STOWARZYSZENIE POLSKICH ARCHITEKTÓW KRAJOBRAZU
Zarząd Główny
Komunikat Skarbnika ZG SPAK w sprawie kwot przysługujących oddziałom.
Na dzień 31.12.2015 kapitał własny Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu wynosił
6 739.54 zł. W tym 4 992,51 zł stanowił rezerwy pozostałe z lat ubiegłych a 1 747,03 zł był dochodem
netto wypracowanym w roku 2015. Przy zasadzie, która została uchwalona na zebraniu Zarządu
Głównego 11.03.2016, 80% wartości zebranych składek po odliczeniu kosztów stałych przysługuje
oddziałom a 20% przeznaczone jest na cele ogólne SPAK należy przyjąć, że koszty stałe w latach
poprzednich zostały już zrealizowane i cały kapitał można podzielić.
W bieżącym roku przychody są mniejsze nić w latach ubiegłych, ale rok jeszcze się nie skończył. Na
podstawie wydatków z lat ubiegłych założono prognozę kosztów stałych i statutowych, odejmując ją
od sumy zebranego kapitału (stany kont na dzień 12.03.2016). Ta różnica jest kwotą do podziału
pomiędzy wszystkie oddziały i fundusz celów ogólnych. Udział w procentach każdego oddziału został
określony na podstawie proporcjonalności wpłaconych składek na konta SPAK. Udział funduszu celów
ogólnych uwzględnia składki członków nie należących do oddziałów (stąd 20.58% a nie 20%).
Rozliczenie udziału środków poszczególnych oddziałów na dzień 12.03.2016
Środki na kontach w dniu 12.03.2016
rachunek bieżący
559.35 zł
rachunek oszczędnościowy
8 130.98 zł
8 690.33 zł
4 538.00 zł
4 152.33 zł

Razem:
Wydatki stałe i koszy działalności statutowej (prognoza)
Stan kont – koszty (kwota do podziału)
Nazwa oddziału

Udział w procentach

Podział

1.

2.

3.

Fundusz celów ogólnych
Dolnośląski
Lubelski
Małopolski
Mazowiecki
Podlaski
Warmińsko-Mazurski
Wielkopolski
Zachodniopomorski
Podkarpacki

20.58%
20.93%
11.18%
13.24%
9.29%
6.88%
3.56%
5.81%
8.53%
0.00%

854.61 zł
869.20 zł
464.11 zł
549.96 zł
385.78 zł
285.71 zł
147.66 zł
241.18 zł
354.12 zł
0.00 zł

Jest to raport z opłacania składek i przychodów SPAK, do którego Skarbnik ZG SPAK zobowiązany jest
Regulaminem opłacania składek uchwalonym dnia 12.03.2016r.
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