
Ročná účtovná závierka PS za rok 2017 
 
 
Poč.stav účtov k 1.1.2017 :                              Koneč.stav účtov k 31.12.2017 : 

- Pokladňa            2.148,49                                                           1.065,99 
- bankový účet 127.939,09                                                        129.803,86 
- pohľadávky z obchodného styku : 19.418,94                             3.180,58 
- záväzky z obchodného styku           1.599,94                                243,20 
 

Celkové náklady vo výške  23.171,84                      /41.979,64 eur   (rok 2016) 
Za rok 2017 boli účtované  náklady a výnosy nasledovne: 

Celkové výnosy vo výške   27.793,16                     /56.098,02 eur 
Daň 21%                               1.215,26                        /3.272,15 eur 
Zisk po zdanení                     3.406,06                    / 10.846,23 eur 
 
 

 
Podľa jednotlivých položiek N. 

- materiálové náklady    274,28 eur  
- opravy a údržba             35,00 eur 
- služby                        9.702,72 eur  , toho ťažba dreva         5.309,00 eur 
                                                                    účtovné služby         1.060,00 eur 
                                                                    služby OLH             1.632.00 eur 
                                                                    ostatné                     1.702,00 eur 
- mzdové náklady        6.591,76 eur 
- sociálne náklady        2.592,07 eur 
- ostatné prev.náklady     291,56 eur  
- dane a poplatky             724,00 eur 
- odpisy HIM               2.250,00 eur 
- bankové poplatky            75,65 eur 
- manka a škody              516,36 eur – krádež dreva 

 

 
Podľa jednotlivých položiek V:  

-  výnosy z ťažby dreva            23.872,97 eur , z toho 240 eur z prenajatej pôdy 
-  výnosy z nájmu                       3.544,05 eur 
- výnosy z kredit.úrokov v banke    12,90 eur 
 
 
V r.2017 sa netvorila nová rezerva na pestovateľskú činnosť, ale sa čerpala nasledovne : 
- zostatok k 1.1.2017        62.636,25 
- čerpanie – prerezávky jún – september   3.162,18 eur (Rusnáková, Jánoška, Šofranková, 
Okrúhlie, Ždiar) 
- zostatok k 31.12.2017   59.474,08 eur 
  
 
 
 
 
 



     Návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2017 
 
 
Výbor PS doporučuje Valnému zhromaždeniu schváliť Účtovnú závierku Pozemkového 
spoločenstva Gemerská Poloma za rok 2017 v nasledovnom zložení : 
 
      Účtovná závierká pre mikro účtovnú jednoku.   
 

z toho  hmotný majetok     189.410 eur 
Strana aktív :  suma 325.565 eur 

             finančný majetok  130.870 eur 
 

z toho   základné imanie   194.862 eur 
Strana pasív -   suma 325.565 eur 

 
             obežný majetok        5.285 eur 
             fondy zo zisku         2.239 eur 
             nerozdelený zisk    63.626 eur 
             HV bežného obdobia  3.406 eur 
             záväzky                    61.432 eur, z toho rezervy 59.435 eur 
                                                                 z obchod.styku     243 eur 
                                                                 ostatné               1.754 eur 
 
 

 
Výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti :   27.794 eur 

 
Náklady z hospodárskej a finančnej činnosti :  23.170 eur 

HV pred zdanením :    4.624  eur 
Daň PO 21%                1.218 eur 

 
HV po zdanení :           3.406 eur                          

 
 
Závierka obsahuje výkaz pozostávajúci zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok, údaje 
sú v celých eurách. Závierka bola zostavená  dňa 19.3.2018 ku 31.12.2017. 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala : Vlasta Sáreníková, účtovník PS 


