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P O Z N Á M K Y  
K    Ú Č T O V N E J     Z Á V I E R K E 

za obdobie: od 1.1.2010 do 31.12.2010 
 

 
 
 

K 31.12.2010 
( v EUR) 

 
 

Rok Mesiac IČO 
2010 12 36216321 

 
 
 
Obchodné meno /Názov /účtovnej jednotky:  
Urbárske družstvo v Rejdovej  
049 26 Rejdová 77 
 
DIČ: 2020037723 
SK NACE:   02.10.0  
 
 
 
Právna forma účtovnej jednotky: Družstvo  
Družstvo je zapísané v OR OS Košice I, oddiel Dr., vložka 1307/V 
 
 

Zostavené dňa: 
 
...7.3.2010......  
 

Podpisový záznam člena 
Štatutárneho orgánu 
účtovnej jednotky alebo 
fyzickej osoby, ktorá je 
účtovnou jednotkou:  
 
 

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za zostavenie 
účtovnej závierky 
k ...31.12.2010 
 
 
 
 

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za vedenie 
účtovníctva: 
 
 
 
 
 

Schválené dňa: 
 
................... 

Pečiatka účtovnej 
jednotkyDÚ 
 

  

 
Družstvo  nemá v bežnom roku povinnosť auditu. 
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Článok I. – A   
všeobecné údaje 

 
1. Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia a dátum jej vzniku : 

 Obchodné meno účtovnej jednotky :      Urbárske družstvo v Rejdovej  
 Sídlo účtovnej jednotky :    049 26 Rejdová 77 
 Dátum založenia účtovnej jednotky :    Družstvo bolo založené na  

ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 21.11.2001 
 Vznik účtovnej jednotky :    5.8.2002 

 
2. Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky : 

Výpis z obchodného registra Obvodného súdu Košice I 
Oddiel: Dr.. 
Vložka číslo: 1307/V 
Predmet činnosti:  

 Lesnicka výroba , vrátane predaja nespracovaných lesných výrobkov a plodov za 
účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja 

 Piliarska výroba 
 Výroba ozdobnej čačiny, vianočné stromčeky 
 Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ 
 Výkup lesných plodov 
 Kúpa tovaru na účely je predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ 

v rozsahu voľných živnosti 
 Výroba výrobkov z dreva, montáž výrobkov z dreva, v rozsahu voľných živnosti 
 Požičiavanie automobilov, zemných strojov, ručného náradia 
 Zemné práce, búracie práce 
 Predaj na priamu konzumáciu nealko a priemyselne vyrábaných mliečnych výrobkov, 

kokteilov, destilátov, piva, vína 
 Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne 

vyrábané koncentráty a mrazené krémy 
 Predaj na priamu konzumáciu jedál a nápojov ubytovaným hosťom v ubytovacích 

zariadeniach do 10 lôžok 
 Ubytovacie služby v rozsahu voľných živnosti 
 Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb 
 Organizovanie kurzov, školení a seminárov, kultúrno-spoločenských podujatí 

 
3. Priemerný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia, z toho  
       počet vedúcich zamestnancov : 
 

Priemerný počet zamestnancov ÚJ :   2 
Z toho vedúci zamestnanci :                1 
Okrem zamestnancov v pracovnom pomere na neurčitú dobu družstvo zamestnáva aj na dohody 
o vykonaní práce.  

 
4. Údaj, či je účtovná jednotka neobmedzene  ručiacim  spoločníkom v iných účtovných  
       jednotkách  : 

Účtovná jednotka nie je neobmedzene  ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách. 
 
5. Právny dôvod na zostavenie  účtovnej závierky 

Riadna účtovná závierka k 31.12.2010 
 
6. Dátum schválenia  účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné  

obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky  : 
Účtovná závierka za rok 2009 nebola schválená členskou schôdzou a to z dôvodu nespokojnosti 
s riadením UD doterajším predstavenstvom 

 2



Urbárske družstvo v Rejdovej  je zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Dr., vložka č.1307/V 
IČO: 36216321  DIČ: 2020037723 IČ DPH : SK 2020037723 

 
Článok II. - B 

Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných 
orgánov účtovnej jednotky 

 
1. Mená a priezviská členov štatutárnych, dozorných  orgánov a mená  a priezviská  
 alebo obchodné názvy iných orgánov účtovnej jednotky :        
       Štatutárny orgán : Predseda predstavenstva:   Ing. Miloš Golian 

  Členovia predstavenstva:     Juraj Valko Krišťak 
          Zuzana Garanová 
          Ing. Ondrej Kračún 
         Ján Jánošik 
        Márian Dovalovský 
 
 Konanie menom družstva: Za družstvo koná navonok predseda družstva , v jeho neprítomnosti 

podpredseda. Ak je pre právny úkon predpísaná písomná forma , koná 
predseda a ďalší člen predstavenstva, alebo najmenej dvaja členovia 
predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému 
menu družstva prípoja svoje vlastnoručné podpisy. 

 
   Kontrolný orgán:  Kontrolná komisia v zložení: 
    Predseda KK: RSDr. Ján Kubásky-Pavlík 
    Členovia KK Ján Dovalovský 
      Ján Molčan 
      Ján Lukáč 
      Martin Mihók 
2. Štruktúra spoločníkov, akcionárov s uvedením hodnoty a percentuálnej  výšky ich  
 podielu na základnom imaní účtovnej jednotky, ich podiel na hlasovacích právach  
 a ich percentuálny podiel  na ostatných položkách vlastného imania, ak sa  odlišuje od  
 ich podielu na základnom imaní :  
  

  Členovia družstva:  Počet členov 350                      
  
  Základné imanie:            3 350 € 

1 859 € - zapísané v OR 
   1 491 € - nezapísané v OR a to z dôvodu, že splatenie členských 
vkladov sa zrealizovalo až v roku 2010. Zatiaľ zápis v OR nebol vykonaný 

 
   Rozsah splatenia:             3 350 € 

K dňu účtovnej závierky. T.j. 31.12.2010 bol prevedený zápis premeny v obchodnom registri z SK na 
EURO. 

 
 

Článok III. - C 
Informácie o o tom , že účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného  

celku 
 
1. Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku a z toho dôvodu nemá povinnosť  
  zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku. 
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Článok IV. - E 
 
1. Použité účtovné zásady  a účtovné metódy : 
 
1.1. Účtovná jednotka používa účtovné zásady a účtovné metódy  v zmysle Zákona o účtovníctve 
č.431/2002 Z.z..  a Postupov účtovania pre podnikateľské subjekty. Účtovná jednotka spĺňa predpoklad, 
že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. 
 
1.2. Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenia  
        a ich vplyv na hodnotu majetku , záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia    
        účtovnej jednotky 
 

Žiadne zmeny účtovných zásad a účtovných metód v účtovnej jednotke nenastali. Účtovná jednotka 
nezmenila účtovné metódy, zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu  

 
1.3.  Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek   majetku a záväzkov : 
1.3.1./ Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou 

- nebol zakúpený  
1.3.2./ Dlhodobý nehmotný  majetok obstaraný vlastnou činnosťou 

- nebol obstaraný 
1.3.3./ Dlhodobý nehmotný  majetok obstaraný iným spôsobom 

- nebol obstaraný 
1.3.4./ Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou 

- DHM bol ocenený obstarávacou cenou 
1.3.5./ Dlhodobý hmotný majetok obstaraný  vlastnou činnosťou 

- nebol obstaraný 
1.3.6./ Dlhodobý hmotný majetok obstaraný  iným spôsobom 

- nebol obstaraný  
1.3.7./ Dlhodobý finančný majetok 

                             -  účtovná jednotka nemá dlhodobý finančný majetok 
 1.3.8./ Zásoby obstarané  kúpou 

- pri účtovaní nakupovaných zásob t sme používali spôsob B účtovania  
zásob. Zásoby sme oceňovali obstarávacou cenou pri nákupe. 

1.3.9./ Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou 
- pri účtovaní zásob vytvorené vlastnou činnosťou – drevnej hmoty sa 

evidencia príjmu dreva a výdaja dreva predajom zabezpečuje 
operatívnou evidenciou. Zásoby k 31.12.2010 zistené inventúrou sa 
ocenili cenou, na základe kalkulácie nákladov súvisiacich s vytvorením 
zásob 

1.3.10./ Zásoby obstarané iným spôsobom 
- iným spôsobom  neboli vytvorené zásoby 

1.3.11/ Zákazková výroba 
- účtovná jednotka neúčtuje o zákazkovej výrobe 

1.3.12./    Pohľadávky 
    - oceňujeme ich nominálnymi hodnotami 

1.3.13./ Krátkodobý finančný majetok 
 - oceňujeme  nominálnymi hodnotami 

1.3.14./ Časové rozlíšenie aktív súvahy 
- na účte 381001 – náklady budúcich období družstvo účtuje výdavky 

bežného  účtovného obdobia, ktoré sa týkajú nákladov budúcich 
období, konkrétne: vopred zaplatené poistné majetku, platby za telefón 
na nasledujúce zdaňovacie obdobie, nespotrebované PL, zaplatené 
predplatné. 

1.3.15./ Záväzky, rezervy. Dlhopisy, pôžičky, úvery 
                     - oceňujeme nominálnymi hodnotami 
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1.3.16./ Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy 
             -účtovná jednotka neúčtovala o čas. rozlíšení na strane pasív 

1.3.17./ Deriváty 
                            -účtovná jednotka neúčtovala o derivátoch 

1.3.18./ Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi 
                                     -žiadne 

1.3.19./ Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy    o kúpe prenajatej veci 
- účtovná jednotka nemá obstaraný majetok na základe zmluvy o kúpe 

prenajatej veci 
1.3.20./ Majetok obstaraný v privatizácii 

- žiaden 
 1.3.21./ Daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie a daň z príjmov odložená 

- na základe zisteného  účtovného hospodárskeho výsledku 
upraveného o pripočítateľné položky účtovná jednotka vypočítala 
splatnú daň z príjmov. O odloženej dani neúčtuje. 

1.3.22./ Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, s uvedením doby odpisovania, sadzby odpisov 
a odpisové metódy pre účtovné odpisy   
Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku: 
Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400 € Sk, alebo nižšie sa účtuje na ťarchu účtu 
518 – Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do 
dlhodobého nehmotného majetku. 
Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1 700 €, alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na 
ťarchu účtu zásob. Na takýto majetok vedieme operatívnu evidenciu o DHM. Hmotný majetok, ktorého 
ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku. 
Účtovná jednotka zostavila pre bežné účtovné obdobie odpisový plán pre dlhodobý majetok, ktorý 
obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy. 
 

Druh majetku Doba odpisovania Sadzba odpisov Odpisová metóda 
Stavby 20 rokov 1/20 rovnomerná 
Kotol 6 rokov 1/6 rovnomerná 

 
 
1.3.23./ Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením  zložky majetku a ich ocenenia 

                                  - neboli poskytnuté žiadne dotácie  
 
 

Článok V – F  
2. Údaje  vykázané na strane aktív súvahy 

 
2.1./ Prehľad o pohybe dlhodobého majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa  
jednotlivých položiek súvahy v nasledovnej štruktúre 
 

2.1.1. Pohyb obstarávacích cien 

Druh majetku Riadok 
súvahy 

Obstarávacia  
cena k 1. 1. 

BO 
Prírastky Úbytky Presuny 

(+/-) 
Obstarávacia  
cena ku 31. 

12. BO 

A. Neobežný majetok r. 03 + 12 +022 002 19 914  19 914

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok 003 8 348  8 348
A.I.1. Zriaďovacie výdavky (011) 004  

A.I.2. Aktivované náklady na vývoj (012) 005  

A.I.3. Software (013) 006  

A.I.4. Oceniteľné práva (014) 007  

A.I.5. Goodwill (015) 008  
A.I.6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 
(019) 009  
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A.I.7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 
(041) 010 8 348  8 348

A.I.8. Poskytnuté preddavky na DHM (051) 011  

A.II. Dlhodobý hmotný majetok r. 13 až 21 012 11 566  11 566
A.II.1. Pozemky (031) 013 1 959  1 959

A.II.2. Stavby (021) 014 3 922  3 922

A.II.3. Samostatné hnut. veci (022) 015 5 685  5 685
A.II.4. Pestovateľské celky trvalých porastov 
(025) 016   

A.II.5. Zákl. stádo a ťažné zvieratá (026) 017  
A.II.6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 
032) 018  

A.II.7. Obstarávaný dlhodobý hm. majetok 
(042) 019  

A.II.8. Poskytnuté preddavky na DHM (052) 020  

 
 

2.1.2. Pohyb oprávok, opravných položiek 

Oprávky podľa druhu majetku Riadok 
súvahy 

Oprávky 
a opravné 
položky 

k 1.1. BO 

Prírastky 
oprávok 

a opravných 
položiek 

Úbytky 
oprávok 

a opravných 
položiek 

Presuny 
(+/-) 

Oprávky 
a opravné 
položky ku 
31.12. BO 

A. Neobežný majetok r. 03 + 12 +022 002 6 561 399  6 960

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok 003  
A.I.1. Zriaďovacie výdavky (011) 004  

A.I.2. Aktivované náklady na vývoj (012) 005  

A.I.3. Software (013) 006  

A.I.4. Oceniteľné práva (014) 007  

A.I.5. Goodwill (015) 008  
A.I.6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 
(019) 009  

A.I.7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 
(041) 010  

A.I.8. Poskytnuté preddavky na DHM (051) 011  

A.II. Dlhodobý hmotný majetok r. 13 až 21 012 6 561 399  6 960
A.II.1. Pozemky (031) 013  

A.II.2. Stavby (021) 014 1 078 197  1 275

A.II.3. Samostatné hnut. veci (022) 015 5 483 202  5685
A.II.4. Pestovateľské celky trvalých porastov 
(025) 016   

A.II.5. Zákl. stádo a ťažné zvieratá (026) 017  
A.II.6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 
032) 018  

A.II.7. Obstarávaný dlhodobý hm. majetok 
(042) 019  

A.II.8. Poskytnuté preddavky na DHM (052) 020  

 
 
 
2.1.3. Pohyb zostatkových cien 

Zostatková cena  podľa druhu majetku Riadok 
súvahy Zostatková cena k 1. 1. BO Zostatková cena k 31. 12. BO 

A. Neobežný majetok r. 03 + 12 +022 002 13 353 12 954

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok 003 8 348 8 348
A.I.1. Zriaďovacie výdavky (011) 004 
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A.I.2. Aktivované náklady na vývoj (012) 005 

A.I.3. Software (013) 006 

A.I.4. Oceniteľné práva (014) 007 

A.I.5. Goodwill (015) 008 
A.I.6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 
(019) 009 

A.I.7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný 
majetok (041) 010 8 348 8 348

A.I.8. Poskytnuté preddavky na DHM (051) 011 

A.II. Dlhodobý hmotný majetok r. 13 až 21 012 5 005 4 606
A.II.1. Pozemky (031) 013 1959 1959

A.II.2. Stavby (021) 014 2844 2647

A.II.3. Samostatné hnut. veci (022) 015 202 0
A.II.4. Pestovateľské celky trvalých porastov 
(025) 016  

A.II.5. Zákl. stádo a ťažné zvieratá (026) 017 
A.II.6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok 
(029, 032) 018 

A.II.7. Obstarávaný dlhodobý hm. majetok 
(042) 019 

A.II.8. Poskytnuté preddavky na DHM (052) 020 

 
 
 
2.2./ Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného  majetku: 

Poistený majetok Poistná suma Platnosť zmluvy od – do 

Traktor UKT – povinné poistenie traktor 141,72 € od 1.1.2010 do 31.12.2010 -trvá 
 

 
 
2.3./ Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo 

a dlhodobý majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať 
žiadny 

2.4./Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom 
prevode  práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy  o výpožičke  

žiadny 
2.5./ Nadobudnutý dlhodobý nehnuteľný majetok alebo prevedený dlhodobý nehnuteľný majetok, 

pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľnosti do dňa, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva 

Chata Stodolka- nie je prevedený zápis v katastri nehnuteľnosti 
2.6./ Majetok, ktorým je goodwill a spôsob jeho výpočtu 

žiadny 
 
2.7./ Údaje, ktoré sa účtujú na účte 097- Opravná položka k nadobudnutému majetku 

žiadne 
2.8./ Údaje o výskumnej a vývojovej činnosti účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie: 

žiadne 
2.9./ Štruktúra dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie 

v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, ak prostredníctvom tohto umiestnenia vykonáva 
účtovná jednotka v inej účtovnej  jednotke podstatný vplyv alebo je vo vzťahu k nej 
ovládajúcou osobou, uvádza sa aj obchodné meno , sídlo, výška vlastného imania a výsledky 
hospodárenia tejto inej účtovnej jednotky 

žiaden dlhodobý finančný  majetok 
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2.10./ Obstarávacia cena zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých 
položiek súvahy na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto 
majetku v obstarávacej cene počas bežného účtovného obdobia a stav na konci účtovného 
obdobia 

účtovná jednotka nemá dlhodobý finančný majetok 
 
2.11./ Opravné položky podľa zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých 

položiek súvahy na začiatku bežného účtovného obdobia, zmeny  počas bežného účtovného 
obdobia a stav na konci účtovného obdobia 

účtovná jednotka nemá účtované opravné položky k dlh. fin. majetku 
 
2.12./ Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku 

žiadne 
2.13./ Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobý majetok , pri 

ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať 
žiadny 

2.14./ Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu 31.12.2010 reálnou hodnotou alebo 
metódou vlastného imania, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok 
hospodárenia a na výšku vlastného imania 

žiaden finančný majetok 
 
2.15./ Opravné položky k zásobám  v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné účtovné 

obdobie, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia , tvorba, zníženie 
a zrušenie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného 
účtovného obdobia , dôvod ich tvorby, zníženia a zrušenia 

účtovná jednotka nemá dôvod tvoriť opravné položky k zásobám 
 
2.16./ Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka 

obmedzené právo s nimi nakladať 
účtovná jednotka nemá zriadené záložné právo na zásoby ani obmedzené právo s nimi nakladať 

 
2.17./ Zákazková výroba 

účtovná jednotka neúčtuje o zákazkovej výrobe 
 
 
2.18./ Tvorba, zníženie a zrušenie opravných položiek k pohľadávkam v členení podľa jednotlivých 

položiek súvahy za bežné účtovné obdobie. Uviesť dôvod ich tvorby, zníženia a zrušenia 
 

Druh pohľadávky Riadok 
súvahy Dôvod tvorby Stav k 1. 1. 

BO Prírastky Úbytky Stav ku      
31. 12. BO 

Z obchodného styku:  
Rizikové 
pohľadávky –
daňovo uznané 

 

Odberateľ Ing. Sedlák 
Rožňava – za predaj dreva 
v roku 2008 

047  0 529 €  529 € 

 
 

2.19./ Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti 
 

Suma v EUR 
Text 

K 31.12.2009 K 31.12.2010 
Pohľadávky do lehoty splatnosti 16 049 € 1 253 €
Pohľadávky po lehote splatnosti 31 245 € 1 058 €
SPOLU 47 294 € 2 311 €
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2.20./ Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia 

s uvedením formy zabezpečenia 
účtovná jednotka nemá pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou 

 
2.21./ Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávok, pri ktorých má 

účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať 
Žiadne 

 
2.22./ Odložená daňová pohľadávka s opisom jej vzniku 

účtovná jednotka neúčtuje o odloženej daňovej pohľadávke 
 
2.23./ Významné položky krátkodobého finančného majetku 

 
Položka 

Riadok 
súvahy

 
K 31.12.2009 

/v EUR/ 

 
K 31.12.2010 

/v EUR/ 
Peňažné prostriedky: B.IV.56 3 470 2 875
Pokladnica /EUR/ B.IV.56 3 470 2875
Ostatný finančný majetok: 0 39
Ceniny – stravné lístky B.IV.56 0 39
Účty v bankách: 
SLSP Rožňava – bežný účet  B.IV 57 -3 170 38 051
FINANČNÝ MAJETOK  300 40 965

 
2.24./ Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku 

účtovná jednotka netvorila opravné položky ku krát. finančnému majetku 
 
2.25./  Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo 

žiadne 
 
2.26./ Ocenenie krátkodobého finančného majetku  ku dňu , ku ktorému sa zostavuje účtovná 

závierka 
účtovná jednotka nemá krátkodobý finančný majetok 

 
2.27./ Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich 

období 
 
Popis významných položiek časového rozlíšenia a spôsob rozpúšťania: 

Suma v EUR Významné položky nákladov budúcich období a príjmov budúcich 
období K 31.12.2009 K 31.12.2010 

Propagácia na www stránke  0 67,71 
Poplatok za domenu do 8.7.2011 0 8,09 € 

Poradca odborný časopis na rok 2011 0 20,25 € 
Povinné poistenie traktor na rok 2011 0 141,72 € 

T.com na rok 2011  18,95 € 

Spolu 0 € 256,72.€  
 
Účtovná jednotka neúčtovala o príjmoch budúcich období 
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Článok VI.  – G 
3. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy 

 
3.1./ Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie 

 
1. Opis základného imania:  1 859 € - zapísané v OR 

 1 491 € – nezapísané základné imanie – splatené od členov 
2. Splatené základné imanie: 100 % 
3. Hodnota upísaného vlastného imania : 1 859 € 
4. Rozdelenie  účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom 

účtovnom období: 
 
 
V bežnom roku bol rozdelený hospodársky výsledok – účtovný zisk z minulého účtovného obdobia 
nasledovným spôsobom: nenachádzajú sa doklady o rozdelení hospodárskeho výsledku. V roku 2010 
prevzalo hospodárenie a účtovníctvo nové vedenie. Predchádzajúce vedenie odovzdalo doklady vo 
veľmi zlom stave. Nie sú doklady o vysporiadaní hospodárskeho výsledku za rok 200á a 2009. 
 

Rozdelenie zisku minulého účtovného 
obdobia Druh prídelu 

K 31.12.2008 K 31.12.2009 

Zisk k rozdeleniu z minulého obdobia, z toho: 86,23
         Prídel do zákonného rezervného fondu 
         Prídel na zvýšenie základného imania 
         Prídel do štatutárnych fondov  
         Prídel do ostatných fondov 
         Použitie na vyrovnanie straty z minulých rokov 86,23
         Dividendy spoločníkov 
        Tamtiemy 
         Iné rozdelenie zisku –prídel do SF 
         Nerozdelený zisk minulých rokov 

 
 

5. Akcie a podiely na základnom imaní vlastnené účtovnou jednotkou, vrátane akcií 
a podielov na základnom imaní vlastnených ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých 
má účtovná jednotka podstatný vplyv 
Účtovná jednotka nevlastní akcie a podiely iných účtovných jednotiek 

 
6. Prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad  alebo výnos, ale priamo 

na účty vlastného imania , najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku 
pri použití metódy vlastného imania, uvádza sa aj   súčet ziskov a strát 

Účtovná jednotka neúčtovala o zisku alebo strate na účty vlastného imania 
 

7. Zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní 
žiaden 

 
 
 

3.2./ Jednotlivé druhy rezerv za bežné účtovné obdobie  : 
 

Popis rezervy, jej označenie Stav k      
1. 1. 20. Tvorba Použitie Zrušenie

Stav k      
31. 12. 

...... 

Predpokladaný 
rok použitia 

rezervy 

Zákonné rezervy   

Rezerva na odsupné 2600 2600 0  
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Rezerva na mzdy na dovolenku + 
MZDY 268,80 2011 

Rezervy na nevyčerpanú dovolenku 
– odvody do poistovni 94,55 2011 

Rezerva na právne služby 0 958,86 2011 

Rezerva na pestovnú činnosť 13 172,93 13 172,93 24 684 2011-2012 

 
 

 
3.3../  Výška záväzkov  
Záväzky do lehoty splatnosti:     6 630,33 € 
Záväzky po lehote splatnosti:  0 €  

 
 
3.4./ Štruktúra    záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti 
 

Súvahová položka záväzku Spolu 
v tom 

Zostatková doba 
splatnosti do 1 roka 

vrátane 

Zostatková doba 
splatnosti od 1 do 5 

rokov vrátane 

Zostatková doba 
splatnosti viac ako 5 

rokov 
Z obchodného styku 6 630,33 6 630,33 €
Spolu 6 630,33 6 630,33 €

 
 
3.5./ Hodnota záväzkov zabezpečenom záložným právom alebo zabezpečeným  inou formou 

zabezpečenia  a to s uvedením formy zabezpečenia  
žiadne záväzky 

 
3.6./ Hodnota vzniku odloženého daňového záväzku 

účtovná jednotka neúčtuje o odloženom daňovom záväzku 
 

 
3.7./ Záväzky  zo sociálneho fondu 

 
Suma v EUR 

Text 
K 31.12.2009 K 31.12.2010 

Stav sociálneho fondu k 1. 1. bežného roka 73
Tvorba 106,16
Čerpanie 48,31

Stav sociálneho fondu k 31. 12. BO 73 130,85

 
 

 
3.8./ Vydané dlhopisy , ich menovitá hodnota, emisný kurz, úrok a splatnosť 

účtovná jednotka nevydala ani nevlastní dlhopisy 
 

3.9./ Bankové úvery , pôžičky a návratné finančné výpomoci s uvedením meny, v ktorej boli  
         poskytnuté, charakter , hodnota v cudzej mene a hodnota v slovenských korunách, výška  
         úroku, splatnosť, forma zabezpečenia 
 
 

Charakteristika 
bankového úveru, 
výpomoci, pôžičky 

Mena 
Hodnota 
v cudzej 

mene 

Hodnota 
v EUR 

Výška 
úroku v % Splatnosť Forma 

zabezpečenia 

OTP Rožńava 
kontokorent EUR - 3170 Priebežne podľa 

stavu FP 
Finančná 
hotovosť na účte 
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3.10./ Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich  
          období 

účtovná jednotka neúčtovala o výdavkov a výnosov budúcich období 
 

3.11./ Významné položky derivátov 
žiadne 

 
3.12./ Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi, forma tohto zabezpečenia 

účtovná jednotka nemá zabezpečený majetok a záväzky derivátmi 
 

3.13./ Majetok prenajatý formou finančného prenájmu 
 - žiadny 
 

Článok VII.  – H 
4. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch 

 
4.1./ Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa   
        jednotlivých typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky  a hlavných oblastí odbytu 
 

Produkt 1: Tovar v EUR 
Teritórium odbytu 

K 31.12.2009 K 31.12.2010 Druh výnosov 
Slovenská republika 172 370 285 466 Predaj drevnej hmoty
Zahraničie – krajiny EU 0 0
Slovenská republika 9 135 0 Zmeny stavu zásob
Spolu 181 505 285 466

 
 
4.2./ Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob, ak sa zmena ich stavu nerovná rozdielu medzi  
        stavom netto na konci predchádzajúceho účtovného obdobia a stavom netto na konci bežného  
        účtovného obdobia , uvádzajú sa dôvody vzniku tohto rozdielu  podľa jednotlivých  položiek  
        zásob, najmä manká a škody, opravné položky, zmena metódy oceňovania , dary 

účtovná jednotka neúčtovala o zmene stavu zásob 
 

4.3./ Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov 
účtovná jednotka neaktivovala náklady 

 
4.4./ Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti 
 

Položky výnosov K 31.12.2009 v EUR K 31.12.2010 v EUR 

Nájomné za traktor  2 791 
Nájomné za pôdu  243 
Nájomné  za chatu   89 

 
4.5./ Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov,  

osobitne sa uvádza  hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje     
účtovná závierka  
 

Položky výnosov K 31.12.2009 v EUR K 31.12.2010 v EUR 

Prijaté úroky  43 
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4.6./ Suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného účtovného obdobia  a ich opis 
a suma položiek mimoriadnych  výnosov týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období a ich 
opis 

účtovná jednotka neúčtovala o mimoriadnych  výnosoch týkajúcich sa bežného účtovného 
obdobia , ani predchádzajúcich účtovných období 

 
 

Článok VIII.  – I 
5. Informácie k údajom vykázaných v nákladoch 

 

  5.1./ Opis a suma významných položiek  nákladov za poskytnuté služby 
 

Položky nákladov K 31.12.2009 v EUR K 31.12.2010 v EUR 

Ťažba a manipulácia DREVA 118 153 87 185 €
Spotreba materiálu, vody, 
elekriny 7 100 10 126

Poštovné. telefon 1 985 €
Nájomné za lesné pozemky 99 329 €
Služby OLH, lesník 7 734 €
Pestovná činnosť zalesňovanie 11 856 €
Ostatné služby 7 532 5 239
Spolu 132 785 212976

 
 
 
5.2./ Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti   
 

Položky nákladov K 31.12.2009 v EUR K 31.12.2010 v EUR 

Osobné náklady 35 435 31 566
Dane a poplatky 4 983 5 094
Odpisy DNM a DHM 466 399
Ostatné náklady 199 27 369
Tvorba a zúčtovanie opraných položiek  
k pohľadávkam 529

 
 
 
 
5.3./ Opis a suma významných položiek  finančných nákladov a celková suma kurzových strát 
 

Položky nákladov K 31.12.2009 v EUR K 31.12.2010 v EUR 

úroky 168
Ostatné náklady na fin.činnosť –poplatky banke 204

 
 
 

5.4./ Opis a suma položiek mimoriadnych  nákladov týkajúcich sa bežného účtovného obdobia  
        a položiek mimoriadnych nákladov týkajúcich  sa predchádzajúcich účtovných období 

 
účtovná jednotka neúčtovala o mimoriadnych  nákladov v tomto účtovnom období ani 
v predchádzajúcom 
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Článok IX.  – J 
 

6. Údaje o daniach z príjmov 
 

Účtovná jednotka neúčtovala  o odloženej  daní z príjmov 
 

r. Text 
Hodnota 

k 31.12.2009 
v EUR 

Daň v % zo zisku 
pred zdanením 

Hodnota 
k 31.12.2010  

v EUR 

Daň v % zo 
zisku pred 
zdanením 

1 Splatná daň z príjmov 451 19 150 19
2 Odložená daň z príjmov Neúčtuje sa 19 Neúčtuje sa 19

3 Výsledok hospodárenia  pred 
zdanením 537 221 

 
 

Článok X.  – K 
7. Údaje na podsúvahových účtoch 

 
Účtovná jednotka neeviduje na podsúvahovom účte majetok 

 

Článok XI.  – L 
8. Údaje o iných aktívach a iných pasívach 

 
Účtovná jednotka nemá vedomosti ku dňu účtovnej závierky : 

- o iných aktívach a iných pasívach vyplývajúcich z budúcich 
možných záväzkov nevykázaných v súvahe.  

- O budúcich právach a povinnostiach, ktoré by neboli vykázané 
v súvahe 

 

 

Článok XII.  – M 
9. Údaje o  príjmov a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných 

orgánov a iných organov účtovnej jednotky 
 

Účtovná jednotka  má predstavenstvo s jedným predsedom  a 5 členmi predstavenstva, členov kontrolnej 
komisie s jedným predsedom KK a 4 členmi KK 
Za bežný účtovný rok nemali žiadne výhody  vyplývajúce zo svojho postavenia. 
Za bežný  účtovný  rok mali príjem  za výkon vyplývajúci zo svojej funkcie a z dohody o vykonaní práce, 
ak sa zúčastňovali pri výdaji dreva. Tento príjem bol riadne zdaňovaný. Predseda predstavenstva je 
v riadnom pracovnom pomere na kratší pracovný čas 5 hod. denne  a je odmeňovaný mesačnou mzdou  
na minimálnej úrovni a príplatkom za účasť pri výdaji dreva. 
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Účtovná jednotka má zvolené dozorné orgány: Kontrolnú komisiu pozostávajúcu z predsedu KK a 4 
členov KK. Títo poberajú odmenu za výkon svojej funkcie a príplatok v prípDE, Že sa zúčastňujú pri 
výdaji dreva. Tento príjem je riadne zdaňovaný daňou z príjmu. 
Účtovná jednotka neposkytla  úver alebo pôžičku štatutárnemu orgánu. 
 
 

 

Článok XIII.  – N 
10. Údaje o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky  a spriaznených 

osobách 
 
 

Spriaznená osoba:  
- štatutárny orgán –predseda predstavenstva Ing. Miloš Golian a členovia 

predstavenstva: Ján Jánošik, Juraj Krišťak Valko, Zuzana Garanová,  
Márian Dovalovský, Ing. Ondrej Kračún 

- Kontrolná komisia: predseda KK RSDr. Ján Kubásky Pavlík, členovia: 
Martin Mihok, Ján Dovalovský, Ján Molčan, Ján Lukáč 

 
Účtovná jednotka neuskutočnila so spriaznenou osobou žiaden obchod. 
 
 

 
 

Článok XIV.  – O 
11. Údaje o skutočnostiach , ktoré nastali po dni, ku ktorému  sa zostavuje 

účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky 
 

Skutočnosti, ktoré nastali: 
- Urbárske družstvo hospodári na lesných pozemkoch súkromných 

vlastníkov. Ku koncu roka 2010 došlo k zmene určitého počtu 
vlastníkov predajom a tento predaj pokračuje aj naďalej. Zatiaľ nie je 
známe, koľko vlastníkov sa rozhodlo predať svoje podiely a ako to 
ovplyvní chod UD v nasledujúcom období táto skutočnosť.  Táto 
situácia sa upraví, až keď sa prihlási nový vlastník, ktorý získava 
rozhodujúci podiel vo vlastníctve pozemkov, na ktorých hospodári UD. 
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Urbárske družstvo v Rejdovej  je zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Dr., vložka č.1307/V 
IČO: 36216321  DIČ: 2020037723 IČ DPH : SK 2020037723 

Článok XV.  – P 
12. Informácie k zmenám vlastného imania 

 
 

Zmeny zložiek vlastného imania 
 

Text Stav            
k 31. 12. 2009 Prírastky Úbytky Stav            

k 31. 12. 2010 
A. Vlastné imanie spolu, v tom: 2 092 1494 159 3427
A.I. Základné imanie, v tom: 1 859  3 350
A.I.1. Základné imanie (411) 1 859  1859
A.I.2. Vlastné akcie a obchodné podiely (252)  
A.I.3. Zmena základného imania (+/- 419) 1 491  1 491
A.II. Kapitálové fondy, v tom:   
A.II.1. Emisné ážio (412)  
A.II.2. Ostatné kapitálové fondy (413)  
A.II.3. Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov 
(417, 418)  

A.II.4. Oceňovacie rozdiely z precenia majetku 
a záväzkov (+/- 414)  

A.II.5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 
(+/- 415)  

A.II.6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí 
a rozdelení (+/- 416)  

A.III. Fondy zo zisku, v tom: 147  77
A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) 63  63
A.III.2. Nedeliteľný fond (422) 11 3  14
A.III.3. Štatutárne fondy a ostatné fondy  
(423, 427) 73 73 

A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov  -71
A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428)  
A.IV.2. Nerozdelená strata minulých rokov (/-/429) -157 86 -71
A.V. Hospodársky výsledok bežného účtovného 
obdobia 86  71

 
 

 
Dátum schválenia: .................................... 
účtovnej závierky:   
 
 
V Rejdovej: 10.3.2010  
 
Vypracovala: Ing. Helena Lacková 
 
 
 
 
 ........................................   ............................................. 

Ing. Miloš Golian      Juraj Valko Krišťák         

predseda predstavenstva    podpredseda predstavenstva 
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