
Ročná účtovná závierka PS za rok 2015 
 
 
Rok 2015 sme začínali s nasledovnými stavmi : 

- pokladňa 1.207,78 eur 
- bankový účet 119.599,99 eur 
- pohľadávky z obchodného styku  4.988,34 eur 
- záväzky z obchodného styku  1.772,53 eur 

 
 
Za rok 2015 boli účtované  náklady a výnosy vo výške : 
 
Celkové náklady vo výške 53.914,89 eur 
Celkové výnosy vo výške   61.246,57 eur 
Zisk po zdanení                     7.331,68 eur 
 
 

 
Podľa jednotlivých položiek N. 

- materiálové náklady 3.481,40 eur  
- opravy a údržba            680,97 eur 
- služby                        18.694,56 eur  , toho ťažba dreva 10.151,59 eur 
                                                                  čistenie prieseku    3.679,85 eur 
                                                                  účtovné služby         960,00 eur 
                                                                  služby OLH           1.632.00 eur 
                                                                  ostatné                   2.271,12 eur 
- mzdové náklady      11.781,12 eur 
- sociálne náklady        3.929,80 eur 
- ostatné prev.náklady     486,62 eur (vl.prac.pomôcky) 
- dane a poplatky             938,23 eur 
- tvorba rezervy          10.000,00 eur 
- odpisy HIM               2.250,00 eur 
- bankové poplatky            91,28 eur 
 
- daň z príjmu PO         2.242,18 eur 

 

 
Podľa jednotlivých položiek V: 

-  výnosy z ťažby dreva     40.346,19 eur 
-  výnosy z nájmu                2.807,59 eur 
-  výnosy z čistenia prieseku pod linkou VN  20.089,44 eur 
- výnosy z kredit.úrokov v banke   13,02 eur 
 
 
Na konci roka evidujeme nasledovné zostatky: 

- pokladňa 1.340,78 eur 
- bankový účet 138.353,38 eur 
- pohľadávky z obch.styku  8.192,64 eur 
- záväzky z obch.styku        2.068,39 eur 
- celkové nevyplatené podiely voči podielnikom : 1.220,56 eur 
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     Na základe zákona č.431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov  bolo 
s účinnosťou od 1.januára 2015 pozemkové spoločenstvo povinné zatriediť sa do jednej 
z troch veľkostných skupín. 
     Pozemkové spoločenstvo Gemerská Poloma bolo zatriedené do skupiny mikro účtovnej 
jednotky. Na základe uvedeného zostavovalo k 31.12.2015 Účtovnú závierku pre mikro 
účtovnú jednoku.  Závierka predstavuje výkaz pozostávajúci zo súvahy, výkazu ziskov 
a strát a poznámok, obsahuje 5 strán, údaje sú v celých eurách. 
 

z toho  hmotný majetok     193.921 eur 
Strana aktív :  suma 343.135 eur 

             obežný majetok         9.520 eur 
             finančný majetok  139.694 eur 
 

z toho   základné imanie   194.862 eur 
Strana pasív -   suma 343.135 eur 

             fondy zo zisku         2.239 eur 
             nerozdelený zisk    59.876 eur 
             HV bežného obdobia  7.332 eur 
             záväzky                    78.826 eur, z toho rezervy 73.497 eur 
                                                                 z obchod.styku  2.068 eur 
                                                                 ostatné               3.261 eur 
 
 

 
Výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti :   61.247 eur 

 
Náklady z hospodárskej a finančnej činnosti :  51.673 eur 

HV pred zdanením :   9.574 eur 
Daň PO 22%               2.242 eur 

 
HV po zdanení :          7.332 eur                          

 
 
 
 
 
Výbor PS doporučuje Valnému zhromaždeniu Účtovnú závierku Pozemkového spoločenstva 
Gemerská Poloma za rok 2015 schváliť. 
 
 
 
 
Vypracovala : Vlasta Sáreníková, účtovník PS 


