
Správa o hospodárení Pozemkového spoločenstva URBÁRU v Jasení
za rok 2018

Pozemkové spoločenstvo Urbáru v Jasení s právnou subjektivitu v roku 2018 získavalo
finančné prostriedky znájmu za pastvu, ornú pódu . Taktiež získalo finančné prostriedky
za predaj dreva. Všetky platby sa uskutočňovali prostredníctvom peňažného ústavu
Slovenská sporiteíňa a.s. pobočka Podbrezová, nakolko nemáme elektronickú
registračnú pokladnicu, platby v hotovosti nemóžeme prijímat'.

Daňový úrad bo! požiadaný o to, aby nám tento preplatok vrátil,na účet

Počiatočný stav k '1.1.2018 na bežnom účte v SLSP
Počiatočný stav k 1.'1.2018 v pokladni bol
Príjmy z prenájmu pozemkov v roku 2018
Príjmy z predaja dreva v roku 2018
Ostatné prevádzkové uýnosy za rok2018
Celkom prljmy zarok2018

Výdavky celkom za rok2018
Dary
Výdavky odpočítateíné od základu dane

Hospodársky výsledokza rok 20í8 zisk
Daň z príjmu PO 21% k úhrade daňovému úradu
Stvrt'ročné preddavky za rok 20í8 boli odvedené vo vrýške
Cím vznikol preplatok vo výške

V roku 2019 sa budú platit'štvrt'ročné preddavky vo výške

ěisty zisk po zdanení

z tohto zisku sa odvádza 50Á do zákonného rezervného fondu:

Won.lr:
Materiál/ kancelárske potreby, PHM/
Oprava auta
cestovné
poštovné:
ostatné služby

/ služby pri ťažbe dreva,
služby lesného hospodára, účtovné služby /
poštovné
DZN
odmeny štatutárom
odvody so ZP a Soc. poist,

67.389,23 €
758,32€

8.417,36€
63.174,58€

1,00 €
71.592,94€

48.407,82€
1.300,00 €

47.107,82€

24.485,,12 €

5.141,87 €
6.358,24 €
1.216,37€

1.285,46€

19.343,25C

967"16 €

"i.:152,76€
,"213,30 €
, 6,10 €
76,95 €

zÓ.soo,og €

66,55 €
1.064,52€
4.877,19 €
1.483,05 €



daň z motorových vozidiel
odpisy
zákonná rezerva na lesnú pestebnú činnosť na rok 2O1g
rozpustenie nevyužitej rezervy v roku 2018
ostatné prevádzkové náklady ( účtovanie koeficientu DPH
Výdavky spolu:

k31.12.2018 je v zákonnom rezervnom fonde

v depozite sú prostriedky vo vlýške

v základnom imaní spoločnosti sa nachádzajú pozemky,
ktoré majú hodnotu

K31.12.2018 na bežnom účte v SLSP je
v pokladni hotovosť

103,50 €
1.957,00 €
9.320,46€

-2.258,36 €
538,77 €

47.107,82€

4.758,08€

2.555,63 €

190.100,15 €

67.641,30 €
428,36 €

VŠetkY Príjmy a výdavky sú doložené príjmovými a výdavkovými dokladmi a výpismi z
bežného účtu

K 3,1.'| 2.2018 evidujeme nasledovné pohíadávky

1. Demeter Ján
2, Agro Jasenie rok 2018
3. František Hríbik
4. LB Drevex

V Jasení 10.02,2019

40,-€
1.396,80€
1.419,30€
,1.408,90€

5. Agro Jasenie rok 2014 v riešení 23.551,60
SPoLU POHI]ADÁVKY k 31.12,2018 vo výške 27.816,60 €

'",*,;

lng. Kňazovická Mariana


