnoty.

Vo

vyplatnych

do fondov soci6lneho a zdravotneho poistenia,

z pnjmu zo zdvislej dinnosti zamestnancov, z6konnd poistenie zodpovednosti

dane

zamestnilatela

za ikody. V5etky dane a odvody boli spolodnost'ou uhrddzane vdas a v plnej vy5ke.

一
千

I.-;tovanie o
odloZenej dani
Spolodnost' TANKER, s.r.o. ridtovala o odloZenej dani
z d6vodu dodasn6ho rozdielu

*::Jzi tdtovnou a datiovou hodnotou dlhodob6ho majetku - ridtovala
zdv'azok vo
.

vySke

-- l-17 eur.

Po

dni katel'sk6 dinnost' spolodno sti pre nasleduj ric
e obdobi e

V roku 2016 bol vedenfm spolodnosti vypracovanlf kr6tkodoby
podnikatel,sky plin
-: spodiirskej dinnosti na rok 2017, v ktorom uvaZuje:

-

so stabilizovanim obchodnej dinnosti v riimci dlhodob;fch zmluv
o spolupr6ci,
zvySenim vel'koobchodn6ho predaja pohonnych hm6t,
so zvySovanim podtu prev6dzkovanych derpacfch
stanic,

rozsirit'sortiment ponrikanych tovarov a sluZieb na derpacich
staniciach.

)isponibilny zisk roku 2016
Disponibilny zisk za udtovne obdobie roku 2016 je vo vySke
415 73g eur. Valn6
:-:r'rma2denie df,a 23.6. 2017 rozhodlo, Le cely disponibiln!,
zisk za udtovn1 obdobie

roku
16 bol dodasne ponechany pre rozvoj spolodnosti
a bol preirdtovany na nerozdeleny zisk
:.:nulych rokov.
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SPRAVA NEZAVi SLEHO AUD! TORA
Spol oこ nf kovi a ζt at ut 6r nemu or g6nu spol oё

nost i t t ANKER′

spOI o s r . o.

Spr6va z auditu riEtovnej zdvierky
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di v予 a ver nψ

Obr az podl b z6kona o 6こ t ovni ct ve a zb t l e i nt er nё

: 3 00t r ebnё na zost aveni e 6こ t ovnei Zt t Vl er ky′

t cOsl edku podvodu al ebo chyby.

aby poskyt oval a

t Ovnei z̀ Vi er ky t ak′
kont r ol y′

kt or 6 neobsahul e Vt t Znamnё

kt or ё povat t ul e

nespr 6vnost i ′

こ
i u乏

書

彎

「

―

I

ー
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UZPODv14_1

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Úč POD

podnikateľov v podvojnom účtovníctve
zostavená k

31 . 12 . 2 0 16

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž
Daňové identifikačné číslo

Účtovná závierka

2020695864

malá

IČO

31731945
SK NACE

priebežná

46 . 71 . 0

Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)

x

(v celých eurách)

od

01 2 0 16

do

12 2 0 16

od

01 2 0 15

do

12 2 0 15

Za obdobie

X veľká

(vyznačí sa x)

Priložené súčasti účtovnej závierky
x Súvaha (Úč POD 1-01)

Mesiac Rok

Účtovná jednotka

X riadna
mimoriadna

0 1 2 3 4 5 6 7- 8 9

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

x

(v celých eurách)

Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

TANKER,

s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

HLAVNÉ

NÁMESTIE

96/45

Obec

PSČ

06001 KEŽMAROK
Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Telefónne číslo

Faxové číslo

0524685681

0524685682

E-mailová adresa

MBENKOVA@TANKER.SK
Zostavená dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo
podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Schválená dňa:

05 . 06 . 2 0 17

.

.

2 0

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo
MF SR č. 18009/2014

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu
VytlaŒené

z

aplikácie

eDANE
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UZPODv14_2

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2020695864 IČO 31731945

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

SPOLU MAJETOK
r. 02 + r. 33 + r. 74

01

1

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

23317453
2199955

A.

Neobežný majetok
r. 03 + r. 11 + r. 21

02

5957899
2130444

A.I.

Dlhodobý
nehmotný majetok
súčet (r. 04 až r. 10)

03

A.I.1.

Aktivované náklady
na vývoj
(012) - /072, 091A/

04

2.

Softvér
(013) - /073, 091A/

05

20327

Netto

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

21117498
17123357
3827455
3897694
13329

6998

15001

9998

8122

6879
3.

Oceniteľné práva
(014) - /074, 091A/

06

4.

Goodwill
(015) - /075, 091A/

07

5.

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok
(019, 01X) - /079,
07X, 091A/

08

Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041) - /093/

09

6.

7.

A.II.

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný majetok
(051) - /095A/
Dlhodobý hmotný
majetok
súčet (r. 12 až
r. 20)

A.II.1. Pozemky
(031) - /092A/

3

9998

119
119
5207

5207

5937572

3814126

10

11

2123446
12

728419

3887696
728419
728419

2.

Stavby
(021) - /081, 092A/

13

2297783
579178

3.

Samostatné
hnuteľné veci a
súbory hnuteľných
vecí
(022) - /082, 092A/

MF SR č. 18009/2014

14

2632626
1511040

1718605
1820980
1121586
1091805
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UZPODv14_3

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2020695864 IČO 31731945

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

4.

Pestovateľské celky
trvalých porastov
(025) - /085, 092A/

15

5.

Základné stádo a
ťažné zvieratá
(026) - /086, 092A/

16

6.

Ostatný dlhodobý
hmotný majetok
(029, 02X, 032) /089, 08X, 092A/

17

Obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042) - /094/

18

7.

8.

9.

A.III.

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý hmotný
majetok
(052) - /095A/

1

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

35706

Netto

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

2478

33228
233538

3

60
233538
246432

19

Opravná položka
k nadobudnutému
majetku
(+/- 097) +/- 098

20

Dlhodobý finančný
majetok
súčet (r. 22 až
r. 32)

21

9500

9500

Podielové cenné
A.III.1. papiere a podiely
22
v prepojených
účtovných
jednotkách (061A,
062A, 063A) - /096A/
Podielové cenné
2. papiere a podiely
23
s podielovou účasťou
okrem v prepojených
účtovných jednotkách
(062A) - /096A/
3.

Ostatné
realizovateľné cenné
papiere a podiely
(063A) - /096A/

24

4.

Pôžičky prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

25

5.

6.

7.

Pôžičky v rámci
podielovej účasti
okrem prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/
Ostatné pôžičky
(067A) - /096A/

Dlhové cenné
papiere a ostatný
dlhodobý finančný
majetok (065A,
069A,06XA) - /096A/

MF SR č. 18009/2014
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UZPODv14_4

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2020695864 IČO 31731945

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

8.

9.

Pôžičky a ostatný
dlhodobý finančný
majetok so zostatkovou
dobou splatnosti
najviac jeden rok
(066A, 067A, 069A,
06XA) - /096A/

Účty v bankách
s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok
(22XA)

10. Obstarávaný
dlhodobý finančný
majetok
(043) - /096A/
Poskytnuté
11. preddavky
na dlhodobý
finančný majetok
(053) - /095A/
B.

B.I.

B.I.1.

2.

Zásoby
súčet (r. 35 až
r. 40)

34

Materiál
(112, 119, 11X)
- /191, 19X/

35

17357916

69511

3

1579878

17288405
13216578
1579878
603754

4013

4013
3709

36

37

4.

Zvieratá
(124) - /195/

38

5.

Tovar
(132, 133, 13X, 139)
- /196, 19X/

39

Poskytnuté
preddavky
na zásoby
(314A) - /391A/

40

Dlhodobé
pohľadávky
súčet (r. 42 + r. 46
až r. 52)

41

MF SR č. 18009/2014

Netto

32

33

B.II.1. Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 43 až r. 45)

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

31

Výrobky
(123) - /194/

B.II.

2

30

3.

6.

Netto

29

Obežný majetok
r. 34 + r. 41 + r. 53 +
r. 66 + r. 71

Nedokončená
výroba a polotovary
vlastnej výroby
(121, 122, 12X) /192, 193, 19X/

1

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

1575865

1575865
600045

42
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UZPODv14_5

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2020695864 IČO 31731945

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

Pohľadávky z obchod1.a. ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

Netto

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

3

43

Pohľadávky z obchodné-

1.b. ho styku v rámci podielo-

vej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

Ostatné pohľadávky
1.c. z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) /391A/

44

45

2.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

46

3.

Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

47

4.

5.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľadávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

Pohľadávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu
(354A, 355A, 358A,
35XA) - /391A/

48

49

6.

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

50

7.

Iné pohľadávky
(335A, 336A, 33XA,
371A, 374A, 375A,
378A) - /391A/

51

8.

Odložená daňová
pohľadávka
(481A)

52

Krátkodobé
pohľadávky
súčet (r. 54 + r. 58
až r. 65)

53

B.III.

B.III.1. Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 55 až r. 57)
Pohľadávky z obchod-

1.a. ného styku voči

prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

15423063
69511

54

14549483
69511

15353552
12363484
14479972
11431437

55

Pohľadávky z obchodné-

1.b. ho styku v rámci podielo-

vej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

MF SR č. 18009/2014
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UZPODv14_6

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2020695864 IČO 31731945

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

Ostatné pohľadávky
1.c. z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) /391A/

57

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

58

3.

Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

59

5.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľadávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

Pohľadávky voči
spoločníkom, členom
a združeniu (354A,
355A, 358A, 35XA,
398A) - /391A/

62

7.

Daňové pohľadávky
a dotácie
(341, 342, 343, 345,
346, 347) - /391A/

63

8.

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

64

9.

Iné pohľadávky
(335A, 33XA, 371A,
374A, 375A, 378A)
- /391A/

65

Krátkodobý
finančný majetok
súčet (r. 67 až r. 70)

66

2.

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

3

14479972
11431437

61

Sociálne poistenie
(336A) - /391A/

Krátkodobý finančný
B.IV.1. majetok v prepojených účtovných
jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

Netto

60

6.

B.IV.

14549483
69511

2.

4.

1

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

12485

12485

861095

861095
932047

67

Krátkodobý finančný
majetok bez krátkodobé- 68
ho finančného majetku
v prepojených účtovných jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

3.

Vlastné akcie a
vlastné obchodné
podiely
(252)

69

4.

Obstarávaný
krátkodobý finančný
majetok
(259, 314A) - /291A/

70

MF SR č. 18009/2014
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UZPODv14_7

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2020695864 IČO 31731945

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

B.V.

1

Bežné účtovné obdobie
Brutto - časť 1
Korekcia - časť 2

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto

354975

71

Finančné účty
r. 72 + r. 73

Netto

3

354975
249340

B.V.1. Peniaze
(211, 213, 21X)

354680

72

354680
229549

2.

Účty v bankách
(221A, 22X, +/- 261)

295

73

295
19791

C.

1638

74

Časové rozlíšenie
súčet (r. 75 až r. 78)

1638
9085

C.1.

2.

Náklady budúcich
období dlhodobé
(381A, 382A)

75

Náklady budúcich
období krátkodobé
(381A, 382A)

76

3.

Príjmy budúcich
období dlhodobé
(385A)

77

4.

Príjmy budúcich
období krátkodobé
(385A)

78

1638

1638
9085

Označenie

STRANA PASÍV

Číslo
riadku

a

b

c

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie

5

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 80 + r. 101 + r. 141

79

21117498

17123357

A.

Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 +
r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100

80

3558380

3142641

A.I.

Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)

81

6639

6639

A.I.1.

Základné imanie (411 alebo +/- 491)

82

6639

6639

2. Zmena základného imania +/- 419

83

Pohľadávky za upísané vlastné imanie
(/-/353)

84

A.II.

Emisné ážio (412)

85

A.III.

Ostatné kapitálové fondy (413)

86

815646

815646

A.IV.

Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89

87

664

664

A.IV.1.

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
(417A, 418, 421A, 422)

88

664

664

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné
podiely (417A, 421A)

89

3.

2.

MF SR č. 18009/2014

Strana 7

UZPODv14_8

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2020695864 IČO 31731945

Označenie

STRANA PASÍV

Číslo
riadku

Bežné účtovné obdobie

a

b

c

4

A.V.

Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
5

90

A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X)

91

2. Ostatné fondy (427, 42X)

92

A.VI.

Oceňovacie rozdiely z precenenia
súčet (r. 94 až r. 96)

93

A.VI.1.

Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov (+/- 414)

94

2.

Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín (+/- 415)

95

3.

Oceňovacie rozdiely z precenenia
pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)

96

Výsledok hospodárenia minulých rokov
r. 98 + r. 99

97

2319692

1993155

98

2319692

1993155

415739

326537

A.VII.

A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

99

Výsledok hospodárenia za účtovné obdo-

A.VIII. bie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 100
+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)

B.

Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122
+ r. 136 + r. 139 + r. 140

101

17559118

13980716

B.I.

Dlhodobé záväzky
súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)

102

233101

134161

B.I.1.

Dlhodobé záväzky z obchodného styku
súčet (r. 104 až r. 106)

103

Záväzky z obchodného styku voči
1.a. prepojeným účtovným jednotkám
(321A, 475A, 476A)
Záväzky z obchodného styku v rámci podielo1.b. vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

1.c.

Ostatné záväzky z obchodného styku
(321A, 475A, 476A)

2. Čistá hodnota zákazky (316A)
3.

Ostatné záväzky voči prepojeným
účtovným jednotkám (471A, 47XA)

104
105
106
107
108

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
4. okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (471A, 47XA)

109

5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)

110

6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

111

7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

112

8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

113

9. Záväzky zo sociálneho fondu (472)

114

6630

5594

123734

39176

102737

89391

10.

Iné dlhodobé záväzky
(336A, 372A, 474A, 47XA)

115

11.

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

116

12. Odložený daňový záväzok (481A)

MF SR č. 18009/2014
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UZPODv14_9

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ 2020695864 IČO 31731945

Označenie

STRANA PASÍV

Číslo
riadku

Bežné účtovné obdobie

a

b

c

4

B.II.

Dlhodobé rezervy

r. 119 + r. 120

B.II.1. Zákonné rezervy (451A)

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
5

118
119

2. Ostatné rezervy (459A, 45XA)

120

B.III.

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

121

747687

1020439

B.IV.

Krátkodobé záväzky
súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)

122

13600638

10667138

B.IV.1.

Záväzky z obchodného styku
súčet (r. 124 až r. 126)

123

13489586

10557430

13489586

10557430

131

818

588

7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

132

10879

8429

8.

Daňové záväzky a dotácie
(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)

133

4554

47334

9.

Záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

134

Iné záväzky
(372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)

135

94801

53357

Krátkodobé rezervy

136

10080

6784

138

10080

6784

2967612

2152194

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným

1.a. účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A,

325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

124

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej

okrem záväzkov voči prepojeným
1.b. účasti
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A,

125

Ostatné záväzky z obchodného styku
1.c. (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA,
475A, 476A, 478A, 47XA)

126

326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

2. Čistá hodnota zákazky (316A)
3.

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
4. okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

127
128
129

5.

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,
130
365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

6.

Záväzky voči zamestnancom
(331, 333, 33X, 479A)

10.
B.V.

r. 137 + r. 138

B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A)
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)

137

B.VI.

Bežné bankové úvery
(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

139

B.VII.

Krátkodobé finančné výpomoci
(241, 249, 24X, 473A, /-/255A)

140

C.

Časové rozlíšenie
súčet (r. 142 až r. 145)

141

C.1.

Výdavky budúcich období dlhodobé
(383A)

142

2.

Výdavky budúcich období krátkodobé
(383A)

143

3.

Výnosy budúcich období dlhodobé
(384A)

144

4.

Výnosy budúcich období krátkodobé
(384A)

145

MF SR č. 18009/2014
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UZPODv14_10

Výkaz ziskov a strát DIČ 2020695864 IČO 31731945
Úč POD 2 - 01
Skutočnosť
Označenie

Text

Číslo
riadku

bežné účtovné obdobie

a

b

c

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2

*

Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa
zákona)

01

33254672

**

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
súčet (r. 03 až r. 09)

02

39098140

34224458

I.

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

03

32108048

31496477

II.

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

04

III.

Tržby z predaja služieb (602, 606)

05

1146624

273890

IV.

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
(+/-) (účtová skupina 61)

06

V.

Aktivácia (účtová skupina 62)

07

VI.

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

08

4415

VII.

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657)

09

5839053

2454091

**

Náklady na hospodársku činnosť spolu
r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 +
r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26

10

38365225

33585320

A.

Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 507)

11

30483740

29711854

B.

Spotreba materiálu, energie a ostatných
12
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)

164657

149897

C.

Opravné položky k zásobám (+/-) (505)

13

D.

Služby (účtová skupina 51)

14

912807

564478

E.

Osobné náklady (r. 16 až r. 19)

15

316056

242725

Mzdové náklady (521, 522)

16

230033

174519

2.

Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)

17

3.

Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)

18

77182

60660

4.

Sociálne náklady (527, 528)

19

8841

7546

F.

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

20

50376

36180

G.

Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)

21

345986

315263

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku (551)

22

345986

315263

Opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (+/-) (553)

23

H.

Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541, 542)

24

3743

I.

Opravné položky k pohľadávkam (+/-)
(547)

25

-2059

-287

J.

Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

26

6089919

2565210

Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)

27

732915

639138

E.1.

G.1.
2.

***

MF SR č. 18009/2014
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UZPODv14_11

Výkaz ziskov a strát DIČ 2020695864 IČO 31731945
Úč POD 2 - 01
Skutočnosť
Označenie

Text

Číslo
riadku

bežné účtovné obdobie

a

b

c

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2

*

Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +
r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)

28

1693468

1344138

**

Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30
+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44

29

2575

28447

VIII.

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)

30

IX.

Výnosy z dlhodobého finančného majetku
súčet (r. 32 až r. 34)

31

Výnosy z cenných papierov a podielov
od prepojených účtovných jednotiek (665A)

32

2.

Výnosy z cenných papierov a podielov
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (665A)

33

3.

Ostatné výnosy z cenných papierov a
podielov (665A)

34

X.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
súčet (r. 36 až r. 38)

35

X.1.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
od prepojených účtovných jednotiek (666A)

36

2.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (666A)

37

3.

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666A)

38

Výnosové úroky

39

2495

26262

IX.1.

XI.

(r. 40 + r. 41)

XI.1.

Výnosové úroky od prepojených
účtovných jednotiek (662A)

40

2.

Ostatné výnosové úroky (662A)

41

2495

26262

XII.

Kurzové zisky (663)

42

80

56

XIII.

Výnosy z precenenia cenných papierov a
výnosy z derivátových operácií (664, 667)

43

XIV.

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

44

**

Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46
+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54

45

K.

Predané cenné papiere a podiely (561)

46

L.

Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)

47

M.

Opravné položky k finančnému majetku
(+/-) (565)

48

N.

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

49

Nákladové úroky pre prepojené účtovné
jednotky (562A)

50

Ostatné nákladové úroky (562A)

51

O.

Kurzové straty (563)

52

P.

Náklady na precenenie cenných papierov a
náklady na derivátové operácie (564, 567)

53

Q.

Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)

54

N.1.
2.

MF SR č. 18009/2014

2129
215947

224883

126714

133025

126714

133025
55

89233

91803
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Výkaz ziskov a strát DIČ 2020695864 IČO 31731945
Úč POD 2 - 01
Skutočnosť
Označenie

Text

Číslo
riadku

bežné účtovné obdobie

a

b

c

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
2

***

Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)

55

-213372

-196436

****

Výsledok hospodárenia za účtovné
56
obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)

519543

442702

Daň z príjmov

57

103804

116165

Daň z príjmov splatná (591, 595)

58

90457

101222

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

59

13347

14943

Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+/- 596)

60

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení (+/-)
(r. 56 - r. 57 - r. 60)

61

415739

326537

R.
R.1.
2.
S.
****

(r. 58 + r. 59)

MF SR č. 18009/2014
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Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2016

A- INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

a) Založenie spoločnosti

Spoločnosť TANKER, s.r.o., Hlavné námestie 96/45, 06001 Kežmarok (ďalej len „Spoloč
nosť“) bola založená 05.08.1996
a do Obchodného registra bola zapísaná
05.08.1996(Ochodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 3221/P.
Pod uvedeným obchodným názvom vykonáva činnosť od 22.5.2004.
b) Hlavné činnosti Spoločnosti

Predaj pohonných hmôt
Maloobchod
Autoumyváreň

c) Priemerný počet zamestnancov
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, z toho:
Počet vedúcich zamestnancov

25
27

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
18
13

2

2

d) Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách
e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka
podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (ďalej len „zákon
o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2016 do 31.decembra 2016.
f)

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená dňa 24.06.2016 na Valnom zhromaždení spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky
k 31.12.2015. Účtovná závierka bola uložená do registra účtovných závierok 29.6.2016.
Valné zhromaždenie dňa 24.06.2016 schválilo Ing. Oľgu Cilikovú, PhD. č.licencie SKAU 87,
Radvanská 4, 97401 Banská Bystrica, ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovnéobdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016
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B. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach
a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti.
b) Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne
s účtovnými predpismi.
c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov
1. Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Podľa rozhodnutia účtovnej
jednotky nehmotný majetok s nižšou obstarávacou cenou ako 2400,-€ môže byť zaradený ako dlhodobý nehmotný majetok.
2. Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné
a pod.). Súčasťou obstarávacích cien dlhodobého majetku nie sú úroky, ani realizované kurzové rozdiely.
3. Zásoby
Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu zásob a náklady
súvisiace s obstaraním /clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod./. Nakupované zásoby
pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda FIFO. Neskladovateľné zásoby sa účtujú priamo do spotreby (náhradné diely, pracovné náradie a pomôcky)
4. Nehnuteľnosť určená na predaj.
Nehnuteľnosť určená na predaj sa oceňuje obstarávacou cenou v zmysle platných predpisov.
5. Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou, postúpené pohľadávky
a pohľadávky nadobudnuté vkladom do vlastného imania sa oceňujú obstarávacou cenou
vrátane nákladov súvisiacich s obstarávaním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné
a nevymožiteľné pohľadávky prostredníctvom opravných položiek k pohľadávkam.
6.Krátkodobý finančný majetok
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Peňažné prostriedky
a peňažné ekvivalenty zahŕňajú peňažnú hotovosť. Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípa14
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du. Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za EURO sa použije kurz, za ktorý bola táto
cudzia mena nakúpená
7.Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržiavanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
8.Záväzky, vrátane rezerv, pôžičiek a úverov
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú
obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška
v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení. Rezervy sa vytvárajú, ak má Spoločnosť súčasný zákonný, zmluvný príp. mimozmluvný
záväzok, ktorý je dôsledkom minulých udalostí a na základe ktorého pravdepodobne dôjde
k úbytku ekonomických úžitkov. Rezerva na mzdy za dovolenku sa vypočíta na základe priemernej mzdy a počtu dní nevyčerpanej dovolenky. Pôžičky a úvery sa oceňujú v nominálnej
hodnote. Nezaplatené príslušenstvo k úverom a pôžičkám ku dňu účtovnej závierky zvyšuje
záväzok z úverov resp. pôžičiek.

9.Majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci
Majetok obstaraný na základe zmluvy s následnou kúpou sa oceňuje vo výške istiny. Nerealizované finančné náklady (úrok, poistné) k súvahovému dňu nezvyšujú záväzok voči prenajímateľovi, účtujú sa podľa splátkového kalendára. Záväzok z istiny splatný v nasledujúcom
účtovnom období je vykázaný ako krátkodobý záväzok.

10.Daň z príjmov splatná a daň z príjmov odložená
Splatná daň z príjmu sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a
v priloženej Účtovnej závierke je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred
zdanením, ktorý bol v zmysle § 17 Zákona o dani z príjmov upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu.
Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok sa vzťahuje na dočasné rozdiely medzi
účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou.

c) Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený
na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich
ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína v mesiaci jeho nadobudnutia.
Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena neprevýši 1 700 EUR, sa odpisuje pri
uvedení do používania podľa odpisového plánu ako v 1. odp. skupine (ak účtovná
jednotka posúdi vec nad 500,-eur ako dlhodobý majetok). Pozemky sa neodpisujú.
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Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené
v nasledujúcej tabuľke.
Predpokladaná doba
používania v rokoch
Softvér
Stavby
Stroje, prístroje a zariadenia
Stroje, prístroje a zariadenia
Dopravné prostriedky
Výpočtová technika

8 rokov
15 rokov,30 rokov
12 rokov
8 rokov
4 roky
4 roky

Metóda
odpisovania

Ročná odpisová
sadzba v %

rovnomerný
rovnomerný
rovnomerný
rovnomerný
rovnomerný
rovnomerný

12,5%
6,67 % 3,33 %
8,33 %
12,50 %
25,00 %
25,00 %

Poznámka: rovnomerný odpis sa rovná lineárnemu odpisu
F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

a) Dlhodobý nehmotný majetok
Pohyby na účtoch dlhodobého nehmotného majetku, opravných položiek a zostatkovej hodnoty
Účtovná jednotka eviduje dlhodobý nehmotný majetok.

Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtov. obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku účtov. obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia

Aktivované náklady na
vývoj

Softvér

Oceniteľné
práva

Goodwil

Ostatný
DNM

Obstarávaný
DNM

15120,00
5207,00

15120,00

Poskytnuté preddavky na
DNM

Spolu

15120,00
5207,00

20327,00

5003,00
1876,00

119,00

5122,00
1876,00

6879,00

119,00

6998,00

Opravné položky
Stav na začiatku účtov. obdobia

0

0

Prírastky
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia

0

0

Zostatková hodnota
Stav na začiatku účtov. obdobia
Stav na konci účtovného obdobia

9998,00
8122,00

0
0

Dlhodobý hmotný majetok
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Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku::

Dlhodobý
hmotný majetok Pozemky Stavby

a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky

b

c

728419 2297782

Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková cena
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia

Bežné účtovné obdobie
ZáSamokladPestostatné
né
Obstahnuteľné vateľské
stádo Ostatný
rávaný
celky
veci
a ťaž DHM
DHM
a súbory trvalých
né
hnuteľ- porastov
zviených vecí
ratá
d
e
F
g
h

2401180

31064

246432

272122

4641

264783

Poskytnuté
preddavky
na DHM

Spolu

i

j

5704877
9500

40675

40675
277677

277677
728419 2297782

2632627

35705

476802

1309374

31004

1817180

102376

242341
40675

2223

346940
40675

579178

1511040

33227

2123445

728419

1820980 1091805

60

246432

728419

1718604 1121587

2478

233538
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r) Opravné položky k pohľadávkam

Pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke
a materskej účtovnej
jednotke
Ostatné pohľadávky v
rámci konsolidovaného
celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a
združeniu
Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu

Stav OP na
začiatku účtovného obdobia

Tvorba OP

Zúčtovanie OP
z dôvodu zániku opodstatnenosti

Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovní

Stav OP na konci účtovného obdobia

71569,00

0,00

287,00

0,00

69511,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
71569,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
287,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

s) Informácie o hodnote vybraných pohľadávok do lehoty splatnosti
a po lehote splatnosti
Pohľadávky podľa zostatkovej
doby splatnosti
a

b

Pohľadávky z obchodného styku do splatnosti

11 949 996

Pohľadávky po splatnosti do 180 dní

2 529 976

Pohľadávky po splatnosti nad 180 dní

69 511

Daňové pohľadávky

12 485,

Iné pohľadávky

861 095,

Krátkodobé pohľadávky spolu
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden
rok až päť rokov
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou
ako päť rokov
Dlhodobé pohľadávky spolu

15 423 063,

t) Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom

Uvedené v notárskom registri.
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w) Finančný majetok

Ako finančný majetok sú vykázané peniaze v pokladni a na bankovom účte.

Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Pokladnica, ceniny
Bežné bankové účty

354680,00

229549,00

295,00

19791,00

354975,00

249340,00

Peniaze na ceste
Spolu

zc) Časové rozlíšenie

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Opis položky časového rozlíšenia

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:

1638,00

9085,00

Poistné

1337,00

5528,00

0

0

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

a1) Vlastné imanie
Tabuľka č. 1
Názov položky
Vlastné imania spoločnosti
Počet podielov
Hodnota podielov
Splatené základné imanie
Upísané základné imanie

Popis / Hodnota
3558380
1
6639
6639
6639
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a 3) Rozdelenie zisku z predchádzajúceho obdobia

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Názov položky
Výsledok hospodárenia v schvaľovaní -zisk

326537

Vysporiadanie výsledku hospodárenia

Bežné účtovné obdobie

Prídel do zákonného rezervného fondu

0

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov

0

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov

326537

Prídel na rozdelenie spoločníkovi

0

Prevod do neuhradenej straty minulých rokov

0

Iné

0

Spolu

326537

b) Rezervy

Prehľad rezerv je uvedený v nasledujúcej tabuľke (v EUR):
Bežné účtovné obdobie
Názov položky

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Stav na konci
účtovného obdobia

a

b

c

d

E

f

Dlhodobé rezervy, z toho:
Krátkodobé rezervy, z toho:

6784

10080

6784

10080

6784

10080

6784

10080

Ostatné rezervy
Rezerva na nevyčerpané dovolenky
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c) Záväzky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke (v
EUR):
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Záväzky do splatnosti

9 573 807

Záväzky po splatnosti do 180 dní

3 890 390

Záväzky po splatnosti nad 180 dní

25 389

Krátkodobé záväzky spolu

13 489 586

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
jeden rok až päť rokov

233 101

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
nad päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu

d) Štruktúra záväzkov
položiek súvahy

233 101

podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých

Názov položky

Spolu

Dlhodobé záväzky( r 102)
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
Ostatné dlhodobé záväzky (474A,
Odložený daňový záväzok (481A)
Krátkodobé záväzky (r.122) z toho
Záväzky z obchodného styku
(321,322,324,325,475A,478A,479A,47XA)
Záväzky voči zamestnancom (331,333,
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia
(336A,479A)
Daňové záväzky a dotácie
(341,342,343,345,346,347,34X)
Iné záväzky
(372A,373A,377A,379A,474A,479A,47X)
Bankové úvery, kontokorent, fin.výpomoc (r.121,
139)
Spolu

od 1 do 5
rokov

233 101,00
6 630,00
201 461,00
102 737,00
13 600 638,00

13 600 638,00

13 489 586,00
818,00

13 489 586,00
818,00

0,00

10 879,00

10 879,00

0,00

4 554,00

4 554,00

0,00

94 801,00

94 801,00

0,00

3 715 299,00

2 967 612,00

747 687,00

16 648 253,00

1 211 613,00

17 859 866,00
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77 709,00

233 101,00
4 336,00
123 752,00
102 737,00
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e) Záväzky zabezpečené záložným právom, jedná sa najmä o úvery, sú uvedené vo verejných registroch.
f) Odložený daňový záväzok
Odložený daňový záväzok vznikol z dočasných rozdielov medzi účtovnou a daňovou zostatkovou cenou dlhodobého majetku, pohľadávok a záväzkov z obchodného styku.
Názov položky
Začiatočný stav odloženej dane
Doúčtovanie odloženej dane DLM
Zníženie odlož. daňového záväzku
Konečný zostatok odloženej dane

Bežné účtovné obdobie
89391
13899
553
102737

g) Sociálny fond

Názov položky
Začiatočný stav sociálneho fondu
Tvorba SF na ťarchu nákladov
Čerpanie SF spolu
Konečný zostatok SF

Bežné účtovné obdobie
5593,89
1182,13
145,70
6630,32

i) Bankové úvery

Prehľad bankových úverov je uvedená v nasledujúcej tabuľke . Dôverné informácie spoločnosť
nezverejňuje.
Názov položky

Mena

Úrok
p. a.
v%

Dátum
splatnosti

Suma istiny

Forma zabezpečenia

a

b

c

d

E

f

Spotrebný úver

EUR

**

2017

3 055,

*

Spotrebný úver

EUR

**

2019

26 796,

*

Spotrebný úver

EUR

**

2018

7 595,

*

Strednodobý úver

EUR

**

2017

11 718,

*

Dlhodobý investičný úver

EUR

**

2021

504 720,

*

Dlhodobý investičný úver

EUR

**

2021

492 400,

*

Kontokorentný úver

EUR

**

1 271 210,00

*

Krátkodobý úver

EUR

**

1 248 933,00

*

Kontokorentný úver

EUR

**

149 579,00

Dlhodobé bankové úvery

Krátkodobé bankové úvery
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* formy zabezpečenia sú uverejnené vo verejných registroch
**

dohodnutý úrok je považovaný za dôvernú informáciu spoločnosti a veriteľa

m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

Názov položky
Suma dohodnutých platieb celkom
z toho
istina
finančný náklad

K 31.12.
201 460,75

do 1 roka od 1-5 rokov
77 709,28 123 751,47

201460,75

77 709,28 123 751,47

H. Výnosy

Vykazovanie výnosov. Výnosy - tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty
sú znížené o zľavy a zrážky /rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod./

Bežné účtovné
obdobie

Názov položky
Tržby z predaja služieb

1 146 624,

Tržby za tovar

30 385 753,

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj

1 722 295,

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou

5 839 053,

Čistý obrat celkom

33 254 672,

I. Náklady

a. Prehľad nákladov účtovnej jednotky prezentujú nasledovné tabuľky:
Bežné účtovné
obdobie

Názov položky
Náklady na hospodársku činnosť z toho

38 365 225,

Náklady na predaný tovar + nehnuteľnosť na predaj

30 483 740,

Poradenské služby, vedenie prevádzky

113 909,

Nájomné

478 270,

Ostatné náklady na hosp. činnosť

6 089 919,

Odpisy DLM

345 986,

Mzdové náklady

230 033,
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Náklady na sociálne poistenie

77 182,

Dane a poplatky

50 376,

Spotreba materiálu a energií

164 657,

Finančné náklady, z toho

215 946,

Úroky

126 714,
11 933,

Ostatné finančné náklady
Správa úveru

38 589,

Bankové garancie

25 505,

Náklady za platby POS

13 205,

J. Informácie o daniach z príjmov

Bežné účtovné
obdobie

Názov položky
Výsledok hospodárenia pred zdanením

Sadzba
dane v
%

Daň

22

114 299,81

519 544,63

Teoretická daň
Položky zvyšujúce základ dane

71 002,18

22

15 620,47

Položky znižujúce základ dane

-179 381,01

22

39463,82

411 165,80

22

90 456,47

Spolu základ dane
Splatná daň + zrážková

90 456,51

Zvýšenie odloženého daňového záväzku

13 346,50
103 803,01

Celková daň z príjmov

N. Obchody so spriaznenými osobami,
na základe kritéria, že fyzická osoba je v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke členom štatutárneho orgánu, aj keď predmet činnosti z ktorých dosiahli
účtovné jednotky výnosy za účtovné obdobie sú podstatne rozdielne. Medzi účtovnými
jednotkami došlo k postúpeniu pohľadávok za nominálnu hodnotu:

Bežné účtovné
obdobie

Názov položky
U postupcu zostatok z postúpených pohľadávok za nominálnu hodnotu
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P. Prehľad zmien vlastného imania

Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Položka vlastného imania
a
Základné imanie
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond
Nerozdelený zisk minulých
rokov
Neuhradená strata minulých rokov
Výsledok hospodárenia bežného účtovného
obdobia
Spolu:

Stav na začiatku účtovného
obdobia
b

Prírastky

Úbytky

Presuny

C

d

e

Stav na konci
účtovného
obdobia
f

6 639

6 639

815 646

815 646

664

664

1 993 155

326 537

2 319 692

326 537

415 739

-326 537

415 739

3 142 641

742 276

-326 537

3 558 380

R. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV ZA ROK 2015

Spoločnosť zostavuje prehľad peňažných tokov nepriamou metódou
/Viď príloha/
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Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy - TANKER, s.r.o. Kežmarok
Označenie
položky

Z/S
A. 1.
A. 1. 1.

Obsah položky
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
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 (+)

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

2016

2015

519 544

442 702

515 924

421 713

345 986

315 263

A. 1. 2.

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

A. 1. 3.

Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)

-

A. 1. 4.

Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)

-

A. 1. 5.

A. 1. 7.

Zmena stavu opravných položiek (+/-)
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/)
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)

A. 1. 8.

Úroky účtované do nákladov (+)

126 714

133 025

A. 1. 9.

Úroky účtované do výnosov (-)

-2 495

-26 262

A.1. 10.

Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným
ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)

-80

55

A. 1. 11.

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

-

-

-672

-

37 340

3 376

A. 1. 6.

3 743

-

-2 059

-287

7 447

-3 347
-

-849 995

-611 819

A. 2. 1.

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 na účely tohto
opatrenia rozumie rozdiel medzi 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.)
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)

-2 851 526

-1 455 639

A. 2. 2.

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)

2 977 655

249 238

A. 2. 3.

Zmena stavu zásob (-/+)

-976 124

594 582

A. 1. 12.

A. 1. 13.

A. 2.
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Označenie
položky

A. 2. 4.

A. 3.
A. 4.
A. 5.
A. 6.

A. 7.
A. 8.
A. 9.
A.

Obsah položky
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 + A. 1. + A. 2.)
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných
činností (+)
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú
do finančných činností (-)
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré
sa začleňujú do investičných činností (+)
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou
tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností
(-)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),
(súčet Z/S + A. 1. 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 Z/S + A. 1. až A. 9.)

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

215 473

252 596

2 495

1

-121 905

-133 025

66 064

119 572

-131 937

-95 196

-65 873

24 376

-264 783

-69 871

Peňažné toky z investičnej činnosti
B. 1.

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)

B. 2.

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)

B. 3.

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 (-)

B. 4.
B. 5.
B. 6.

B. 7.

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 (-)
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Označenie
položky

Obsah položky

B. 8.

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

B. 9.

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)

B. 10.

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou
tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)

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

B. 14.
B. 15.
B. 16.
B. 17.
B. 18.
B. 19.

-260 368

-69 871

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 (+)

B.

C. 1.

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

C. 1. 1.

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)

C. 1. 2.

Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)

C. 1. 3.

Prijaté peňažné dary (+)

C. 1. 4.

Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)

C. 1. 6.

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

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 (+)

Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti
(súčet B. 1. až B. 19.)
Peňažné toky z finančnej činnosti

C. 1. 5.

Bežné účtovné obdobie

Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií
a vlastných obchodných podielov (-)
Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)

28

TANKER s.r.o. Hlavné námestie 96/45, 06001 Kežmarok
Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2016 Úč POD 3-01
IČO 31731945 DIČ 2020695864

Označenie
položky

Obsah položky

C. 2. 1.

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 (-)
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých
záväzkov z finančnej činnosti,
(súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)
Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)

C. 2. 2.

Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)

C. 2. 3.

Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla
banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré
boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)

C. 1. 7.
C.1. 8.
C. 2.

C. 2. 5.

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 (+)

C. 2. 6.

Výdavky na splácanie pôžičiek (-)

C. 2. 4.

C. 2. 7.

C. 2. 8.

C. 2. 9.

C. 3.
C. 4.
C. 5.

C. 6.
C. 7.
C. 8.

Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)
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 (-)
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 daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť
(+)
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Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

431 876

113 358

914 327

479 354

-371 662

-335 977

-110 789

-30 019
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Označenie
položky
C. 9.
C.
D.
E.

F.

G.

H.

Obsah položky
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 (+/-)
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 (+/-)
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Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

431 876

113 358

105 635

67 863

249 340

181 477

345 975

249 340

345 975

249 340

