
Sprawozdanie finansowe 
Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów RP 

z siedzibą w Lublinie 

za rok 2010 

 

 

Obejmuje: 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, strona 1 

II. Bilans na dzień 31.12.2010 r., stron 2 

III. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01. 2010 r. do 31.12.2010 r., strona 1 

IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia stron 3 

V. Załączniki do pkt. IV stron  

VI. CIT-8 za 2010r. stron 2 

VII. Potwierdzenie transakcji wewnątrz zakładowych  stron 1 

VIII. Potwierdzenie sald stron 1 

 

Sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. – 

o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późn. zm.) oraz przepisami rozp. MF z 

dnia 15 listopada 2001 r. w/s szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek 

nie będących spółkami handlowymi nie prowadzących działalności gospodarczej  

(Dz. U. z 2001 r. nr 137 poz. 1539 z późn. zm.). 

 



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok 2010 

 

Lubelska Okręgowa Izba Architektów z siedzibą w (miejscowość) przy ul. Grodzka 3 

została powołana do życia na mocy statutu Izby Architektów uchwalonego na Pierwszym 

Krajowym Zjeździe Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r. w oparciu o postanowienia 

ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.). 

W roku obrotowym 2010r Izba realizowała wyłącznie działalność statutową. Celem 

nadrzędnym określonym w statucie Izby jest wszelka działalność zmierzająca do ochrony 

przestrzeni i architektury jako dobra publicznego. 

Przedmiotowe sprawozdanie obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 

roku. Jest to sprawozdanie jednostkowe sporządzone przy założeniu możliwości dalszej 

kontynuacji działalności. 

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych 

prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją „Zasad gospodarki finansowej” 

obowiązującą w Izbie Architektów na mocy decyzji Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 

18 kwietnia 2002 roku, składającą się z: 

 

1. Metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 

2. Dokumentacji finansowo-księgowej oraz zasad i sposobów prowadzenia ksiąg 

rachunkowych, 

3. Systemu ochrony dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i sprawozdań 

finansowych, 

4. Sprawozdania finansowego oraz zakładowego planu kont. 

 

Jednostka sporządza rachunek wyników w wariancie kalkulacyjnym. W zakresie prawa 

wyboru pozostawionego przez ustawę o rachunkowości jednostka przyjęła następujące zasady 

wyceny aktywów i pasywów: 

1. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według wartości 

początkowej skorygowanej o odpisy amortyzacyjne - zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 1 ustawy 

o rachunkowości, przy czym przyjęto zasadę amortyzacji metodą liniową, według stawek 

wynikających z załącznika nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 

począwszy od miesiąca następnego po miesiącu, w którym te środki ujęto w ewidencji. 

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 1000,00 zł traktowane 

są jako materiały, natomiast środki trwałe i wartości niematerialne i prawne od 1000,00 zł 

do 3500,00 zł  traktowane są jako niskocenne środki trwałe i amortyzowane jednorazowo 

w miesiącu oddania do użytkowania. 

2. środki trwałe w budowie wycenia się w wartości poniesionych kosztów, 

3. inwestycje krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej, 

4. należności krótko i długoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, 

5. zobowiązania krótko i długoterminowej wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, 

6. fundusze statutowe własne wycenia się w wartości nominalnej,  

7. pozostałych aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy o rachunkowości. 

 

Sporządzający                                                                                Przewodniczący OIA RP 

 

  Skarbnik OIA 

       

 (miejscowość)  , dnia        2011 r.  
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

do sprawozdania finansowego Lubelska  Okręgowa Izba Architektów RP 

z siedzibą w Lublinie ul. Grodzka 3 

za rok 2010 

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Finansów z 

dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek 

nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz.U.137 

poz.1539) oraz wewnętrzne przepisy normujące politykę rachunkowości „Zasady gospodarki 

finansowej” wprowadzone do stosowania decyzją Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 18 

kwietnia 2002 r.  

Suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi                                     207.049,27  zł 

1. Stan aktywów na dzień 31 grudnia 2010 r. składa się z: 

1.1 aktywa trwałe  

w tym: 

1.1.1 wartości niematerialne i prawne w budowie 

1.1.2 rzeczowe aktywa trwałe   

1.1.2 należności długoterminowe 

1.2 aktywa obrotowe  

w tym: 

1.2.2 należności krótkoterminowe 

1.2.2 należności z tytułu dostaw i usług 

1.2.2 należności publicznoprawne 

1.2.2 pozostałe 

1.2.2 należności wewnątrzzakładowe 

1.2.2 inwestycje krótkoterminowe 

w tym: 

 w  banku 

 w kasie 

1.2.2 krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   

 

 

 

zał. nr 2  

zał. nr 1 

zał. nr 3 

 

  

 

zał. nr 4.1 

zał. nr 4.2 

zał. nr 4.3 

zał. nr 4.4 

zał. nr 5 

 

 

    

 zał. nr 6 

 

207.049,27 zł 

1.647 zł 

 

  zł 

1.647   zł 

 zł  

204.933,61   zł 

 

  zł 

281,27 zł 

zł 

468,66 zł 

6.811,20zł 

 

197.746,14 zł 

195.752,00 zł 

1.994,14 zł 

95zł  

207.049,27 zł 



 2

 

2. Stan pasywów na dzień 31 grudnia 2010 r. składa się z: 

2.1 fundusz własny  

w tym: 

2.1.1 fundusz statutowy 

2.1.2 wynik finansowy netto 

2.2 zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  

w tym: 

2.2.1 rezerwy na zobowiązania 

2.2.1 zobowiązania  długoterminowe wewnątrzzakładowe 

2.2.2 zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 

w tym: 

 zobowiązania z tytułu dostaw i usług 

 zobowiązania publicznoprawne 

 zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 

 zobowiązania wewnątrzzakładowe 

 zobowiązania z tytułu OC architektów 

 pozostałe zobowiązania  

 fundusze specjalne 

2.2.3  rozliczenia międzyokresowe przychodów 

Pozycje rachunku wyników przedstawiają się następująco: 

3. Przychody z działalności statutowej   

4. Koszty realizacji zadań statutowych    

5. Koszty ogólno-administracyjne                                                

6. Pozostałe przychody operacyjne    

7. Pozostałe koszty operacyjne      

8. Pozostałe przychody finansowe   

9. Pozostałe koszty finansowe  

10. Wynik finansowy brutto za rok 2010 

11. podatek dochodowy osób prawnych 

12. Wynik finansowy netto 

Ponadto w sprawozdaniu finansowym wykazano: 

11. Koszty reprezentacji i reklamy 

 

    zał. nr 7 

 

 

 

 

zał. nr 8  

zał. nr 9  

 

 

zał. nr 10.1 

zał. nr 10.2 

zał. nr 10.3 

zał. nr 10.4                                                            

zał. nr 10.5 

zał. nr 10.6 

zał. nr 10.7 

zał. nr 11 

 

zał. nr 12 

zał. nr 13 

zał. nr 14 

zał. nr 15 

zał. nr 16      

zał. nr  17 

zał. nr 18 

 

 

 

 

zał. nr 19  

zał. nr 20 

182.254,99zł 

144.075,89 zł 

38.179,10zł 

   

24.325,62 zł 

 

zł 

 zł 

 zł 

 

1.769 zł 

2.687,09 zł 

 

20.200,17zł 

117,80zł 

20,02 zł 

zł 

 zł 

 

180.434,39   zł 

26.283,18,zł 

117.289,21 zł 

135,00 zł 

51,83 zł 

      1.233,93 zł 

 zł 

38.179,10 zł 

 zł 

38179,10 zł 

zł 

 

 zł 
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12. Pozycje różnicujące wynik finansowy od wyniku 

podatkowego 

 zł 

 

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2010 roku w Lubelskiej Okręgowej Izbie  Architektów na 

umowę o pracę wynosiło 2 osoby. Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty  

wyniosło 1,17 nie udzieliła żadnych gwarancji, poręczeń oraz nie posiada innych zobowiązań 

warunkowych związanych ze swoją działalnością. Działalność Lubelskiej Izby Architektów 

zamyka się wynikiem finansowym w kwocie 38.179,10 zł, która to nadwyżka przychodów nad 

kosztami/kosztów nad przychodami zwiększy/zmniejszy* fundusz statutowy w roku 2011. 

Sporządziła:  

Lublin,14.02.2011 r.  

*wybrać właściwy wariant   

 

 

 

(podpisy członków Rady OIA RP) 



materiał pomocniczy aktywny druk do CIT-8

w pkt 2 należy założyć funkcję.

informacje należy dołaczyć do sprawozdania bilansowego jako dodatkowy załacznik podpisany przez osoby odpowiedzialne za sprawozdanie finansowe

Dane identyfikujace: LUBELSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW

Wyszczególnienie:

1.Nazwa jednostki organizacyjnej: LOIA

2. Adres jednostki organizacyjnej: UL GRODZKA 3: 20-112 LUBLIN

3. Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację:

4.telefon kontaktowy:

PRZYCHODY zł

lp. 1 2

1. Przychody wynikające z ksiąg rachunkowych łącznie z tego: 181 803,32           

a- przychody ze składek 75 045,00              

b- przychody z redystrybucji od KIA 75 492,89              

c- inne przychody z działalności statutowej 21 396,50              

d- przychody ze sprzedaży 8 500,00                

e- pozostałe przychody operacyjne 135,00                   

f- przychody finansowe 1 233,93                

g- zyski nadzwyczajne -                          

2. Korekty przychodów-razem (+lub-), z tego: -                          

a- przychody nie stanowiace przychodów podatkowych (-) -                          

b- przychody podatkowe nie ujęte w księgach rachunkowych (+) -                          

c- pozostałe (+lub-) -                          

3. Przychody podatkowe (1+2) 181 803,32           

4. Koszty wynikające z ksiąg rachunkowych - łącznie z tego: 143 624,22           

a- koszty działalności statutowej 26 283,18              

b-koszty ogólnozakładowe 117 289,21            

c-pozostałe koszty operacyjne 51,83                     

d-koszty finansowe -                          

e-straty nadzwyczajne -                          

5.

Korekty kosztów wynikających z ksiąg rachunkowych- różnice 

trwałe - łącznie (-):                            -      

1- odsetki budżetowe -                          

2- kary, grzywny, mandaty -                          

3- wpłaty na pefron -                          

4-wydatki nieudokumentowane i nie spełniające cech dowodu 

księgowego -                          

5-odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy -                          

6-zawinione straty -                          

7-koszty roku 2009 zaksięgowane w 2010 -                          

8- darowizny na cele zgodne z celami statutowymi

9- darowizny na cele niezgodne z celami statutowymi -                          

10- kwoty skradzione zgubione -                          

11- należności nie ściagalne -                          

12- organizacje (składki członkowskie międzyn.) -                          

13-amortyzacja statutowa

14-koszt zjazdu wypłacone delegacje -                          

15-koszty komisji rewizyjnej wypłacone delegacje -                          

16-inne rozliczenia dotacji niezrealizowane różnice kursowe

17- reprezentacja i reklama statutowa

18-reprezentacja i reklama nie statutowa

6.

Korekty kosztów wynikających z ksiąg rachunkowych- różnice 

przejsciowe - łącznie (-):                            -      

1- koszty sfinansowane z dotacji -                          

2- ujęte w koszty a niewypłacone wynagrodzenia brutto z tytułu 

umówo pracę -                          

3- ujęte w koszty a nie wypłacone wynagrodzenia brutto z tytułu umów 

o dzieło, zlecenia -                          

Roczna informacja Okręgowej Izby Architektów prowadzacej działalnosc statutową za rok 

2010



4- ujęte w koszty a nie przekazane do ZUS składki na ubezpieczenia 

społeczne w części opłacanej przez pracodawcę oraz nie 

odprowadzone składki na FP i FGŚS -                          

5-naliczone i nie zapłacone zarówno odsetki jak i różnice kursowe -                          

6-odpisy aktualizujące należności oraz należnosci odpisane jako 

nieściagalne jeśli na mocy art.16.ust. 1 nie można ich ując jako koszty 

uzyskania oprzychodu -                         

7- przekroczone limity diet i innych kosztów podróży służbowych -                          

8- koszty podatkowe  roku 2010 a bilansowew 2009 (-) -                          

9- pozostale koszty niestanowiace kosztów uzyskania przychodów- 

wymienone w art.16, ust.1 ustawy o podatku dochodowym osób 

prawnych -                          

10-nie wypłacone delegacje

11-nie wypłacone ryczałty

12- koszty zwiekszajace (+) koszty roku 2009 zaksiegowane w  2010

7. Koszty podatkowe łącznie (4-5-6) 143 624,22           

8. Dochód /strata podatkowa (3-7) 38 179,10              

Niniejszym oswiadczam, że dane zawarte w informacji są zgodne ze stanem faktycznym wynikajacym z ksiag rachunkowych.

data                                     pieczęć firmowa                                          podpis 


