
Ročná účtovná závierka PS za rok 2020 

 
 

Poč.stav účtov k 1.1.2020 :                              Koneč.stav účtov k 31.12.2020 : 

- Pokladňa                  1.939,35                                                               219,45 

- bankový účet        114.013,90                                                        102.427,98 

- pohľadávky z obchodného styku :  7.586,30                                   14.288,81 

- záväzky z obchodného styku          1.917,48                                     4.479,75 

 

Za rok 2020 boli účtované  náklady a výnosy nasledovne: 

Celkové náklady vo výške  39.205,23 

Celkové výnosy vo výške   33.246,82 

HV pred zdanením :            -5.958,41              

Daň                                              0,00   

Strata                                    -5.958,41 eur 

 

 

Podľa jednotlivých položiek N. 

 

- materiálové náklady     232,97eur  

- opravy a údržba         1.215,53 eur (oprava auta, mosta, cesty) 

- služby                        27.663,63 eur  , toho ťažba dreva             8.676,78 eur 

-                                                              vyčistenie les.prieseku   7.817,07 eur 

                                                                    účtovné služby                 960,00 eur 

                                                                    služby OLH                   1.655,24 eur 

                                                                    notárske,konzultačné     3.500,00 eur 

                                                                    ostatné                           2.341,54 eur 

- mzdové náklady        9.328,08 eur 

- sociálne náklady        2.961,57 eur 

- ostatné prev.náklady     300,68 eur  

- dane a poplatky             729,23 eur 

- odpisy HIM                       0,00 eur 

- bankové poplatky            80,10 eur 

 

Podľa jednotlivých položiek V:  

 

-  výnosy z ťažby dreva            21.389,38 eur , z toho 741,67 eur súkromné lesy 

-  výnosy z nájmu pozemkov      2.562,76 eur 

-  výnosy z čistenia prieseku       9.951,03 eur 

 

 

V r.2020 sa netvorila nová rezerva na pestovateľskú činnosť,  

ale čerpala sa stará v sume 2.940,12 eur 

- zostatok k 01.01.2020        47.832,15 eur. 

- zostatok k 31.12.2020        44.892,03 eur 

 

 

 

 

 



 

     Návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2020 
 

 

Výbor PS doporučuje Valnému zhromaždeniu schváliť Účtovnú závierku Pozemkového 

spoločenstva Gemerská Poloma za rok 2020 v nasledovnom zložení : 

 
      Účtovná závierka mikroúčtovnej jednotky.   

 

Strana aktív :  suma 306.607 eur 

z toho  hmotný majetok     188.043 eur 

             finančný majetok  102.647 eur 

             obežný majetok      15.917 eur 

 

Strana pasív -   suma 306.607 eur 

z toho   základné imanie   194.862 eur   

             fondy zo zisku         2.239 eur 

             nerozdelený zisk    62.084 eur 

             HV bežného obdobia  -5.958 eur 

             záväzky                   53.380 eur, z toho rezervy   45.291 eur 

                                                                 z obchod.styku   4.480 eur 

                                                                 ostatné                3.609 eur 

 

 

Výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti :    33.247 eur 

 

Náklady z hospodárskej a finančnej činnosti :  39.125 eur 

 

HV pred zdanením :    -5.878 eur 

Daň PO 21%                         0 eur 

HV po zdanení :            -5.878 eur                          

 

 

 

Závierka obsahuje nasledovné súčasti : Súvaha MÚJ, Výkaz ziskov a strát MÚJ a Poznámky 

MÚJ,  údaje sú v celých eurách. Závierka bola zostavená  dňa 30.11.2021 so stavom 

ku 31.12.2020 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala : Vlasta Sáreníková, účtovník PS 

V Gemerskej Polome, dňa 30.11.2021 


