
SPRAWOZDANIE FINANSOWE SNPL 

ZA OKRES 18.04.2015 - 05.04.2016 

 

I. Dane na początek okresu sprawozdawczego: 

- Na 18 kwietnia 2015 r. w kasie SNPL było - 694.93 euro. 

- Na 18 kwietnia 2015 r. na koncie bankowym SNPL było – 2 164.01 euro. 

- Pozostała część wkładu udziału w USPV – 1 621.87 euro. 

- Ogółem na 18 kwietnia 2015 r. stan majątkowy SNPL był następujący: 2 858. 94 euro oraz 

pozostała część wkładu udziału SNPL w USPV w sumie 1 621. 87 euro. 

 

II. Wpływy za okres sprawozdawczy:  

- do kasy: środki pozostałe z ubiegłego okresu rozliczeniowego – 694, 93 euro, opłaty 

konferencyjne (K. Nowak, A, Chajewski, H. Malewski, R. Brazis) – 260 euro, składki 

członkowskie w gotówce – 186 euro. Ogółem wpływy do kasy – 1 140,93 euro. 

- na konto: środki pozostałe z ubiegłego okresu sprawozdawczego – 2164.01 euro, środki 

otrzymane z „Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie” na organizację międzynarodowej 

konferencji Integration and exclusion. Linguistic rights of national minorities in Europe  – 19 

737 euro, 2 proc. GPM – 462,52 euro, wpłaty na konferencję Mniejszości narodowe (kwiecień 

2016) – 3500 euro,  składki członkowskie - 73,44 euro, środki otrzymane od Ambasady RP wg 

umowy WK-U-33- 2015/z dn. 5 maja 2015 r. – 1421,97 euro, zwrot za niewykorzystany bilet 

lotniczy – 158,78 euro. Ogółem wpływy na konto - 27517,72 euro. 

Ogółem wpływy wyniosły – 2 8658, 65 euro.  

 

 

III. Wydatki za okres sprawozdawczy 

- z kasy SNPL - 292,18 euro, z konta bankowego SNPL – 22691, 43 euro;  

- Wydatki z kasy: kwiaty (kwiecień - maj 2015 r., 3 rachunki) – 40 euro, znicze – 7,83 euro, kupon 

CH „Panorama” dla zwycięzcy konkursu na najlepszą pracę dyplomową – 100 euro, opłata za 

poczęstunek w czasie zebrania walnego 24 kwietnia 2015  r. – 60 euro, ramki do dyplomów dla 

członków honorowych – 4,12 euro, wydatki na materiały kancelaryjne: papier do drukarki i karton 

na dyplomy – 14,60 euro, opłata za korespondencję (wysłanie Rocznika, 2 rachunki) – 50, 63 euro, 

redakcja językowa abstraktów do Rocznika – 15 euro.  Ogółem wydatki z kasy – 292,18 euro.    

- Wydatki z konta bankowego: organizacja konferencji i wydanie książki Integration and 

exclusion. Linguistic rights of national minorities in Europe – 2 0045,51 euro (sprawozdanie 

dotyczące rozliczenia z projektu dla „Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie”, zawierające 



szczegółowy wykaz wydatków i opis dokumentów je potwierdzających oraz zeskanowane wersje 

tych dokumentów załącza się do niniejszego sprawozdania), dofinansowanie książki Henryki 

Ilgiewicz – 196 euro; opłata dla Litewskiej Narodowej Biblioteki im. M. Mažvydasa – 6, 30 euro, 

opłata za baner – 71, 39 euro; opłata dla wydawnictwa Progres wg faktury FV/08/11/2015 (książka 

Z. Gębołysia) – 1 386, 28 euro; składka członkowska EFPNST – 50 euro, rachunek DKP za 

spotkanie świąteczne – 157 euro; bilety Z. Gębołysia (wg projektu) – 53,57 euro, opłata dla 

Registrų centras – 45, 81 euro; opłata dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Stemar za 

gadżety konferencyjne (konferencja, kwiecień 2016) – 545,90 euro; opłata za administrowanie 

strony internetowej SNPL – 82 ,97 euro; opłaty transakcyjne oraz za administrowanie konta 

bankowego SNPL – 50, 07 euro. Ogółem z konta bankowego wydano – 2 2691, 43 euro.       

Ogółem wydatki wyniosły – 2 2983, 61 euro.       

 

IV. Dane na koniec okresu sprawozdawczego: 

Na 5 kwietnia 2016 r. w kasie SNPL było – 848, 75 euro, na koncie bankowym – 4 826, 29 euro 

oraz pozostała część wkładu udziału w USPV – 1 621, 87 euro. 

Ogółem na 5 kwietnia 2016 r. stan majątkowy SNPL wynosi – 5 675, 04 euro oraz pozostała 

część wkładu udziału w USPV – 1 621, 87 euro. 

 

V. Wpływy i wydatki są potwierdzone odpowiednimi dokumentami zgodnie z wymaganiami 

prawnymi RL oraz Statutem SNPL. W latach 2015-2016 (do 5 kwietnia 2016 roku) w SNPL nie 

było osób zatrudnionych na umowę o pracę. Prezes SNPL, skarbnik i członkowie Zarządu 

wykonywali pracę na zasadach społecznych. 

VI. Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzieleniu absolutorium z działalności finansowej SNPL, 

prezesowi SNPL prof. Henrykowi Malewskiemu oraz skarbnikowi SNPL dr Katarzynie Miksze.     


