
UCHWAŁA nr 6

V|| Sprawozdawczego Krajowego Z1azdu|zby Architektów RP
podjęta w Warszawie dnia 27 maja 201 1 r.

w sprawie

zatwierdzenia łącznego sprawozdania fi nansowego

|zby Architektów Rzeczypospo|itej Po|skiej za rok 2010

na podstawie ań. 31 pkt 12) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektóW, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z2001 r.,
Nr 5, poz. 42, z póżn. zm') oraz $ 21 ust.2 ,,Zasad gospodarki finansowej samorządu
zawodowego architektów'' wprowadzonych uchwałą nr 9 | Nadzwyczajnego
Krajowego Zjazdu |zby Architektów z 23.24 |istopada 2oo2 r' ze zmianami
ustanowionymi uchwałą nr 4 | Programowo-Budżetowego Krajoweg o Ąazdu |zby
Architektów z dnia 14 grudnia 2009 r.

uchwa|a się, co następuje:

s1
Zat,ltierdza się łączne sprawozdanie finansowe |zby Architektów RP za rok 2010, na
które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bi|ans sporządzony na dzień 31.12.2010 roku, ktÓry po stronie aktywów

i pasywóW zamyka się sumą 7 945 237,35 zł
(słownie: siedem mi|ionów dziewięÓset czterdzieŚci pięć tysięcy dwieście
tzydzieści siedem złotych 35/100)'

3. rachunek wyników za rok obrotowy od dnia 01 .01 .20,10 r. do dnia 31 .12.2010
roku' wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami W kwocie

(+) 591 743'27 zł
(słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieŚci trzy
złotych 27l100),

4. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Nadwyżka przychodów nad kosztami
s2
za rok 20'10,w kwocie (+) 591 743'27 zł

zgodnie z uchwałami |zbzwiększy fundusz statutowy i fundusze specja|ne,
okręgowych oraz Krajowej |zby Architektów RP .

s3
Sprawozdanie finansowe stanowi zatlącznik do uchwaĘ.

s4
Uchwała Wchodzi W życie z dniem podjęcia'
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Uzasadnienie do proiektu uchwałv:

o zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Izby Architektów RP
za rck2010

Uchwałą nr 4 | Programowo-Budżetowego Krajowego Ąazdu |zby Architektów
z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany ,,Zasad gospodarki finansowej
samorządu zawodowego architektów''] wprowadzony został' W sposób jedno|ity d|a
caĘ |zby Architektów, obowiązek zatwierdzania sprawozdania finansowego pzez
odpowiedni Zjazd. (KrĄowy Ąazd, okręgowy Zjazd)

Łączne sprawozdanie finansowe |zby Architektów Rzeczypospolitej Po|skiej
za rok 2010, składające się z wprowadzenia do sprawozdania, bi|ansu aktywów
ipasywów, rachunku wyników oraz dodatkowych informacji i objaśnień zostało
spoządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r' nr 76
poz. 694 z póin. zm.) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15
|istopada 2oo1 r, w sprawie szczegołowych zasad rachunkowości d|a niektórych
jednostek nie będących spółkami hand|owymi nie prowadzących działa|noŚci
gospodarczej (Dz. U. z 2001 r' nr 137 poz.1539 z póżn' zmianami), a następnie
poddane sprawdzeniu pzez KrĄową Komisję Rewizyjną.

Przedmiotowe Sprawozdanie przedkłada się do zatwierdzenia Krajowemu
Ąazdowi |zby Architektów RP, zgodnie z zapisem $ 21 ust.2 znowe|izowanych
',Zasad gospodarki finansowej samorządu zawodowego architektóW'.

1 
"zasady gospodarki finansowej samoŻądu zawodowego architektów" wprowadzone uchwalą nr 9

I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu |zby Architektów z 23-24 |istopada 2002 r.


