
Zpráva o finančním hospodaření
včelařského spolku pro Mladou Boleslav a okolí

Ke dni účetní lnávérky 31.12.2015 tvořily majetek spolku:
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_ 163.459 Kč
2.420 Ké

165.879 Kč

Výdaje spolku byly tyto:
- odkoupení HIM 15.000 Kč
- poštovné, kancelářské potřeby, advokát. .....5.897 Kč
- poplatky zaýpisy zúětu. ....57 Kč

Zafinanční rok 2015 tedy bylo celkem:

- přijato .186.833,63
- vydáno .20.954,00

- zůstatek na účtech......... 163.459,63

- peněžníprostředky
- inventář

celkem:

V roce 20l5 měl spolek tyto příjmy:
- mimořádný vklad od členů
- členské příspěvky.
- příspěvek od ing. Svobody....

116.303 Kč
70.430 Kč

l00 Kě

V Mladé Boleslavi 3L3.2016

z toho: na běžném účtu:
v pokladně:

98.765,63
64.694,00
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7 Návrh rozpočtu včelařského spolku pro Mladou Boleslav a okoli

V roce 2016 předpokládáme tyto hlavní příjmy:
- dotace 1.D... 190.000 Kč
- dotace od obcí. 20.000 Kč
- dotace na léčiva EU... 5.000 Kč
- členské příspěvky 50.000 Kč
- prodej kyseliny mravenčí a Formidolu.... l5.000 Kč
- od členů na ošetření...... 30.200 Kč

Předpokládané výdaje spolku budou tyto:
- ýplata dotace 1.D... .. 190.000 Kč
- ýplata dotace na ošetření EU. 5.000 Kč
- schůzovní činnost...... ...10.000 Kč
- náhrady nákladů funkcionářům... . .... 8.000 Kč
- §selina mravenčí...... .. 10.000 Kč
- nákup sklenic. ......10.000 Kč
- nákup léčiv. 13.000 Kč
- poštovné a kancelářské potřeby. .. ....14.000 Kč
- poplat§ zaveďení účtu. 200 Kč

V Mladé Boleslavi 3L3.20I6
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Příspěvky od obcí pro včelařský spolek

obec Bukovno

DolníStakory

písková Lhota

Březno

Bradlec

Zem. spol. Bukovno

1 000 Kč

1 000 Kč

2 000 Kč

500 Kč

3 000 Kč

10 000 Kč

17 500 Kč
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