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A.

PROFIL SPOLOČNOSTI

1.

Obchodné meno a sídlo
DELTA-TRUCK s. r. o.
Klincová 35
Bratislava 821 08
IČO: 47 314 893
DIČ: 2023804662
Spoločnosť DELTA-TRUCK s. r. o. (ďalej len „spoločnosť“) bola založená 21.06.2013 a do Obchodného
registra bola zapísaná 04.07.2013. Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č.: 90267/B.

2.

Hlavné činnosti spoločnosti sú:
Maloobchod a veľkoobchod s motorovými vozidlami, s ojazdenými motorovými vozidlami, s náhradnými
dielmi pre motorové vozidlá, s autodoplnkami, s motocyklami a náhradnými dielmi pre motocykle.
Prenájom motorových vozidiel.

3.

Orgány spoločnosti
Konatelia:
Péter Stefkó
Hegyesi Mari u. 3
Gödöllö 2100
Maďarsko
János Stefkó
Ligeti Juliska utca 11
Gödöllő 2100
Maďarsko
Zapísané a splatené základné imanie spoločnosti je vo výške 205 000,- EUR.
Štatutárný orgán:
Péter Stefkó
Hegyesi Mari u. 3
Gödöllö 2100
Maďarsko
János Stefkó
Ligeti Juliska utca 11
Gödöllő 2100
Maďarsko
Konatelia v mene spoločnosti konajú samostatne.

4.

Právny dôvod na zostavenie výročnej správy
Výročná správa spoločnosti k 31. 12. 2018 bola pripravená v súlade s § 20 zákona NR SR č. 431/2002
Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za obdobie od
01.01.2018 do 31.12.2018 (ďalej len „rok“ alebo „finančný rok 2018“).

5.

Opis histórie a súčasného stavu spoločnosti
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DELTA-TRUCK s. r. o. vznikla v roku 2013. Špecializuje sa na maloobchod a veľkoobchod s motorovými
vozidlami, s ojazdenými motorovými vozidlami, s náhradnými dielmi pre motorové vozidlá, s
autodoplnkami, s motocyklami a náhradnými dielmi pre motocykle a na prenájom motorových vozidiel.
Spoločnosť DELTA-TRUCK s. r. o. ponúka svojim zákazníkom špičkovú kvalitu poskytovaných služieb.

B.

SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI ZA ROK 2018

1.

Výsledky hospodárenia za účtovné obdobie
Spoločnosť dosiahla v bežnom a minulom hospodárskom roku nasledujúce tržby:

Ukazovateľ
Aktivácia

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja služieb
Tržby z predaja HM
a NM
Ostat. výnosy z hos.
čin.
Úroky
Kurzový zisk
Ostatné finančné
výnosy
Spolu tržby

31.12.2018

31.12.2017

Zmena

% zmena

0,00

0,00

0,00

2.367.390,00

838.840,00

1.528.550,00

182,22%

1.413.103,00

735.978,00

677.125,00

40,43%

1.437.029,00

738.093,00

698.936,00

94,69%

229.294,00

39.194,00

190.100,00

485,02%

1.299,00
140,00

0,00
18,00

1.299,00

100,00%

122,00

677,78%

0,00

0,00

0,00

5.448.255,00

2.352.123,00

3.096.132,00

131,63%

Všetky tržby z predaja služieb boli realizované v SR alebo v ostatných členských štátoch Európskej únie.
Tržby z predaja služieb, sa rozumejú služby za prenájom motorových vozidiel na základe zmlúv a tržby
za predaj tovaru prostredníctvom maloobchodu a veľkoobchodu s motorovými vozidlami, s ojazdenými
motorovými vozidlami, s náhradnými dielmi pre motorové vozidlá, s autodoplnkami, s motocyklami a
náhradnými dielmi pre motocykle. Ostatné položky sú okrajové.
Vývoj tržieb z predaja služieb a tovaru počas roku 2018 bol pozitívny oproti roku 2017. Spoločnosť
DELTA-TRUCK s. r. o splnila ciele, ktoré si stanovila na rok 2018.
Spoločnosť dosiahla v bežnom a minulom finančnom roku nasledujúcu štruktúru výsledku hospodárenia:
31.12.2018

Tržby z predaja tovaru
Náklady na predaný
tovar
Obchodná marža
Tržby z predaja
služieb
Spotreba materiálu
a energie
Náklady na služby

31.12.2017

Zmena

% zmena

2.367.390,00

838.840,00

1.528.550,00

182,22%

2.189.388,00

813.470,00

1.375.918,00

169,14%

178.002,00

25.370,00

152.632,00

601,62%

1.413.103,00

735.978,00

677.125,00

92,00%

40.266,00

31.878,00

8.388,00

26,31%

539.225,00

212.869,00

326.356,00

153,31%

4

Osobné náklady
Dane a poplatky
Odpisy dlhodobého
majetku
Tržby z predaja DHM
Zostat. Cena
predaného DHM
Opravné položky

181.173,00

141.485,00

39.688,00

28,05%

60.182,00

40.852,00

19.330,00

47,32%

765.087,00

503.106,00

261.981,00

52,07%

1.437.029,00

738.093,00

698.936,00

94,69%

1.389.033,00

676.775,00

712.258,00

105,24%

4.597,00

5.170,00

-573,00

-11,08%

229.294,00

39.194,00

190.100,00

485,02%

282.448,00

106.858,00

175.590,00

164,32%

-4.583,00

-180.358,00

175.775,00

-97,46%

Výsledok
hospodárenia
z finančnej činnosti

-95.145,00

-62.236,00

-32.909,00

52,88%

Výsledok
hospodárenia pred
zdanením

-99.728,00

-242.594,00

142.866,00

-58,89%

1.997,00

-43.889,00

45.886,00

-104,55%

-101.725,00

-198.705,00

96.980,00

-48,81%

Ostatné prevádzkové () výnosy a náklady,
netto
Výsledok
hospodárenia
z prevádzkovej
činnosti

Daň z príjmov
Výsledok
hospodárenia po
zdanení

Rozhodujúcim faktorom vývoja finančnej situácie spoločnosti sú tržby z predaja služieb, ktoré za bežný
hospodársky rok vzrástli a tržby z predaja tovaru. Tržby z predaja služieb vzrástli o 92 % a z predaja
tovaru vzrástli o 182,22 %

2.

Finančná situácia a finančné pomerové ukazovatele
Finančná situácia spoločnosti k 31.12. 2018 a 2017 je uvedená v nasledujúcom prehľade:
31.12.2018

31.12.2017

Zmena

% zmena

Majetok
Dlhodobý nehmotný
majetok
Dlhodobý hmotný majetok

0,00

0

0,00

3.693.880,00

2.920.409,00

773.471,00

26,49%

Dlhodobé pohľadávky

158.033,00

45.454,00

112.579,00

247,68%

Krátkodobé pohľadávky

371.239,00

154.541,00

215.846,00

138,90%

Zásoby - tovar + zvieratá

323.177,00

133.627,00

189.550,00

141,85%

Finančné účty
Časové rozlíšenie aktív krátkodobé
Poskytnuté preddavky
Majetok spolu:

114.852,00

28.374,00

86.478,00

304,78%

36.460,00

52.186,00

-15.726,00

-30,13%

0,00

0,00

3.334.591,00

1.362.198,00

4.697.641,00

40,84%
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Vlastné imanie
Základné imanie

305.000,00

205.000,00

100.000,00

48,78%

2.437,00

2.437,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

-176.807,00

21.898,00

-198.705,00

-907,41%

-101.725,00

-198.705,00

96.980,00

-48,81%

28.905,00

30.630,00

-1.725,00

-5,63%

Fondy zo zisku
Ostatné kapitálové fondy
Nerozdelený zisk min.
rokov/neuhradená strata
Výsledok hospodárenia
bežného obdobia
Vlastné imanie spolu:
Dlhodobé záväzky
Sociálny fond

856,00

465,00

391,00

84,09%

2.518.826,00

1.785.826,00

733.000,00

41,05%

2.519.682,00

1.786.291,00

733.391,00

41,06%

7.040,00

6.374,00

666,00

10,45%

1.298.254,00

789.724,00

508.530,00

64,39%

69.803,00

116.016,00

-46.213,00

-39,83%

9.774,00

7.080,00

2.694,00

38,05%

5.905,00

4.076,00

1.829,00

44,87%

38.694,00

81.177,00

-42.483,00

-52,33%

0,00

0,00

0,00

700.303,00

476.658,00

223.645,00

46,92%

19.281,00

36.565,00

-17.284,00

-47,27%

Krátkodobé záväzky
spolu:

2.149.054,00

1.517.670,00

631.384,00

41,60%

Vlastné imanie
a záväzky spolu:

4.697.641,00

3.334.591,00

1.363.050,00

40,88%

Iné dlhodobé záväzky
Odložená daň
Dlhodobé záväzky
spolu:
Krátkodobé záväzky
Rezervy
Záväzky z obchodného
styku
Nevyfakturované dodávky
Ostatné záväzky voči
prepojeným účtovným
jednotkám
Záväzky voči
zamestnancom
Záväzky zo sociálneho
poistenia
Daňové záväzky
Záväzky voči
spoločníkom
Ostatné záväzky
Časové rozlíšenie

Pracovný kapitál a likvidita
Vzhľadom na charakter podnikateľskej činnosti spoločnosti – poskytovanie služieb – rozhodujúcu časť
súvahy predstavujú krátkodobé pohľadávky, finančný majetok a krátkodobé záväzky. V nasledujúcich
prehľadoch sú prezentované finančné ukazovatele vzťahujúce sa k pracovnému kapitálu a likvidite:
Ukazovatele doby obratu
(v dňoch)
Doba obratu pohľadávok

Konštrukcia
Krátkodobé pohľadávky
/ (tržby celkom / 365)

31. 12. 2018
(v dňoch)
26

31.12. 2017
(v dňoch)
24
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Štandardná splatnosť pohľadávok z obchodného styku poskytovaná odberateľom je 26 dní. Doba obratu
pohľadávok na úrovni 26 dní znamená dobrú platobnú schopnosť zákazníkov Delta Truck, spoločnosť s
ručením obmedzeným

Konštrukcia

Ukazovatele likvidity

31. 12. 2018

Obežný majetok – krátkodobé
záväzky
(Obežný majetok – zásoby) /
krátkodobé záväzky
Obežný majetok / krátkodobé
záväzky

Čistý pracovný kapitál (v Eur)
Krátkodobá likvidita (koef.)
Celková likvidita (koef.)

31. 12. 2017

-1 155 432

-1 112 735

0,30

0,16

0,46

0,25

Hodnota čistého pracovného kapitálu dosiahla k 31. 12. 2018 výšku -1 155 432 Eur. Spoločnosť nemá
bankové úvery.

Zadlženosť
Ukazovatele zadlženosti (%)

Konštrukcia

Celková zadlženosť
Ukazovateľ krízy
Koeficient samofinancovania

Cudzie zdroje / aktíva
Vlastné imanie/cudzie zdroje
Vlastné imanie / aktíva

31. 12. 2018

31. 12. 2017

99,38 %
0,62 %

99,08 %
0,92%

0,62 %

0,92 %

Rentabilita
Ukazovatele rentability (%)
Rentabilita vlastného imania
Rentabilita aktív

3.

Konštrukcia

31. 12. 2018

Výsledok hospodárenia / vlastné
imanie
Výsledok hospodárenia / celkové
aktíva

31. 12. 2017

-351,93 %

-649,30 %

-2,17 %

-5,96 %

Zamestnanosť a rozvoj ľudských zdrojov
Údaje o vývoji zamestnanosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

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

31.12.2018

31.12.2017

5

6

Zmena

% zmena

4
1

25,00%

2

50,00%

4

- vedenie

1

1

0

0,00%

- administratíva

5

3

2

66,67%

181.173

141.485
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Osobné náklady spolu (v
EUR)

C.

39.688

66,67%

PROGNÓZA VÝVOJA, RIZIKÁ A NEISTOTY
Spoločnosť má do budúcnosti vytvorené vhodné predpoklady pre ďalší rozvoj svojej podnikateľskej
činnosti, pričom sa naďalej bude orientovať na vytvorenie kvalitných personálnych a pracovných
podmienok a dbať na neustále zvyšovanie odbornosti svojich zamestnancov. Spoločnosť pravidelne
monitoruje potreby a požiadavky svojich zákazníkov, aby dokázala kontinuálne zlepšovať úroveň svojej
podnikateľskej činnosti.
Vo finančnom roku 2019, ktorý sa skončí 31. decembra 2019 má spoločnosť za cieľ dosiahnuť celkové
výnosy na úrovni 2 200 000,- Eur pri ich nezmenenej štruktúre, t.j. rozhodujúcu časť budú naďalej tvoriť
tržby z predaja služieb a predaja tovaru. Očakávané náklady sú vo výške 2 100 000,- Eur a z toho
vyplývajúci výsledok hospodárenia pred zdanením je predpokladaný na úrovni 100 000,- Eur.

D.

OSTATNÉ INFORMÁCIE ZVEREJŇOVANÉ PODĽA § 20 ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE

1.

Vplyv činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie
Činnosť spoločnosti nemá významné negatívne vplyvy na životné prostredie.

2.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
Počas bežného a minulého účtovného obdobia do oblasti vykonávania podnikateľskej činnosti nespadal
vlastný výskum a vývoj, preto na uvedené oblasti neboli vynaložené žiadne náklady.

3.

Informácie o nadobúdaní vlastných akcií
Počas bežného a minulého účtovného obdobia spoločnosť nenadobúdala vlastné akcie, dočasné listy,
obchodné podiely a akcie, ani dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky podľa § 22
zákona o účtovníctve.

4.

Informácie o organizačnej zložke v zahraničí
Spoločnosť nemá založenú žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

5.

Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia
Spoločnosť dosiahla za hospodársky rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2018 stratu vo výške 101 725,Eur. O rozdelení tohto hospodárskeho výsledku rozhodne valné zhromaždenie.

E.

UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA
Po skončení účtovného obdobia 31. decembra 2018 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali
zverejnenie alebo vykázanie vo výročnej správe spoločnosti za obdobie, za ktoré sa výročná správa
vyhotovuje.

Bratislava, 29.05.2019

