
Ročná účtovná závierka PS za rok 2021 

 
 

Poč.stav účtov k 1.1.2021 :                               Koneč.stav účtov k 31.12.2021 : 

- Pokladňa                        219,45                                                    1.187,43 

- bankový účet          102.427,98                                                   96.855,18 

- pohľadávky z obchodného styku :  14.288,81                              4.053,52 

- záväzky z obchodného styku            4.479,75                              2.393,41 

 

Za rok 2021 boli účtované  náklady a výnosy nasledovne: 

Celkové náklady vo výške  17.832,00 

Celkové výnosy vo výške     8.682,88 

HV pred zdanením :            -9.149,12              

Daň                                              0,00   

Strata                                   -9.149,12 eur 

 

 

Podľa jednotlivých položiek N. 

 

- materiálové náklady     484,53eur  

-              

- služby                        5.378,58 eur  , toho ťažba dreva                 1.466,82 eur 

-                                                              príprava paliv.dreva            785,00 eur 

                                                                    účtovné služby                   960,00 eur 

                                                                    služby OLH                    1.299,96 eur 

                                                                    nájom kancelárie               240,00 eur 

                                                                    ostatné                               326,00 eur 

- mzdové náklady        7.410,94 eur 

- sociálne náklady        2.378,54 eur 

- ostatné prev.náklady     144,68 eur  

- dane a poplatky             724,23 eur 

- odpisy úrokov PD         447,29 eur 

- bankové poplatky            95,95 eur 

 

Podľa jednotlivých položiek V:  

 

-  výnosy z predaja dreva              3.034,53 eur  

-  výnosy z nájmu pozemkov        4.346,26 eur 

-  ost.výnosy (oprava mosta)            553,05 eur 

- zmena stavu zásob dreva               752,04 eur 

 

 

V r.2021 sa netvorila nová rezerva na pestovateľskú činnosť,  

ale čerpala sa stará v sume      2.194,76 eur 

- zostatok k 01.01.2021         44.892,03 eur 

 - zostatok k 31.12.2021        42.697,27 eur 

 

 

 

 



 

 

     Návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2021 
 

 

Výbor PS doporučuje Valnému zhromaždeniu schváliť Účtovnú závierku Pozemkového 

spoločenstva Gemerská Poloma za rok 2021 v nasledovnom zložení : 

 
      Účtovná závierka mikroúčtovnej jednotky.   

 

Strana aktív :  suma      105.425 eur 

z toho  hmotný majetok       2.515 eur 

             finančný majetok  98.043 eur 

             obežný majetok      4.867 eur 

 

Strana pasív -   suma     105.425 eur 

z toho   základné imanie      9.333 eur   

             fondy zo zisku         2.239 eur 

             nerozdelený zisk   56.126 eur 

             HV bežného obdobia  -9.149 eur 

             záväzky                  46.876 eur, z toho rezervy   43.097 eur 

                                                                 z obchod.styku   2.393 eur 

                                                                 ostatné                1.386 eur 

 

 

Výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti :     8.683 eur 

 

Náklady z hospodárskej a finančnej činnosti :  17.832 eur 

 

HV pred zdanením :    -9.149 eur 

Daň PO 21%                         0 eur 

HV po zdanení :            -9.149 eur                          

 

 

 

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

MÚJ,  údaje sú v celých eurách. Závierka bola zostavená  dňa 17.06.2022 so stavom 

ku 31.12.2021 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala : Vlasta Sáreníková, účtovník PS 

V Gemerskej Polome, dňa 30.06.2022 


