
 
 
 
 
 
Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019 bol spracovaný audítorskou spoločnosťou 
SISA auditing spol. s r.o. 28.9.2020.  
Účtovná závierka za rok 2019 poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie KGK 
31.12.2019 a výsledok jej hospodárenia je v súlade so zákonom o účtovníctve. 
 
Keďže komora nie je podnikateľský subjekt, je potrebné získané údaje v rámci účtovnej závierky 
rozčleňovať podľa toho, ako sa podieľajú na daňových a nedaňových činnostiach. 

 
Výnosy v roku 2020 
Činnosť podnikateľská zdaňovaná:               4 921,57 Eur 
Činnosť hlavná nezdaňovaná:                  171 461,13 Eur 
Spolu:                                                        176 382,70 Eur 
 
Náklady v roku 2020 
Činnosť podnikateľská zdaňovaná:              2 987,21 Eur  
Činnosť hlavná nezdaňovaná:               150 498,24 Eur 
Spolu:                                                       153 485,45 Eur 
 

Hospodársky výsledok pre rok 2020 
Komora v roku 2020 dosiahla zisk. V tomto roku si následne uplatňuje odpočet daňovej straty 
z minulosti, čo bolo odsúhlasené predstavenstvom komory. 

 
Výsledok hospodárenia pred zdanením:                                                22 897,25 Eur 
Výsledok hospodárenia zo zdaňovacej činnosti (základ dane):               1 934,36 Eur 

      
      Uplatnenie daňovej straty za roky 2018 a 2019 

- daňová strata 2018 (zo zdaň. č.) :                                                    - 2 369,55 Eur 
- uplatnenie v tomto daň. období                                                             - 592,39 Eur 
- daňová strata 2019 (zo zdaň. č.):                                                      - 5 721,30 Eur 
- uplatnenie v tomto daň. období                                                           - 1 430,32 Eur 

avšak len do výšky základu dane:                                                       - 1 341,97 Eur 
      
 Po uplatnení daňovej straty sme hospodársky výsledok v roku 2020 znížili na 0,- Eur. 
 

- zostatok na obdobie 2021, 2022  (2369,55-592,39-592,39)            - 1 184,77 Eur  
- zostatok na obdobie 2021, 2022, 2023 (5 721,3-1430,32)                 - 4 290,98 Eur 
- zostávajúca časť na odpočet do budúcna:                                    - 5 475,75 Eur 
- daň 21%:                                                                                                      0,00 Eur 

 

 Rozpočet komory 
•   plánovaná strata v rozpočte na rok 2020 ktorú bolo možné pokryť výnosmi:  - 41 282,24 Eur 

• Porovnanie V a N v rozpočte pre rok 2020:                                                        19 505,18 Eur   

Správa o hospodárení KGK za rok 2020 



 2 

• Ušetrené + zisk spolu:                                                                                      60 787,42 Eur 
 

 
Slovenské geodetické dni (SGD) 
SGD nie sú financované z členských príspevkov, preto je akcia uvedená mimo rozpočtu. V roku 
2020 sa SGD neuskutočnili, ale na účte napriek tomu evidujeme príjem od niektorých 
sponzorov, ktorí ponechali svoj sponzorský príspevok do budúcna. Touto cestou ďakujeme. 
 

Definovanie nákladov z rozpočtu určených členom komory 
KGaK sa finančne podieľala na nasledovných produktoch a akciách pre členov KGaK a 
študentov: 

➢ výroba pečiatok pre členov KGK, 
➢ právne poradenstvo,  
➢ organizácia regionálnych stretnutí,  
➢ organizácia valného zhromaždenia v Banskej Bystrici,  
➢ podiel KGK na vydávaní bulletinu SGaK,            
➢ poistenie členov KGK, 
➢ prevádzková rezerva - čerpanie SFS pre pozostalých AGaK. 

Celkovo 47 525,58. Eur. 
 
Percentuálne a grafické vyjadrenie nákladov KGK - graf 
V percentuálnom vyjadrení sú aktivity pre členov komory vo výške 33% z celkových nákladov. 
 

 
 
 
Ing. Ingrid Geisseová, tajomníčka KGK 


