
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok 2012 

 

Lubelska Okręgowa Izba Architektów RP z siedzibą w Lublinie przy ul.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 2012r 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 2012 

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 

       

 Lublin , dnia  27-02- 2013 r.  


