Urbársky spolok ob ce Nižná

Boca

pozemkové spoločenstvoNižná Boca 3
032 34 Malužiná

Správa o hospodárení a stave finančných
prostriedkov za rok 2021
K 1. januáru mal US finančné prostriedky v celkovej výške 137 752,21€; z toho v pokladni
272,74€ a na bankovom účte 137 479,47€.
Celkové výnosy za rok 2021 boli 595 654,78€ a celkové náklady 555 582,47€. Tržby
z drevnej hmoty predstavovali 88,03 % z celkových výnosov, náklady na spracovanie drevnej
hmoty 26,96 % . Podstatná nákladová položka je tvorba zákonnej rezervy na pestovnú
činnosť. Predstavuje 47,16% z celkových nákladov.
Tržby zo salaša za výrobky, tržby z predaja zvierat a prijaté dotácie z prevádzky salaša
predstavujú 2,80% z celkových výnosov. Náklady na prevádzku salaša 7,54% z celkových
nákladov .
US za rok 2021 dosiahol hospodársky výsledok pred zdanením – zisk vo výške 50
999,09€. Splatná daň z príjmu 10 926,78€. Výsledok hospodárenia po zdanení 40 072,31€
navrhujeme rozdeliť nasledovne: vyplatenie podielov na zisku vo výške 37 785€
a 2 287,31€ ponechať ako nerozdelený výsledok hospodárenia.
K 31.12.2021 eviduje US finančné prostriedky v celkovej výške 479 580,40€, z toho
v pokladni 40,74€ a na bankovom účte 479 539,66€. Taktiež evidujeme drevnú hmotu na
sklade vo výške 27 565,99€. Tvorba zákonnej rezervy na pestovnú činnosť predstavuje
262 000€.
V ďalšej časti tejto správy Vás chceme oboznámiť so stavom pohľadávok a záväzkov.
K 31 . decembru 2021 boli evidované pohľadávky v celkovej výške 4 037,42€ . Pohľadávky
od odberateľov 651,73€ a nadmerný odpočet DPH 3 385,69€.
Nadmerný odpočet DPH bol započítaný s daňovou povinnosťou za mesiac január 2022.
Záväzky k 31.12.2021 boli v celkovej výške voči dodávateľom 62 484,61€, mzdy
a odvody v čiastke 5 336,10€, daňové záväzky 11 716,36€, záväzok z nevyplatených
podielov na výnosoch a majetku 21 371,67€. Okrem nevyplatených podielov boli všetky
záväzky uhradené v lehote splatnosti.
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Správa o hospodárení a stave finančných
prostriedkov za rok 2021 – AGRO RAJ s.r.o
K 1.1.2021 mal AGRO RAJ s.r.o finančné prostriedky v celkovej výške 8 135,76€ z
toho v pokladni 809,59€ a na bankovom účte 7326,17€.
Vo výsledku hospodárenia za 2021 sú zahrnuté:

Výnosy za vlastné výkony a tovar: 7333,15 eur
Náklady:
Spotrebované nákupy: 1 679,65€
Služby 1 184,04€
Mzdové náklady: 2 123,84€
Ostatné finančné náklady: 122,50€
Daň z príjmu: 336,02€

Výsledok hospodárenia po zdanení – zisk: 1887,10€
Neuhradené pohľadávky neevidujeme. Záväzky k 31.12. - 4,99€ Slovak Telecom
a splatná daň z prímu 336,02 eur boli uhradené v splatnosti. K 31.12.2021 mal AGRO RAJ
s.r.o. finančné prostriedky nasledovné : pokladňa 385,80€ bankový účet SLSP: 9 565,53€

Vypracovala: M. Bizubová – ekonómka US obce Nižná Boca

