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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 2012 

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 2012 roku wynosi              282 427,14   zł 

1. Stan aktywów na dzień 31 grudnia 2012 r. składa się z: 

1.1 aktywa trwałe  

w tym: 

1.1.1 wartości niematerialne i prawne w budowie 

1.1.2rzeczowe aktywa trwałe   

1.1.2należności długoterminowe 

1.2aktywa obrotowe  

w tym: 

1.2.2należności krótkoterminowe 

1.2.2należności z tytułu dostaw i usług 

1.2.2należności publicznoprawne 

1.2.2pozostałe 

1.2.2należności wewnątrzzakładowe 

1.2.2inwestycje krótkoterminowe 

w tym: 

 w  banku 

 w kasie 

1.2.2krótkoterminowe 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 

 

 

183,00 zł 

 

zł 

183,00   zł 

     zł 

  zł 

 

  zł 

1 480,00 zł 

zł 

 zł 

107 563,70 zł 

172 896,30 zł 

 

171 267,12 zł 

1 629,18 zł 

304,14  zł 

282 427,14 zł 
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2. Stan pasywów na dzień 31 grudnia 2012 r. składa się z: 

2.1 fundusz własny  

w tym: 

2.1.1fundusz statutowy 

2.1.2wynik finansowy netto 

2.2zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  

w tym: 

2.2.1rezerwy na zobowiązania 

2.2.1zobowiązania  długoterminowe wewnątrzzakładowe 

2.2.2zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 

w tym: 

 zobowiązania z tytułu dostaw i usług 

 zobowiązania publicznoprawne 

 zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 

 zobowiązania wewnątrzzakładowe 

 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 2012 

11. podatek dochodowy osób prawnych 

12. Wynik finansowy netto 

Ponadto w sprawozdaniu finansowym wykazano: 

11. Koszty reprezentacji i reklamy 

12. Pozycje różnicujące wynik finansowy od wyniku 

 

 

    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 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 

 

 

213 204,57 zł 

47.378,83 zł 

 zł 

 

zł 

 zł 

 zł 

 

984  zł 

1 966,13  zł 

  zł 

15 566,51 zł 

1 627,40 zł 

 zł 

 zł 

 zł 

205 051,92 zł 

45 856,19 zł 

116 209,44 zł 

19 741,41 zł 

26 657,85  zł 

11 308,98  zł 

 zł 

47 378,83  zł 

zł 

 zł 

 zł 

5 821,13 zł 

 

 zł 
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podatkowego  zł 

 

1. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2012 roku w  Lubelskiej Okręgowej Izbie  Architektów 

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

etaty  wyniosło 1,17. W Lubelskiej Okręgowej Izbie Architektów. OIA RP nie udzieliła 

żadnych gwarancji, poręczeń oraz nie posiada innych zobowiązań warunkowych 

związanych ze swoją działalnością. Działalność Lubelskiej Okręgowej Izbie Architektów  

zamyka się wynikiem finansowym w kwocie 47.378,83 zł, która to nadwyżka 

przychodów nad kosztami/kosztów nad przychodami zwiększy/zmniejszy* fundusz 

statutowy w roku 2012. 

Sporządziła:  

Lublin, 28-02-2012 r.  

*wybrać właściwy wariant   

 

 

 

(podpisy członków Rady OIA RP) 


