
 
 
 
 
 
 
Údaje o hospodárení za rok 2021 vychádzajú z účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 
2021.  
 
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 2021 
Činnosť podnikateľská zdaňovaná:            13 423,12 Eur 
Činnosť hlavná nezdaňovaná:                  174 168,78 Eur 
Spolu:                                                        187 591,90 Eur 
 
Náklady v roku 2021 
Činnosť podnikateľská zdaňovaná:           11 333,04 Eur  
Činnosť hlavná nezdaňovaná:               168 551,85 Eur 
Spolu:                                                       179 884,89 Eur 
 

Hospodársky výsledok pre rok 2021 
Komora v roku 2021 dosiahla zisk. Aj v tomto roku si uplatňuje odpočet daňovej straty 
z minulosti. 

 
Výsledok hospodárenia pred zdanením:                                                7 707,01 Eur 
Výsledok hospodárenia zo zdaňovacej činnosti (základ dane):             2 090,08 Eur 

      
      Uplatnenie daňovej straty za roky 2018 a 2019 

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

      
Po uplatnení daňovej straty bol hospodársky výsledok pre rok 2021 znížený na 67,37 Eur. 
15% daň:                                                                                                               10,11 Eur. 
 

 Rozpočet komory 
•   plánovaná strata v rozpočte na rok 2021 ktorú bolo možné pokryť výnosmi:  - 30 399,71 Eur 

• Porovnanie V a N v rozpočte pre rok 2021:                                                          9 661,59 Eur   

• Ušetrené + zisk spolu:                                                                                      40 061,30 Eur 
 

 
Slovenské geodetické dni (SGD) 
SGD nie sú financované z členských príspevkov, preto je akcia uvedená mimo rozpočtu.  
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Príprava 28. SGD začala už v priebehu roka 2020, príjmom finančných prostriedkov od 
sponzorov.  
Po zrušení konferencie z dôvodu pandémie v roku 2020 boli tieto prostriedky využité v roku 
2021. Z účtovného hľadiska sú preto 28. SGD evidované v priebehu 2 rokov.  
28.SGD boli zrealizované ako jednodňová akcia kombináciou prezenčnej a online formy, bez 
spoločenského večera. 
Poďakovanie za finančnú realizáciu 28. SGD patrí sponzorskej podpore 16 firmám 
a spoločnostiam, 5 vystavovateľom a 266 účastníkom. 
 

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,  
➢ webová stránka, 
➢ online valné zhromaždenie,  
➢ podiel KGK na vydávaní bulletinu SGaK,            
➢ poistenie členov KGK, 
➢ časť nákladov na tlač publikácie Vybrané kapitoly z histórie geodézie, kartografie 

a katastra na Slovensku 
➢ sociálny fond solidarity. 

Spolu 45 160,74 Eur. 
 
Percentuálne a grafické vyjadrenie nákladov KGK  
V percentuálnom vyjadrení sú aktivity pre členov komory vo výške 30% z celkových nákladov. 
 

 
 
 
Ing. Ingrid Geisseová, tajomníčka KGK 


