PETROLTRANS, a.s.

Výročná správa 2017

P E T R O L T R A N S, a. s.
Výročná správa 2017

25. október 2018

Ing. Adela Jevošová
predseda predstavenstva
Strana 1 z 11

PETROLTRANS, a.s.

Výročná správa 2017

Legislatívny rámec pre výročnú správu
Spoločnosť má povinnosť auditu podľa § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
prepisov, zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku v súlade s §22 zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov a má povinnosť vyhotoviť výročnú správu v súlade s § 20
platného zákona o účtovníctve.
Výročná správa podlieha overeniu audítorom a bude uložená do registra účtovných závierok v súlade
s § 23 ods. 2 a § 23b ods. 4 zákona o účtovníctve.
Údaje vo výročnej správe sú uvedené v tis. Eur

Obsah výročnej správy
1.
2.
3.
4.
5.

Identifikačné údaje
Povinné informácie
Ďalšie informácie
Povinné prílohy
Ďalšie prílohy

Identifikačné údaje – základné informácie
Skupina:
Skupinu tvorí materská spoločnosť a jej 100%-ná dcérska spoločnosť.
Materská spoločnosť
(údaje ku dňu účtovnej závierky)
Obchodné meno

PETROLTRANS, a.s.

IČO

36 592 170

DIČ

2021997769

IČ DPH

SK2021997769

Adresa sídla:

Dlhé hony 5268/9, 05801 Poprad

Obchodný register:

OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10529/P

Predstavenstvo:

Ing. Adela Jevošová – predseda , Ing. Juraj Flaška, PhD. – podpredseda
PhDr. Ing. Martina Žolnír, PhD – predseda, Ing. Andrea Hijová,
Ing. Alexandra Hajtó, Jozef Fabo

Dozorná rada:

Dcérska spoločnosť
(údaje ku dňu účtovnej závierky)
Obchodné meno

OKTAN, a.s.

IČO

36 458 651

DIČ

2020021377

IČ DPH

SK2020021377

Adresa sídla:

Slavkovská 9, 060 42 Kežmarok

Obchodný register:

OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10115/P

Predstavenstvo:

Peter Jevoš – predseda, Ing. Milan Špak – podpredseda,

Dozorná rada:

Ing. V. Oravec, Ing. A. Jevošová, Ing. I. Janičková
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Identifikačné údaje – doplňujúce informácie - Skupina
Výsledok hospodárenia 2017

280

Splatené základné imanie

26

Zákonný rezervný fond

7

Priemerný počet zamestnancov
Hlavná činnosť

129
Veľkoobchod a maloobchod s PHM, skladovanie

Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok. V roku 2015 zriadila PETROLTRANS a.s, odštepný závod so
sídlom v Prahe. Od svojho vzniku odštepný závod nevykonával činnosť a v sledovanom období rozhodla o jeho
zrušení.

Povinné informácie
a) informácie o odvetví, vývoji a cieľoch Skupiny:
Rast svetovej ekonomiky v roku 2017 medziročne zhruba o 3% prispel k rastu zamestnanosti, nízkej
inflácii, nárastu miezd, čo pozitívne ovplyvnilo spotrebiteľské správanie prejavujúce sa v aj v rastúcom
dopyte po rope.
Celkovo dopyt stúpol o 1,6% na úroveň takmer 98 miliónov barelov priemernej dennej spotreby. V
prípade Európy tento nárast predstavoval medziročne 2%. Po troch rokoch dopyt po rope rástol
dokonca rýchlejšie ako samotná ťažba, čo prispelo k využitiu ropy z rezerv skladovacích komerčných
zásobníkov.
Rastúci dopyt ovplyvnil rast cien ropy a v závere roka dosiahol nárast hodnoty na 2,5 ročné maximum.
Vývoj predaja a spotreby pohonných hmôt v SR kopíroval vývoj na svetovom trhu. Slovenská
ekonomika vykázala nárast HDP o 3,4%, čo sa v kombinácii s nízkymi cenami palív prejavilo v náraste
ich dopytu. Celková spotreba benzínu narástla medziročne o 1,5%, nafty o 3,9%.
Spotreba nafty a benzínu bola krytá predovšetkým produkciou domácej rafinérie, časť spotreby
zabezpečil dovoz od zahraničných rafinérií.
TREND v odvetví:
✓

Vyššia účinnosť spaľovacích motorov

✓

Využívanie biopalív II. a III. generácie

✓

Infraštruktúra pre alternatívne biopalivá

✓

Optimalizácia výrobných programov európskych rafinérii

✓

Nové distribučné cesty

✓

Rast významu prístavov, distribučných aktív
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VÝHĽAD
✓ Rast ekonomiky vyvolávajúci rast spotreby
✓ Pretrvávajúci trend rastúceho dopytu po benzíne a nafte
✓

Vysoká volatilita cien palív a kurzu USD/EUR

✓ Rastúca konkurencia na trhu s palivami

Spoločnosť PETROLTRANS, a.s. bola založená v roku 2005. Hlavnou činnosťou spoločnosti je obchod
- veľkoobchod s pohonnými hmotami. V roku 2014 nadobudla 100% -ný podiel akcií v dcérskej
spoločnosti OKTAN, a.s.. Spoločnosť OKTAN, a.s. bola založená v roku 1999 a nosným predmetom jej
činnosti je obchod – maloobchod s pohonnými hmotami a skladovanie.
V rokoch 2015 - 2017 realizovala investície do siete čerpacích staníc spoločnosti OKTAN, a.s., na území
SR, s cieľom vybudovania funkčných, moderných odberateľských miest prispôsobených potrebám
zákazníka, s výhľadom zvýšenia objemu predaja pohonných hmôt.
Realizované investície ovplyvnili spolu so zvýšením zásob, pohľadávok a úverov nárast bilančnej sumy.
Na financovanie investičných a obchodných aktivít Skupina využíva:
✓
✓
✓
✓

investičné úvery (financovanie investícií)
faktoring (financovanie pohľadávok)
akcionárske pôžičky (financovanie nákupu zásob)
dodávateľské úvery (financovanie nákupu zásob)

Cieľom Skupiny je maximálne efektívne využívanie cudzích zdrojov pri priaznivých úrokových mierach,
zvyšovanie prevádzkovej rentability a profitability, zachovanie priaznivej bilančnej štruktúry, časovej
štruktúry pohľadávok a záväzkov, ako aj vysokej obrátky zásob.
Skupina plní pomer vlastných zdrojov a záväzkov, nemožno ju považovať za podnik v kríze.
Vzhľadom na ekonomický vývoj v eurozóne a nestabilnú politickú situáciu vo svete Skupina očakáva,
že trh s ropnými produktmi bude aj naďalej ťažko predvídateľný a veľmi volatílny. Skupina vidí svoje
príležitosti v získavaní nových kontraktov v regióne, ale aj mimo eurozónu – bývalý východný blok.
Cieľom je postupne získať významné postavenie na trhu i v oblasti retailu.
Pre naplnenie svojich zámerov bude Skupina pokračovať vo zvyšovaní efektivity svojej činnosti, v
stanovení výhodných obchodných stratégií zabezpečujúcich komfort zákazníkov, v pružnej reakcii na
požiadavky trhu, v stabilizácii a motivácii ľudských zdrojov.
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Prehľad finančných výkazov skupiny, materskej spoločnosti a dcérskej spoločnosti:
Skupina
Konsolidovaný výkaz finančnej pozície
Vybrané ukazovatele o majetku a záväzkoch (netto aktíva v tis. Eur)
STRANA AKTÍV

ROK 2017

ROK 2016

12236

13 674

429

474

Dlhodobý hmotný majetok

11807

13 200

Dlhodobý finančný majetok

-

-

B. Obežný majetok

19879

16 955

Zásoby

6874

5 441

-

-

11714

9 461

MAJETOK SPOLU
A. Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Krátkodobý finančný majetok

-

-

1227

2 033

ROK 2017

ROK 2016

1158

1 871

26

26

7

7

Hospodárske výsledky

1125

1 838

B. Záväzky

30957

28 758

Finančné účty
STRANA PASÍV
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY SPOLU
A. Vlastné imanie
Základné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonné rezervné fondy
Ostatné fondy zo zisku

Dlhodobé záväzky
Dlhodobé bankové úvery a pôžičky

626
11871

12 448

500

702

Krátkodobé záväzky

12690

13 410

Krátkodobé rezervy

118

113

Krátkodobé bankové úvery a pôžičky

5778

1 459

-64

-20

Odložený daňový záväzok

Splatná daň z príjmu
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Materská spoločnosť
SÚVAHA
Vybrané ukazovatele o majetku a záväzkoch (netto aktíva v tis. Eur)
STRANA AKTÍV SÚVAHY

ROK 2017

ROK 2016

MAJETOK SPOLU

23 127

23 263

4 341

5 355

3

6

Dlhodobý hmotný majetok

1 581

2 677

Dlhodobý finančný majetok

2 757

2 672

B. Obežný majetok

18 738

17 867

Zásoby

6 100

4 552

66

10

12 274

12 156

Finančné účty

298

1 149

C. Časové rozlíšenie

48

41

STRANA PASÍV SÚVAHY

ROK 2017

ROK 2016

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY SPOLU

23 127

23 263

1 338

1 828

26

26

7

7

Oceňovacie rozdiely z precenenia

297

212

Výsledok hospodárenia minulých rokov

692

502

Výsledok hospodárenia bežného obdobia

316

1 081

B. Záväzky

21790

20 995

Dlhodobé záväzky

5 074

6 489

Krátkodobé záväzky

12 064

14 456

Krátkodobé rezervy

54

50

4 597

440

A. Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Krátkodobý finančný majetok

A. Vlastné imanie
Základné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonné rezervné fondy
Ostatné fondy zo zisku

Dlhodobé rezervy
Dlhodobé bankové úvery

C. Bežné bankové úvery
Krátkodobé finančné výpomoci
D. Časové rozlíšenie
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Dcérska spoločnosť
SÚVAHA
Vybrané ukazovatele o majetku a záväzkoch (netto aktíva v tis. Eur)
STRANA AKTÍV SÚVAHY

ROK 2017

ROK 2016

MAJETOK SPOLU

15 606

18 165

10 992

10 995

426

469

10 566

10 526

4 579

7 149

783

897

2 867

5 368

Finančné účty

929

884

C. Časové rozlíšenie

35

21

STRANA PASÍV SÚVAHY

ROK 2017

ROK 2016

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY SPOLU

15 606

18 165

A. Vlastné imanie

2 853

2 673

Základné imanie

9 102

9 102

266

266

A. Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
B. Obežný majetok
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Krátkodobý finančný majetok

Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy

7

7

Zákonné rezervné fondy

382

382

-7 143

-7 318

239

234

B. Záväzky

12 752

15 490

Dlhodobé záväzky

1 513

3 991

Dlhodobé bankové úvery

6 637

6 356

Krátkodobé záväzky

3 475

4 199

Krátkodobé rezervy

64

63

1 063

881

1

2

Ostatné fondy zo zisku
Oceňovacie rozdiely z precenenia
Výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia bežného obdobia

Dlhodobé rezervy

C. Bežné bankové úvery
Krátkodobé finančné výpomoci
D. Časové rozlíšenie
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Skupina
VÝKAZ KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA

ROK 2017

ROK 2016

Tržby

219748

262 789

Náklady na predaj

212043

252 147

Marža

7705

10 642

Ostatné prevádzkové výnosy

375

404

Odpisy hmotné a nehmotného majetku

1097

941

Ostatné náklady na predaj a administratívne náklady

5676

6 610

19

5

1326

3 500

vybrané ukazovatele o výsledku hospodárenia v tis. Eur
Pokračujúce činnosti

Ostatné čisté prevádzkové zisky (straty)
Zisk (strata) z prevádzkovej činnosti
Výnosové úroky

-

-

Nákladové úroky

945

1000

Ostatné čisté finančné zisky (straty)

-160

-847

Zisk (strata) z finančnej činnosti

-1105

-1847

Zisk (strata) pred zdanením

221

1 653

Daň z príjmov

59

337

Čistý zisk (strata) za obdobie z pokračujúcich činnosti

280

1 316

Ostatný komplexný výsledok hospodárenia

280

1 316

Komplexný ostatný výsledok hospodárenia za obdobie

280

1 316

ROK 2017

ROK 2016

ČISTÝ OBRAT

222 975

262 669

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu

367 940

456 160

Tržby z predaja tovaru

220 139

261 310

2 580

1 076

Materská spoločnosť
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
vybrané ukazovatele o výsledku hospodárenia v tis. Eur

Tržby z predaja vlastných výrobkov
Tržby z predaja služieb
Zmena stavu zásob vlastnej výroby
Aktivácia
Tržby z predaja investičného majetku a zásob

576

115

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

144 645

193 659

Náklady na hospodársku činnosť spolu

366 635

453 129

Náklady na obstaranie predaného tovaru

215 385

254 317

46

68

Spotreba materiálu a energie
Opravné položky k zásobám
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Služby

5 908

4 462

Osobné náklady

579

592

Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku

173

147

Zostatková cena predaného majetku a zásob

217

108

144 327

193 435

1 305

3 031

Výnosy z finančnej činnosti

792

451

Náklady na finančnú činnosť

1 677

2 074

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

-885

-1 623

Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením

420

1 408

Daň z príjmov splatná

160

322

Daň z príjmov odložená

-56

6

Celkový výsledok hospodárenia po zdanení

316

1 080

ROK 2017

ROK 2016

ČISTÝ OBRAT

30 198

23 016

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu

30 217

23 087

Tržby z predaja tovaru

29 254

22 061

945

955

Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

Dcérska spoločnosť
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
vybrané ukazovatele o výsledku hospodárenia v tis. Eur

Tržby z predaja vlastných výrobkov
Tržby z predaja služieb
Zmena stavu zásob vlastnej výroby
Aktivácia
Tržby z predaja investičného majetku a zásob

4

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

18

67

Náklady na hospodársku činnosť spolu

29 808

22 625

Náklady na obstaranie predaného tovaru

26 077

19 323

250

236

Spotreba materiálu a energie
Opravné položky k zásobám
Služby
Osobné náklady
Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku

831

730

1 615

1 414

902

795

Zostatková cena predaného majetku a zásob

4

Ostatné náklady na hospodársku činnosť

133

123

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

409

462

Výnosy z finančnej činnosti

-

-

Náklady na finančnú činnosť

259

219

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

-259

-219

Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením

150

243

Daň z príjmov splatná

84

3

Daň z príjmov odložená

-173

6

Celkový výsledok hospodárenia po zdanení

239

234
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b) informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia
Skupina neidentifikovala významné následné udalosti.
c) informácie o predpokladanom budúcom vývoji Skupiny
V nasledujúcom období Skupina plánuje realizovať výkony minimálne na úrovni priemeru posledných
rokov. Predpokladá rast zisku pri udržaní priemerného počtu zamestnancov.
Slušnosť a korektnosť k obchodným partnerom, odbornosť, kvalita a platobná disciplína pri realizácii
predmetu činnosti sú a zostanú zásadami, ktorými sa Skupina riadi.
d) informácia o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja – bez náplne.
e) informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií,
dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky – bez náplne.
f) informácie o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty
Skupina za rok 2017 vytvorila účtovný zisk po zdanení vo výške 1 316 tis. Eur. Rezervný fond je
vytvorený v súlade so Stanovami oboch účtovných jednotiek. Vedenie Skupiny navrhuje valnému
zhromaždeniu preúčtovať vytvorený zisk na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov.
g) informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov – bez náplne.
h) Informácie o vplyve na životné prostredie
Skupina kladie veľký dôraz na zachovanie životného prostredia a bezpečnosť pri nakladaní a preprave
nebezpečných odpadov. Svojou činnosťou negatívne neovplyvňuje životné prostredie.
i) informácie o organizačných zložkách v zahraničí
Skupina vytvorila odštepný závod v ČR, ktorý od svojho vzniku nevykonával činnosť a preto vo
vykazovanom období rozhodla o jeho zrušení.
j) finančné nástroje (§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve)
Skupina v rámci svojej činnosti eliminuje uvedené riziká:
1. Úverové riziko
Skupina na financovanie svojej činnosti využíva úvery. Toto riziko vyhodnocuje a minimalizuje pred
vstupom do obchodného vzťahu aj počas jeho trvania.
Opravné položky k pohľadávkam sú tvorené na nekrytú výšku rizika po odpočítaní akceptovateľnej
hodnoty predmetu zabezpečenia v prípadoch, keď dochádza k prechodnému zníženiu ich hodnoty
v účtovníctve. Po pominutí dôvodov na úpravu ocenenia sa vytvorené opravné položky zrušia.
Nesplácané pohľadávky sa pravidelne prehodnocujú, kontroluje sa stav omeškaných splátok a riešia
sa individuálne (osobné rokovania s dlžníkmi, upomienky).
2. Riziko likvidity
Definuje Skupina ako možnosť straty na výnosoch a vlastných zdrojoch vyplývajúcich z neschopnosti
Skupiny splniť svoje záväzky v čase ich splatnosti bez spôsobenia zbytočných strát.
3. Prevádzkové riziko
Je Skupinou definované ako možnosť straty na výnosoch a vlastných zdrojoch vyplývajúca
z nedostatkov v systéme vnútornej kontroly, systéme organizácie a v systéme riadenia rizík. Toto
riziko je funkciou vnútorných kontrolných mechanizmov, informačných systémov, bezúhonnosti
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pracovníkov a prevádzkových procesov. Existuje pri všetkých produktoch, službách a procesoch
a vzniká denne pri spracovaní transakcií.
4. Menové riziko
Časť nákupov komodít je realizovaná v cudzej mene preto je Skupina vystavená možným stratám pri
zmene výmenných kurzov. S cieľom kontrolovať toto riziko Skupina využíva menový hedging
prostredníctvom svojich bánk.
5. Cenové riziko
Zmena svetových cien ropných produktov vo výraznej miere vystavuje Skupinu riziku zníženia výnosov
v porovnaní s vynaloženými nákladmi na obstaranie tovarov. Flexibilita v zásobovaní tovarom
a analýza trhu sú kľúčové faktory Skupiny na predchádzanie tomuto riziku.
k) cenné papiere obchodované na regulovanom trhu (§ 20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve- bez
náplne.
l) Informácie o vplyve na zamestnanosť
Skupina vedie vyrovnanú personálnu politiku vzhľadom na svoju činnosť a potreby.
Ďalšie informácie
Skupina má záujem naďalej rozvíjať svoju stratégiu s orientáciou na zákazníka, kvalitu produktov
a flexibilitu, s ambíciou presadzovania sa aj na zahraničných trhoch.
Povinné prílohy
Správa audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017
Konsolidovaná účtovná závierka Skupiny za rok 2017 (Výkaz finančnej pozície, výkaz komplexného
výsledku hospodárenia, výkaz peňažných tokov a poznámky)
Ďalšie prílohy
Zoznam akcionárov:
V priebehu vykazovaného obdobia došlo k zmene v štruktúre akcionárov. Od 2.8.2018 je jediným
akcionárom materskej spoločnosti spoločnosť:
PROGRESS TRADING, a.s., Cukrovarská 22, 075 01 Trebišov

Strana 11 z 11

