
Uchwała nr 3
X sprawozdawczego Z]'aŻdu lzby ArchitektóW RP
podjęia W WarsŻawje dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawte
zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego lzby Architektów RP za rok 2o14

na podstawie art' 31 pkt 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorŻądach Żawodowych architektów oraz
jnŻynierów budownichl',a (t.j' Dz'U- z 2a14 l' poŻ. 1946.) olaz s21 ust'2 'Zasad 

gospodarki flnansowej
samorządL] zawodowego architektów wprowadzonych uchwalą nr 9 l nadzwyczajnego Krajowego ŻjazdU
|zby Architekiów Ż 23 24 |islopada 2aa2 r. ze z-rl]anami Ustanowionymi uchwalą n.4 l Prograrnowo-
BLldŻetowego Krajowego Zjazdu ArchitektóW z dnia 14 gft]dnia 2oo9r.

ustala się co następuje:

s1

Zatwierdza się łączne sprawozdanie finansowe lzbyArchitekióW RP Ża rok2o14' na kt&e
składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2' bilans sporŻądzony na dzień 31.'l2'2a14 roku, który po stronie akty!r'ów l pasywów

zamyka się sumą 18 250 395,10 zł

( słownie: osiemnaście milionóW dwieście pięćdziesiąt pięó tysięcy tlzysta dziewięćdziesiąt pięć
złotych 10/100)'

3' rachunek wynikóW za rok obrotovly od dnia 01.01'2014r' do dnia 31 '12'2014 r. 
'

wykazuje zysk netto w kwocie
1 424 750'22 zł

(słownie: jeden milion czterysta dwadŻieścia cztery tysiące siedemsei pięćdŻiesiąt złoiych
22t100),

4' dodatkowe informac]e i objaśnienia'

s2

Żatwierdza się zysk netto za rok 2014 W kwocie (+) 1 424 750'22 zł

(słownie: jeden milion czterysta dwadŻieścia cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych
22t100).

s3

Zysk netto za rok 2014 W kwocie (+) 1 424 7 50'22 zł zwięksŻy fundusŻ statutowy i fundusŻe
specjalne' zgodnie z uchwałami lzb okręgowych oraz Krajowej lzby Architektów RP

s4

sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do uchwały.

(*)

t]chwala wchodzi W żfcie z /Ęiem podjęcia'I //
Jan Kemda AroHtekt IARP

Ł/ 
^'z/ 

4 e.*""^l/"<.zl-ff
PrzeŃodniczący ZiąźdUri .\ /

złzc$fflf 
\nvolHłłfrt

P 'u)l,a |rDc.ań
sp? latrto d! .rJUr!,dLlrtr.h

/łnnar )l1A lbJ k@\9 k L^ dś L4\ląii

s5

nn n ł so..y"k-J'."h it"Lt lhn p

\,(r*- h'.1 ,L^-
/ sekretarz ZjaŻd\


