Výročná správa za rok 2017

Obchodná spoločnosť :

TANKER, s.r.o.
Hlavné námestie 96/45
060 01 Kežmarok

PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI
Tanker, s.r.o. v zmysle Obchodného zákonníka bola založená zakladateľskou listinou
vo forme notárskej zápisnice dňa 2.5.1996 v zmysle § 105 a násl. Zákona č. 513/91 Zb.
Vznikla zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Prešov dňa 5.8.1996. Rozhodujúci
predmet činnosti spoločnosti Tanker, s.r.o. so sídlom v Kežmarku je:
-

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo
iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

-

sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy,

-

autoumyváreň,

-

vnútroštátna cestná nákladná doprava

ŠTATUTÁRNY ORGÁN
Konateľ:

Ing. Bartolomej Holop
Ing. Martina Benková

Riadenie spoločnosti – Výkonný orgán
Riaditeľka:

Ing. Martina Benková

Základné imanie:

6 639,- €

Rozsah splatenia:

6 639,- €

Organizačná schéma:
Centrála

Veľkoobchod

Sieť čerpacích staníc

Doprava

Sieť čerpacích staníc: Trnava 2x, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Hlohovec 2x, Sučany,
Dolný Kubín, Žilina, Námestovo, Piešťany, Nitra, Senica 2x, Topoľčany, Trstená, Rimavská
Sobota, Bratislava
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Obdobie, za ktoré je výročná správa zostavená: rok 2017
Účtovná závierka a audítorské overenie účtovnej závierky za rok 2017
Overenie účtovnej závierky bolo vykonané. Účtovná závierka zostavená dňa 25.04.2018,
audítorsky overená, audítor Ing. Oľga Ciliková, PhD., licencia SKAU č. 87, správa zo dňa
24.05. 2018.

Rozdelenie čistého zisku z minulých rokov vykonané v roku 2018 :
Spoločnosť k 31.12.2017 vykazuje nerozdelený zisk minulých období vo výške 2 735 434
eur. Celý tento nerozdelený zisk ostal dočasne ponechaný pre rozvoj spoločnosti, preto sa
vykazuje na nerozdelenom zisku minulých rokov.

Orgán oprávnený na schválenie výročnej správy:
Valné zhromaždenie spoločnosti s ručením obmedzeným.

Dátum konania Valného zhromaždenia k schváleniu účtovnej závierky za rok
2016: 23.6. 2017
Overenie účtovnej závierky za rok 2016 bolo vykonané audítorom Ing. Oľga Ciliková, PhD.,
licencia SKAU č. 87, správa zo dňa 12.06. 2017 a výročná správa za rok 2016 bola overená
16. októbra 2017.

Disponibilný zisk roku 2016
Disponibilný zisk za účtovné obdobie roku 2016 bol vo výške 415 739 eur. Valné
zhromaždenie dňa 23.6. 2017 rozhodlo, že celý disponibilný zisk za účtovné obdobie roku
2016 bol dočasne ponechaný pre rozvoj spoločnosti a bol preúčtovaný na nerozdelený zisk
minulých rokov.

Základné informácie
Tanker, s.r.o. so sídlom v Kežmarku je súkromnou obchodnou spoločnosťou. Majetok,
veci a majetkové práva, ktoré spoločnosť vlastní sú evidované v účtovníctve v zmysle zákona
o účtovníctve a sú pravidelne jedenkrát ročne inventarizované.
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Dlhodobý nehnuteľný majetok vo vlastníctve spoločnosti Tanker s.r.o. Kežmarok je
zapísaný na liste vlastníctva

príslušného katastrálneho úradu a je vedený vo verejnom

registri.

Hospodárenie spoločnosti a finančné výkazy
Základné informácie o majetku za posledné dva roky činnosti (v €)

2016

2017

21 117 498

27 339 718

I. Neobežný majetok

3 827 455

3 688 543

II. dlhodobý hmotný majetok

3 814 126

3 677 090

a) dlhodobý nehnuteľný majetok

2 447 024

2 344 649

b) dlhodobý hnuteľný majetok

1 121 586

1 062 284

233 538

260 402

17 288 405

23 646 963

1 579 878

1 261 103

15 353 552

22 098 226

354 975

287 634

1 638

4 212

21 117 498

27 339 718

3 558 380

3 960 398

Aktíva spolu

c) Obstarávaný dlhodobý hmotný
III.

majetok

Obežný majetok

a) zásoby
b) dlhodobé pohľadávky
c) krátkodobé pohľadávky
d) finančné účty
e) Časové rozlíšenie

Pasíva spolu
I.

Vlastné imanie

a)

základné imanie

6 639

6 639

b) kapitálové fondy

815 646

815 646

664

664

2 319 692

2 735 434

415 739

402 015

17 559 118

23 375 184

10 080

24 328

233 101

167 506

13 600 638

18 299 250

3 715 299

4 967 318

c)

fondy zo zisku

d) nerozdelený zisk
e)

II.

výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

Záväzky

a)

Rezervy

b)

dlhodobé záväzky

c)

krátkodobé záväzky

d)

bankové úvery a výpomoci
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2016

2017

39 100 715

52 345 076

a) tržby z predaja tovaru

32 108 048

46 992 283

b) tržby z predaja služieb

1 146 624

1 397 997

4 415

55 236

5 839 053

3 872 984

2 575

26 576

38 581 172

51 843 751

30 483 740

45 250 286

Náklady a výnosy
I. Výnosy celkom

c) tržby z predaja DHM a materiálu
d) ostatné výnosy z hosp. činnosti

e) výnosy z finančnej činnosti.
II. Náklady celkom
a)

náklady na predaný tovar

b)

spotreba materiálu a energií

164 657

229 692

c)

služby

912 807

1 217 306

d)

osobné náklady

316 056

509 839

e)

dane a poplatky

50 376

54 444

f)

odpisy DNM a DHM

345 986

372 500

g)

zostatková cena predaného DM

3 743

48 713

h)

tvorba oprav. položiek k pohľadávkam

-2 059

–12 152

i)

ostatné náklady na hosp. činnosť

6 089 919

3 908 375

j)

nákladové úroky

126 714

151 316

k)

ostatné náklady na finančnú činnosť

89 233

113 430

III. Výsledok hospodárenia pred zdanením

519 543

501 325

IV. Daň z príjmov (splatná, odložená)

103 804

99 310

V. Hospodársky výsledok za účt. obdobie

415 739

402 015

V roku 2017 hodnota celkovej realizácie z predaja tovaru bola vo výške 46 992 283
eur, čo znamená pre rok 2017 nárast indexu na 1,4636 oproti roku 2016. Nárast bol
dosiahnutý zvýšeným predajom na čerpacích staniciach, ako aj výrazným rastom
veľkoobchodného predaja.
Obchodná politika mala priamy vplyv na tvorbu pridanej hodnoty, ktorá v roku 2017
predstavovala 1 692 996 eur. Pridaná hodnota ostala napriek nárastu obratu na úrovni roka
2016, nakoľko nárast predaja bol dosiahnutý hlavne veľkoobchodným predajom, pri ktorom
sú dosahovaný nižšie obchodné marže ako pri maloobchodnom predaji. Okrem toho bol
predaj podporený marketingovými akciami s cieľom prilákania nových zákazníkov. Celková
obchodná marža sa zvýšila oproti roku 2016 o 7,25% z 1 624 308 eur na 1 741 997 eur.
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V súčasnosti spoločnosť patrí na slovenskom trhu v oblasti predaja pohonných hmôt
k dôležitým dodávateľom. Svedčia o tom aj dosiahnuté výsledky hospodárenia.
Čistý disponibilný zisk v roku 2017 bol vo výške 402 015 eur, vývoj disponibilného
zisku môžeme považovať za stabilný s potenciálom nárastu v budúcich rokoch.

Personálna oblasť
Náročnosti riadenia obchodnej činnosti zodpovedá aj kvalifikačná a profesijná
štruktúra spoločnosti. Na zabezpečenie činnosti podniku spoločnosť uplatňuje moderné formy
riadenia uplatňované v manažmente ľudských zdrojov. Priemerný počet zamestnancov za rok
2016 bol 25, z toho dvaja riadiaci zamestnanci. V roku 2017 sa zvýšil priemerný počet
zamestnancov na 38,6, z toho boli dvaja riadiaci zamestnanci. Nárast zamestnancov bol
zapríčinený hlavne zvýšením počtu prevádzkovaných čerpacích staníc.

Finančné výkazy
Účtovný hospodársky výsledok, ktorý spoločnosť vykázala za rok 2017, bol účtovný
zisk vo výške 501 325 eur. Po transformácii výsledku hospodárenia na daňový základ
spoločnosti vznikla splatná daňová povinnosť vo výške 126 636 eur a záporná odložená
daňová povinnosť vo výške -27 326 eur. Po transformácii výsledku hospodárenia na daňový
základ, zúčtovaní splatnej dane a odloženej dane,

spoločnosť za rok 2017 dosiahla

disponibilný zisk vo výške 402 015 €.

Poznámky k systému účtovníctva
Spoločnosť vedie účtovníctvo a účtovnú evidenciu v súlade so zákonmi a účtovnými
zásadami platnými v Slovenskej republike. Nadväzne sa spoločnosť riadi internými
metodickými pokynmi vypracovanými pre účtovné obdobie. Účtovné výkazy sú zostavené
v súlade so Slovenskými účtovnými štandardami a zákonom o účtovníctve. Postupy účtovania
účtovná jednotka dodržiava na základe Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92 v znení
neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania pre
podnikateľov.

HODNOTENIE SPOLOČNOSTI
Stav zásob k 31. 12. 2016 bol vo výške 1 579 878 eur, k 31. 12. 2017 bol vo výške
1 261 103 eur, takže index rastu oproti minulému účtovnému obdobiu je 0,7982. Pokles oproti
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minulému roku bol spôsobený nadpriemerným stavom zásob tovaru v závere roka 2016. Doba
obratu celkových zásob sa v r. 2017 znížila na 8,79 dňa oproti roku 2016, v ktorom bola doba
obratu celkových zásob 14,7 dňa.
Pohľadávky z obchodného styku k 31.12. 2016 predstavovali objem 14 479 972
eur. Doba inkasa pohľadávok v r. 2016 bola 132,4 dní. V roku 2017 spoločnosť vykazovala
pohľadávky z obchodného styku vo výške 22 049 172 eur. Doba inkasa pohľadávok v roku
2017 bola 138,6 dní, čo v roku 2017 oproti roku 2016 znamená predĺženie doby inkasa
pohľadávok o 6,4 dní. Nárast bol spôsobený hlavne nárastom objemu predaja v závere roka.
So stavom pohľadávok a zásob súvisí vyhodnotenie aj iných ukazovateľov aktivity.
Ukazovateľ obratu celkových aktív v roku 2016 bol 1,85. Za rok 2017 bol už 1,91. K
zvýšeniu tohto ukazovateľa došlo aj napriek nárastu pohľadávok v roku 2017. Bolo to vďaka
tomu, že predaj tovaru rástol rýchlejším tempom ako aktíva.
Obrat neobežného majetku za rok 2016 bol 10,22. V roku 2017 bol obrat neobežného
majetku 14,18, čo je pomerne výrazný nárast. Nárast tohto ukazovateľa je spôsobený tým, že
v roku 2017 rástol hlavne veľkoobchodný predaj, ktorý je kapitálovo menej náročný ako
maloobchodný predaj.
Bežná likvidita spoločnosti predstavuje v r. 2016 koeficient 0,91, v roku 2017 to bolo
0,99. To znamená, že spoločnosť zvýšila bežnú likviditu napriek nárastu obratu. Celková
likvidita v roku 2016 predstavovala koeficient 1,00, v roku 2017 sa tento ukazovateľ zvýšil
na 1,05, z čoho vyplýva, že spoločnosť má predpoklady plniť záväzky v najbližšom období.
Kapitálová štruktúra spoločnosti sa v roku 2017 mierne zmenila. V roku 2016 bol
podiel vlastných zdrojov na celkových zdrojoch vo výške 16,85 %. V roku 2017 to bolo
14,49%. Pokles bol spôsobený tým, že sa zvýšili krátkodobé cudzie zdroje, ktoré boli zdrojom
krytia obežného majetku.

Plnenie daňových a odvodových povinností
Splatná daň z príjmov za rok 2017 je 126 636 eur. Spoločnosť plnila povinnosti k dani
z motorových vozidiel, dani z nehnuteľnosti a dani z pridanej hodnoty. Vo výplatných
termínoch boli uhrádzané odvody do fondov sociálneho a zdravotného poistenia, dane
z príjmu zo závislej činnosti zamestnancov, zákonné poistenie zodpovednosti zamestnávateľa
za škody. Všetky dane a odvody boli spoločnosťou uhrádzané včas a v plnej výške.

7

Účtovanie o odloženej dani
Spoločnosť TANKER, s.r.o. účtovala o odloženej dani z dôvodu zníženia dočasných
rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou. Vznikla celková zmena
odloženého záväzku, t.j. zníženie o 27 326 eur.

Podnikateľská činnosť spoločnosti pre nasledujúce obdobie
V roku 2017 bol vedením spoločnosti vypracovaný krátkodobý podnikateľský plán
hospodárskej činnosti na rok 2018, v ktorom uvažuje:
-

so stabilizovaním obchodnej činnosti v rámci dlhodobých zmlúv o spolupráci,

-

zvýšením veľkoobchodného predaja pohonných hmôt,

-

so zvyšovaním počtu prevádzkovaných čerpacích staníc,

-

rozšíriť sortiment ponúkaných tovarov a služieb na čerpacích staniciach.

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za r. 2017
V roku 2017 dosiahla spoločnosť zisk pred zdanením 501 324 eur a účtovný zisk po
zdanení v sume 402 013,88 eur, pričom štatutárny orgán spoločnosti navrhuje valnému
zhromaždeniu celý disponibilný zisk za účtovné obdobie roku 2017 dočasne ponechať pre
rozvoj spoločnosti a preúčtovať na nerozdelený zisk minulých rokov.

V Kežmarku dňa 22.5. 2018
Ing. Martina Benková
konateľka
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