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Správa o hospodárení a stave finančných prostriedkov za rok 2019 

 

K 1. januáru mal US finančné prostriedky v celkovej výške  147  027,76 z toho 

v pokladni  101,59 eur a  na bankových účtoch 146 926,17  eur. 

 

 Celkové výnosy za rok 2019 boli 337 189,20 eur a celkové náklady bez splatnej dane z príjmu 

boli 319 488,72 eur. V týchto sumách je zaúčtovaná dotácia  na pestebnú činnosť  142 852,31 

eur. Po vylúčení tejto položky z výnosov a nákladov , bola skladba nasledovná: 

Tržby z drevnej hmoty predstavovali  53,89 %  výnosov, náklady na spracovanie drevnej hmoty 

28,06%, odpisy dlhodobého majetku 17.81  %  a náklady na výkon lesníka a OLH  9,42%. 

 

US za rok dosiahol hospodársky výsledok – zisk pred zdanením vo  výške 31 122,60 eur, toho 

daň z príjmu 6 711,06 eur a čistý zisk po zdanení vo výške 24 411,54 eur. Zisk  sa ponechal 

nerozdelený . 

1% z dane z príjmu sme darovali Občianskemu združeniu ZŠ pre nevidiacich a slabozrakých 

v Levoči. 

 

 K 31.12 2019 eviduje US finančné prostriedky v celkovej výške 133 074,79 eur, z toho 

v pokladni 21,42  eur a na bankových účtoch 133 053,37  eur 

 

V ďalšej časti tejto správy Vás chceme oboznámiť so stavom pohľadávok a záväzkov. 

K 31 . decembru 2019 boli evidované pohľadávky v celkovej výške  56 012,32eur  z ktorých 

7,22 eur pohľadávky z nájmu za revír  a nadmerný odpočet DPH 22 426,15 eur 

Faktúra za nájom revíru  7,22 EUR bolia uhradená v mesiaci január 2019 

Nadmerný odpočet DPH bol vyrovnaný v priebehu mesiaca január a február  2019. 

 

 K dnešnému dňu zostávajú neuhradené dve faktúry z roku 2016 vo výške 33.578,95 . Dlžník 

za neuhradené  faktúry  je riešený v exekučnom konaní.  

 

Záväzky k 31.12.2019 boli  voči dodávateľom 2  174,19 eur,  mzdy a odvody v čiastke  3 

244,40 eur,  daňové záväzky 488,03 a záväzok z nevyplatených podielov na výnosoch 

a majetku za rok 2016-2017- 19 266,61,61 eur a za rok 2018 -2 386 eur.   Okrem nevyplatených 

podielov boli všetky záväzky uhradené v lehote splatnosti. 

  

Ďalej Vám oznamujeme že v súvislosti novelou č.110/2018. k zákonu 97/2013 Z.z 

o pozemkových spoločenstvách,   US odviedol  pozemkovému fondu podiely na zisku za rok 

2018 v úhrne 7 110 eur za vlastníkov v správe SPF. 
 


