Účtovná uzávierka Občianskeho združenia
Novobanský banícky spolok
za obdobie roka 2019

Celkové príjmy k 31.12.2019
-

Zostatok z roku 2018
Dary
Členské príspevky
2 % z daní
Dotácia z mesta
Refundácia nákladov
Príspevok členov NBS

Spolu príjmy

4 887,61 €
700,00 €
630,00 €
3 892,14 €
1 000,00 €
279,24 €
280,00 €
11 668,99 €

Celkové výdaje k 31.12.2019
-

Prepravné
Kancelárske potreby
Občerstvenie
Poplatky banke
Poplatok notárovi
Poštovné
Členské ZBMaO SR a predplatné Montanrevue
Mobilný telefón
Rekvizity na šachtág
Reklamné predmety
Materiál
Účastnícky poplatok
Ubytovanie
Tlačiarenské služby
Kvety, dary

1 292,27 €
86,02 €
1 101,97 €
104,00 €
55,80 €
8,90 €
55,92 €
210,83 €
542,62 €
1 777,20 €
108,43 €
758, 00 €
366,00 €
19,55 €
90,49 €

Spolu výdavky

6 578,00 €

Rozdiel príjmov a výdavkov k 31.12.2019

5 090,99 €

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2019
-

Stav na bežnom účte
Stav v pokladni

Spolu

4 619,86 €
471,13 €
5 090,99 €

KOMENTÁR
Príjmy v roku 2019 tvorili dary od jednej PO a šiestich FO, členské príspevky od všetkých
členov spolku, 2 % z daní, dotácia z mesta, refundácia nákladov od Malokarpatského
baníckeho spolku Pezinok za dopravu a ubytovanie účastníkov súťaže spevokolov
O banícku karbidku v roku 2018 a príspevok 14 účastníkov spolku na 23. stretnutí BMAO
ČR v Jihlave vo výške 20 € za osobu.
Výdavky boli použité na prepravné na akcie spolku do Tatabánye v roku 2018, ďalej do
Ľubietovej, Banskej Štiavnice, Španej Doliny, Sklených Teplíc, Košíc, Hodruše-Hámrov.
Časť z týchto výdavkov pokryla dotácia z mesta. Boli zakúpené kancelárske potreby ako
je xerox, USB kľúč, toner, šanóny, ďalšou položkou bolo občerstvenie brigádnikov,
pracovný obed, pohostenie návštev, účastníkov otvorenia NCH, účastníkov zasadnutia SR,
VZ šachtágu. Poplatky banke sa platia za vedenie účtu mesačne vo výške sedem eur a za
potvrdenie o vedení účtu vo výške dvadsať eur, poplatok notárovi za registráciu na
poberanie 2 % daní, poštovné, členské ZBMaO SR, poplatok za mobilný telefón v sume
devätnásť eur mesačne. Dokúpili sme rekvizity na šachtág a to kožený ošliader v sume
160, €, pivové poháre s logom spolku za 210 € a 3 ks talárov za 172,62 €. Čo sa týka
reklamných predmetov, doobjednali sme zhotovenie spolkových polokošieľ pre nových
členov spolku v počte 15 ks po dvadsať eur, každý člen spolku dostal na VZ hrnček s
logom spolku, čo stálo 210 eur, dali sme vytlačiť publikáciu Sprievodca banským
náučným chodníkom v sume 556,80 eur s príspevkom mesta a objednali sme v Kremnici
výrobu vyznamenaní v počte 20 ks v cene 710,40 €. Zakúpili sme náradie na výkopové
práce na Althandli, materiál na dokončenie štôlne Kreuz 2 a pečatidlo. Ďalej sme platili
účastnícky poplatok za 20 osôb (z prostriedkov mesta) a poplatok za ubytovanie pre 12
osôb na jednu noc a 8 osôb na dve noci na 12. stretnutie v Ľubietovej. V Jihlave sme
hradili poplatok, ktorý zahŕňal prepravné, ubytovanie a účastnícky poplatok za 14
účastníkov spolku, ktorí sa 23. stretnutia zúčastnili. Necelých dvadsať eur sme zaplatili za
tlač preukazov a ich laminovanie a posledným výdavkom bol dar pre jubilanta a tri kytice
na pohreby.

Podkladom pre vypracovanie účtovnej uzávierky sú účtovné doklady zapísané
chronologicky v peňažnom denníku.
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