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1) Základní údaje o společnosti:

Název společnosti: PM OIL, s.r.o.
Sídlo společnosti: Praha 4, Michle, Budějovická 409/1, PSČ 140 00
Identifikační číslo: 28931971
Společnost PM OIL, s.r.o vznikla zakladatelskou listinou o založení společnosti
s ručením omezeným, dne 16.6. 2009 a byla dne 22.7.2009 zapsána do obchodního
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze. Společnost má jediného společníka.
Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 – 3
živnostenského zákona.
Posláním společnosti PM OIL, s.r.o. je zejména poskytování služeb při zprostředkování
a realizaci nákupů a prodejů pohonných hmot vč. biosložek a řešení problematiky
zásobování, řízení a kontroly čerpacích stanic.

2) Statutární orgán
Jednatel: Ing. Josef Říha od 22.7.2009.

3) Obchodní aktivity
Společnost PM OIL, s.r.o. byla

od svého založení orientována především na

poskytování služeb souvisejících se zásobováním, řízením a kontrolou čerpacích stanic
pohonných hmot. V této oblasti byla nosná spolupráce se společností, provozující síť
čtrnácti čerpacích stanic. PM OIL, s.r.o pro tuto síť zejména prověřila plnění
legislativních norem vč. návrhů na formy odstranění zjištěných nedostatků, zpracovala
návrh obchodního modelu dodávek suchého zboží, systému údržby, pojištění movitého
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i nemovitého majetku, strategii cenotvorby, logistiky zásobování PHM, návrh
produktové a marketingové strategie sítí ČS a v neposlední řadě i návrh rozvoje dalších
aktivit, střednědobé strategie a systému kontrolní a reportingové činnosti. V souběhu
s tímto hlavním programem se PM OIL s.r.o. věnovala rozvoji zprostředkovatelských
aktivit v oblasti velkoobchodu, a to při dodávkách produktu Ad Blue v plnícím a
skladovacím systému SMART.
Dále se společnost připravovala na vstup do velkoobchodních aktivit s bioprodukty,
užívanými v rámci pohonných hmot především pak motorových naft a to od počátku r.
2010. Cílovou skupinou výrobků této přípravy byly směsné motorové nafty a čisté
estery rostlinných olejů (FAME), a to nejenom na tuzemském trhu.

4) Významné ukazatele
I když byla společnost PM OIL, s.r.o. registrována ke dni 22.7. 2009 zahájila svou
obchodní činnost fakticky až k 1.9. 2009. Za čtyři měsíce roku 2009 dosáhla na své dva
zaměstnance poměrně velmi slušných výsledků. Celkové výnosy činily 2,627 mil. CZK
při nákladech 2,030 mil. CZK a zisku před zdaněním v hodnotě 597 tis. CZK.
Produktivita práce z přidané hodnoty, počítána na zaměstnance společnosti dosáhla
částky 623 tis. CZK.

5) Věda a výzkum
S ohledem na profil společnosti, její zaměření a personální obsazení nejsou výše
uvedené aktivity uplatňovány ani rozvíjeny.

6) Ochrana životního prostředí
Společnost PM OIL, s.r.o., která je zaměřena na poskytování služeb v oblasti
velkoobchodu i maloobchodu s pohonnými hmotami svou činností primárně nezatěžuje
životní prostředí a proto v r. 2009 nepřijala a nerealizovala žádná opatření, směřovaná
ke zlepšování parametrů životního prostředí.
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7) Vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou
Společnost PM OIL, s.r.o. má jediného vlastníka a nevlastní žádné majetkové podíly
v jakékoliv obchodní společnosti či právnické osobě. S ostatními společnostmi má
běžné obchodní i jiné smluvní vztahy, které jsou řešeny v rámci platného českého
zákonodárství.

8) Zpráva – Výrok auditora
Společnost PM OIL, s.r.o. nenaplňuje žádné z kritérií, které stanoví zákon o účetnictví
v platném znění pro povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Vzhledem
k tomu, že společnost PM OIL, s.r.o. realizovala svou podnikatelskou aktivitu v r. 2009
de facto pouze v období čtyř měsíců, bylo rozhodnuto využít možnosti zákona a účetní
závěrku za r. 2009 neověřovat auditorem.

9) Příloha účetní závěrky (rok končící 31. 12. 2009)

9.1

Charakteristika a hlavní aktivity
o společnost PM OIL, s.r.o. vznikla zakladatelskou listinou o založení
společnosti s ručením omezeným dne 16.6. 2009 a byla dne 22.7.2009
zapsána do obchodního rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
v oddílu C, složce číslo 153939;
o společnost má jediného společníka a její základní kapitál k 31.12.2009 činil
200 tis. CZK;
o společnost v roce 2009 generovala podstatnou část svých tržeb formou tržeb
za poskytované služby při zprostředkování a realizaci nákupů a prodejů
pohonných hmot vč. biosložek a především pak za poskytované služby při
zásobování, řízení a kontrole sítě čerpacích stanic pohonných hmot;
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o společnost v roce 2009 sídlila na adrese

Praha 4, Michle, Budějovická

409/1, PSČ 140 00;
o IČ: 289 31971;
o Statutárním orgánem byl v r. 2009 jednatel společnosti pan Ing. Josef Říha,
který jednal jménem společnosti samostatně.
o Společnost měla velmi jednoduchou organizační strukturu, naplněnou pouze
dvěma pracovními pozicemi:
-

Obchodní specialista

-

Specialista – fakturace, účetnictví, daně a administrativa

Ostatní potřeby naplňovala formou nákupu příslušných služeb.

9.2 Zásadní účetní postupy používané společností

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se
zákonem o účetnictví v platném znění a ostatní platnou účetní legislativou.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o účtování ve věcné a
časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad neomezeného trvání účetní
jednotky.
9.2.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
PM OIL, s.r.o. v r. 2009 neměla ve vlastnictví žádný dlouhodobý hmotný a nehmotný
majetek. Potřeby tohoto majetku řešila formou nájmů.
9.2.2 Dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobý finanční majetek představuje majetkové účasti a tyto společnost
PM OIL, s.r.o v r. 2009 neměla.
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9.2.3 Zásoby
Vzhledem k tomu, že se společnost v r. 2009 výhradně věnovala poskytování
služeb, nevykazovala žádné nakupované zásoby či zásoby vytvořené vlastní
činností.
9.2.4 Opravné položky
o opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku nebyly s ohledem na
skutečnosti uvedené v odst. 9.2.1 vytvořeny;
o opravné položky k pohledávkám stanovuje společnost kombinací posouzení
dobytnosti jednotlivých pohledávek a posouzení věkové – časové struktury
pohledávek jako celku. S ohledem na uvedené společnost za r. 2009
netvořila opravné položky k pohledávkám;
o ve vztahu ke skutečnostem, uvedeným pod bodem 9.2.3 společnost v r. 2009
nevytvořila opravné položky k zásobám.
9.2.5 Úvěry – půjčky
Úvěry – půjčky jsou vykazovány v nominální hodnotě.

9.2.6 Rezervy
S ohledem na profil společnosti a neexistenci rizik, známých k datu sestavení účetní
závěrky společnost v r. 2009 nevytvořila rezervy.
9.2.7 Přepočty údajů v cizích měnách na CZK, deriváty a finanční pronájem
Přepočty údajů v cizích měnách na CZK, deriváty a finanční pronájem s následnou
koupí najaté věci se ve společnosti v r. 2009 nevyskytovaly.

-7-

Výroční zpráva PM OIL, s.r.o. za r. 2009

9.2.8 Daň z příjmů
Daň z příjmů v hodnoceném období je tvořena splatnou daní. Splatná daň zahrnuje
daň vypočtenou z daňového základu s použitím daňové sazby platné pro dané
zdaňovací období.

9.3 Dlouhodobý majetek
Jak je uvedeno v odst. 9.2.1 společnost v r. 2009 nevlastnila dlouhodobý hmotný i
nehmotný majetek.

9.4 Pronajatý majetek
Společnost řešila své majetkové potřeby v r. 2009 v oblasti hmotného i nehmotného
majetku formou pronájmu. Pronajala si od společnosti EXIT66.cz:
1x notebook, 1x osobní počítač, 1x HP Laser (multifunkce – tiskárna, kopírka, fax,
scanner) a SW vybavení tj. informační systém POHODA, telefonní systém Linksys
(2 linky), doména + stránky + red. systém a emaily. Pronájem je uzavřen na 24
měsíců v průměrné měsíční částce 6077 CZK vč. DPH. Pronájem dále zahrnuje
výměnu techniky za novou v podobné cenové hladině po uplynutí 24 měsíců.
Pronájem zahrnuje kompletní servis v době pronájmu vč. zápůjčky náhradní
techniky.

9.5 Dlouhodobý finanční majetek
Jak již bylo sděleno v odst. 9.2.2 společnost v r. 2009 nevlastnila majetkové účasti,
tj. především akcie či podíly ve společnostech s podstatným vlivem ani ostatní
dlouhodobé cenné papíry a podíly.
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9.6 Zásoby
Již v odstavci 9.2.3 je zmíněno, že PM OIL, s.r.o. s ohledem na zaměření své
obchodní činnosti v r. 2009 nevykazovala nakupované ani vlastní činností
vytvořené zásoby.

9.7

Pohledávky
PM OIL, s.r.o. ke dni 31.12. 2009 vykázala na stavu pohledávek částku 1104 tis.
CZK. Tyto pohledávky jsou výhradně pohledávkami z obchodních vztahů nejsou
pohledávkami po lhůtě

splatnosti. Ke dni sestavení této výroční zprávy byly

veškeré tyto pohledávky uhrazeny.
Na dohadných účtech aktivních k 31.12.2009 společnost vykazovala částku 200 tis.
CZK. Částka odpovídá odbornému dohadu nevyfakturované pohyblivé části
odměny za služby, která byla vyhodnocována v tříměsíčním cyklu (listopad a
prosinec 2009 a leden 2010) a poté fakturována. Ke dni sestavení této výroční
zprávy byla tato částka rozpuštěna ve vztahu ke skutečně fakturovaným službám.

9.8

Opravné položky
Z předchozích odstavců o majetku, zásobách a pohledávkách je zřejmé, že PM OIL,
s.r.o. nevytvořila ke dni 31.12. 2009 žádné opravné položky.

9.9

Deriváty
K rozvahovému dni r. 2009 neměla společnost otevřeny žádné finanční deriváty
k obchodování.

9.10

Závazky
V závazcích z obchodních vztahů byla k 31.12.2009 vykázána částka 454 tis. CZK.
Tyto závazky nebyly po lhůtě splatnosti a ke dni sestavení této výroční zprávy byly
plně uhrazeny.
Na dohadných účtech pasivních společnost vykázala k 31.12. 2009 částku
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261 tis. CZK, která odpovídá odbornému odhadu součtu nedočerpané dovolené za
r. 2009, neproplacených prémií a odměn a nevyfakturované odměny, související
s uzávěrkovými pracemi r. 2009.
Daňové závazky představují zejména dlužnou daň z příjmu za r. 2009 a DPH za
IV. čtvrtletí r. 2009. Tyto závazky dosáhly celkové částky 363 tis. CZK.
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění k 31.12.2009 činily 36
tis. CZK.
Žádné ze závazků nebyly po lhůtě splatnosti a byly ke dni sestavení této zprávy plně
uhrazeny.

9.11 Vlastní kapitál
Společnost PM OIL, s.r.o. byla založena jediným společníkem a jednatelem v jedné
osobě peněžitým vkladem v částce 200 tis. CZK který je zároveň hodnotou
základního kapitálu ke dni 31.12.2009.
K tomuto dni společnost vykázala vlastní kapitál v hodnotě 669 tis. CZK, kde
k základnímu kapitálu přistupuje hodnota vytvořeného výsledku hospodaření
běžného účetního období po zdanění.
Do dne zpracování této výroční zprávy byl zpracován

a projednán návrh na

rozdělení zisku r. 2009 mezi zákonný rezervní fond (50 tis. CZK) a nerozdělený
zisk minulých let (419 tis. CZK).

9.12 Rezervy
Jak je zmíněno v odst. 9.2.6 společnost k 31.12.2009 netvořila rezervy.

9.13 Bankovní úvěry a půjčky
PM OIL, s.r.o. od svého založení do 31.12.2009 nečerpala úvěry od žádného
peněžního domu.
V průběhu srpna 2009 si vzala společnost k pokrytí svých provozních potřeb
bezúročnou půjčku od fyzické osoby v částce 200 tis. CZK.
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9.14 Informace o tržbách
Společnost PM OIL, s.r.o. v průběhu roku poskytovala především služby. Z tohoto
důvodu ve výnosech celkem převládají tržby z prodeje služeb v hodnotě 2480 tis.
CZK. Menší podíl byl dosažen u zprostředkování prodeje zboží (Ad Blue), kde tyto
tržby činily hodnotu 146 tis. CZK.

9.15 Dotace
Společnost v průběhu své existence, tj. od 22.7. do 31.12.2009 neobdržela žádné
dotace.

9.16 Zaměstnanci a vedení společnosti
V hodnoceném období společnost vytvořila dvě pracovní pozice, které postupně od
svého založení do 31.12. 2009 obsadila. Jednatel společnosti byl zároveň zařazen na
pozici obchodní specialista. Druhá pozice – specialista – fakturace, účetnictví, daně
a administrativa byla vytvořena a obsazena k 1.10.2009.
Uvedení zaměstnanci čerpali k 31.12.2009 mzdové náklady v hodnotě 481 tis. CZK
a zákonná pojištění v částce 163 tis. CZK. Další sociální náklady nebyly vypláceny.

9.17

Daň z příjmů
PM OIL, s.r.o. vykázala za r. 2009 hospodářský výsledek před zdaněním v hodnotě
597 tis. CZK. Po úpravách o daňové a nedaňové položky činil základ daně
zaokrouhlený na celé tis. CZK hodnotu 639 tis. CZK a z toho daňová povinnost
127 800 CZK. Daň z příjmů byla splatná do 31. 3. 2010 a do tohoto data byla
uhrazena.
Daň z příjmů přepočtená na celoroční podnikání činila za r. 2009 částku 255 600
CZK z čehož pro společnost vyplývá v r. 2010 čtvrtletní zálohová povinnost
v hodnotě 63 900CZK, a to počínaje červnem 2010.

9.18

Ostatní významné skutečnosti a potenciální závazky nevykázané
v rozvaze
Takováto fakta v životě společnosti nejsou.
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9.19

Následné události
Společnost PM OIL, s.r.o. k 31.1. 2010 ukončila svou činnost v oblasti poskytování
služeb pro síť čtrnácti čerpacích stanic pohonných hmot. Naproti tomu k 1.1.2010
zahájila spolupráci s jinou společností v oblasti pohonných hmot a to formou
poskytování služeb z hlediska zprostředkování a realizace nákupu a prodeje
pohonných hmot včetně biosložek, zprostředkování a využití možností skladování
vč.tzv. daňového skladu pro pohonné hmoty a FAME, zprostředkování a realizace
prodejů SMN 30 a BA100 a analýzy zásobování, řízení a kontroly čerpacích stanic.
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