
                                              P Ř Í L O H A   K   Ú Č E T N Í   Z Á V Ě R C E                                                                 

                                                                   za  rok  2016 

 

I. Obecné  údaje 

 

Firma:                                      TORQUES a.s. 

                                                Bzenecká 4157/10, Brno  628 00 

 

IČ:                                            49453041 

 

Spisová značka:                       B 1158 vedená u Krajského soudu v Brně   

 

Právní forma:                           akciová společnost  

 

Rozvahový den:                        31.12.2016 

 

Okamžik sestavení účetní závěrky:  (okamžik, kdy je k účetní závěrce připojen podpisový  

                                                         záznam statutárního orgánu)   

 

Rozhodující předmět činnosti: 

- realitní činnost 

- zprostředkovatelská činnost 

-  

Datum vzniku:                         12.11.1993 

 

Podíl 20% a více na základním kapitálu: 

                                                 Ing. Marián Janov            

 

Změny a dodatky v roce 2016:                - 

 

Statutární orgán:          předseda představenstva           -  Ing. Marián Janov 

                                     místopředseda představenstva  -  Ján Poldruhák                                                                                                

                                     člen představenstva                   -  ak.mal.Dagmar Janova     

                                                                                      

Dozorčí rada:               předseda                                    -  Dagmar Poldruháková                                                                                               

                                     členové                                      -  Ing. Ján Poldruhák                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                        - Michael Janov  

 



Průměrný počet zaměstnanců:                       1 

      z toho řídících pracovníků                         1 

Výše osobních nákladů:                                 144.720,- 

      z toho na řídící pracovníky:                      144.720,-  

Odměny statut. a dozorčích orgánů:                        0,- 

Výše půjček a ostatních plnění členům statutárních orgánů:                -         

                                                 

II. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 

 

Způsob ocenění 

- zásob nakupovaných                                                - 

- dl.HM a dl.NHM vytvořený vl. činností                      - 

- cenných papírů a majetkový účastí:                 pořizovací cena 

                                                                            k 31.12.2016 přecenění na reálnou hodnotu                    

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny:   - 

 

Druhy vedlejších pořizovacích nákladů ( u nakupovaných zásob):  - 

      

Podstatné změny oproti předcházejícímu účetnímu období:              nejsou 

 

Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek :    - 

                                                

Způsob odepisování dlouh.majetku:        - 

 

Přepočet cizích měn na českou měnu: 

                         pevným kurzem ČNB ze dne 4.1.2016 

 

III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát 

 

Dlouh. hmotný a nehmotný majetek:                 PC                           oprávky 

          HM-pozemky                                    2.161.694,26                      0,00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          celkem                                             2.161.694,26                       0,00  

 

Dlouh. hmotný  majetek formou finančního pronájmu: 

          1. součet splátek:                                                        0 

          2. skutečně uhrazené splátky:                                     0 

          3. budoucí platby splatné do jednoho roku:                 0 

                                                  po jednom roce:                   0 



Přírůstky dlouh. hmotného majetku:                    2.161.694,26Kč 

                                   

Úbytky dlouh.hmotného majetku:                           1.972.476,-Kč     

                                     

Dlouh. hmotný a nehmotný majetek, který je zatížen zástavním právem:     -                                                          

 

Dlouh.finanční majetek: 

                      100% podíl ve firmě Q100, s.r.o. v hodnotě 663.878,38EUR  

                           /přepočet k 31.12.2016 na Kč 17 937 993,83/ 

   

Pohledávky: 

                    - pohledávky po lhůtě splatnosti                                         0,-- Kč                            

 

Vlastní kapitál:      beze změn 

 

Rozdělení hosp.výsledku  z předcházejícího účet.období: 

                      ztrátou roku 2015 byl snížen nerozděl.zisk min.let              262.795,83Kč 

                                                                                                            

Základní kapitál: 

                    - počet a druh akcií:                   19 562 ks akcií na majitele 

                    - nominální hodnota:                       900,-- Kč 

                    - nesplacená část vkladů:                    0   Kč 

 

Závazky: 

                    - závazky po lhůtě splatnosti                  1.131,- Kč 

                    - závazky vůči státu                                4.172,- Kč ve splatnosti     

 

Rezervy:         nebyly tvořeny 

 

Výnosy z běžné činnosti:          

                   tržby z prodeje služeb                                  363,-Kč 

                   tržba z prodeje dlouhodob.majetku    3.670.825,-Kč  

 

Na službách ve zdaňovacím období bylo zaplaceno: 

- daňový poradce                18.150,-Kč 

- právní služby                       9.196,-Kč 

                

V Brně dne  22.3.2017      ............................................. 

      Ing. Marián Janov, předseda představenstva 


