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I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

1. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie (dalej również „Izba”, „OIRP”) z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16 została powołana do działania Uchwałą nr 3 z 16 grudnia 

1985 r. Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie na podstawie art. 49 ust. 3 ustawy z 6 lipca 

1982 r. o radcach prawnych. Zgodnie z art. 5 ust.2 ww. ustawy jest jednostką organizacyjną 

samorządu zawodowego posiadającą osobowość prawną. 

Przedmiotem działania Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie stosownie do ustawy jest:  

- reprezentowanie interesów zawodowych członków OIRP, 

- doskonalenie zawodowe radców prawnych oraz przygotowywanie aplikantów radcowskich 

do należytego wykonywania zawodu radcy prawnego, 

- nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez radców prawnych i aplikantów radcowskich, 

- występowanie do organów rejestrowych lub ewidencyjnych z wnioskiem o wszczęcie 

postępowania  o wykreślenie z rejestru lub  z ewidencji podmiotu  prowadzącego działalność 

w zakresie pomocy prawnej niezgodnie z przepisami. 

2. Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 r. 

3. Okręgowa Izba Radców Prawnych nie była zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania 

finansowego, ponieważ w okresie sprawozdawczym w skład Izby nie wchodziły wewnętrzne jednostki 

organizacyjne sporządzające samodzielne  sprawozdania finansowe.  

4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności 

Izby. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać 

kontynuowaniu przez Izbę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie.  

5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych, w roku 

obrotowym, zgodnie z ustaleniami dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ustalonej 

i wprowadzonej do stosowania postanowieniami Uchwały nr 966/2014 Rady Okręgowej Izby Radców 

Prawnych w Warszawie z dnia 3 grudnia 2014 roku, wprowadzającej z dniem 01.01.2015 roku: 

- zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych, 

- zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 

- zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont, 

- system ochrony danych i ich zbiorów, 

- własny wzór sprawozdania finansowego z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat, 

w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy 

o rachunkowości. 

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod  i wzorów 

dopuszczonych ustawą i z uwzględnieniem specyfiki i warunków działania Izby oraz wprowadzono 

je do stosowania na okres wieloletni. 

6. Wykazane w bilansie, na koniec roku obrotowego, aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami 

wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości: 

a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. 

b) przy wycenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień bilansowy 

zastosowano ceny nabycia pomniejszone o skumulowane umorzenie. Amortyzacji środków trwałych 

i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, 
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zaś podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowi plan amortyzacji określający stawki 

procentowe i kwoty odpisów poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych 

i prawnych. Stawki amortyzacyjne weryfikowane są zgodnie z ustawą o rachunkowości na początku 

każdego roku obrotowego. Stosując przepisy ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od 

osób prawnych w zakresie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 

przyjęto liniową metodę amortyzacji, zaś do środków trwałych poddanych szybkiemu postępowi 

technicznemu ( grupa 4 – 6 )- podwyższone stawki amortyzacyjne ( art. 16 i p. 2 i 3 ww. ustawy ). 

c) środki trwałe w budowie - wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim 

związku z ich nabyciem,  pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

d) inwestycje długoterminowe - wycenia się w cenie nabycia z uwzględnieniem trwałej utraty wartości. 

e) zapasy materiałów - odpisywane są w koszty działalności w momencie zakupu. Na każdy dzień 

bilansowy ustala się stan zapasu materiałów drogą spisu z natury i dokonuje korekty kosztów 

o wartość tego stanu, ustaloną na podstawie ostatnich cen zakupu danego składnika materiałów.  

f) należności, roszczenia i zobowiązania - należności w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem 

zasady ostrożnej wyceny, zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. 

g) inwestycje krótkoterminowe - wycenia się według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny 

nabycia lub ceny (wartości) rynkowej w zależności od tego, która z nich jest niższa.  

h) fundusze własne i fundusze specjalne - w wartości nominalnej. 

i) wynik finansowy – w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału, 

współmierności i  ostrożności. 
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II. BILANS

 

A K T Y W A                                                                                       w zł i gr.

1 2 3

A.  Aktywa trwałe 11 864 943,60 11 374 684,47

I.  Wartości niematerialne i prawne 173 622,76 98 218,20

1.  Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00

2.  Wartość firmy 0,00 0,00

3.  Inne wartości niematerialne i prawne 173 622,76 98 218,20

4.  Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 11 691 320,84 11 276 466,27

1.  Środki trwałe 11 691 320,84 11 276 466,27

a)   grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów) 21 398,04 20 633,76

b)   budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej (w tym spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu)
11 470 317,29 10 913 731,61

c)   urządzenia techniczne i maszyny 97 896,12 238 381,48

d)   środki transportu 0,00 0,00

e)    inne środki trwałe 101 709,39 103 719,42

2.  Środki trwałe w budowie 0,00 0,00

3.  Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00

III.  Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV.  Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B.  Aktywa obrotowe 17 601 183,42 19 630 652,98

I.  Zapasy 52 398,00 318 195,11

1.  Materiały 0,00 0,00

2.  Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00

3.  Produkty gotowe 0,00 0,00

4.  Towary 0,00 0,00

5.  Zaliczki na poczet dostaw 52 398,00 318 195,11

II. Należności krótkoterminowe 1 909 974,17 1 631 362,79

1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale
0,00 0,00

3.  Należności od pozostałych jednostek 1 909 974,17 1 631 362,79

a)  z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty 1 899 554,93 1 617 568,57

·     do 12-tu miesięcy 1 899 554,93 1 617 568,57

·     powyżej 12-tu miesięcy 0,00 0,00

b)  z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, 

zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
68,42 5 061,21

c) inne należności 10 350,82 8 733,01

d)  należności dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00

III.  Inwestycje krótkoterminowe 15 559 917,29 17 587 353,88

1.   Krótkoterminowe aktywa finansowe 15 559 917,29 17 587 353,88

a)  w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

b)  w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

c)  środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 15 559 917,29 17 587 353,88

·     środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 1 489 917,29 887 353,88

·     inne środki pieniężne 14 070 000,00 16 700 000,00

·     inne aktywa pieniężne 0,00

2.  Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 78 893,96 93 741,20

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00

D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00

S u m a    b i l a n s o w a 29 466 127,02 31 005 337,45

Stan aktywów na:

Wyszczególnienie aktywów
 koniec roku 

poprzedniego 

koniec roku 

obrotowego
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P A S Y W A                                                                                                w zł i gr.

1 2 3

I. Fundusz ustawowy (statutowy) 25 211 537,26 27 085 353,29

II. Fundusz zasobowy 0,00 0,00

III. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny 0,00 0,00

IV. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) lat ubiegłych 0,00 0,00

V. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) netto za rok obrotowy 1 873 816,03 1 526 116,14

I. Rezerwy na zobowiązania 500 173,09 403 055,25

1. Rezerwa z tytułu odroczoego podatku dochodowego 0,00 0,00

2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00

3.  Pozostałe rezerwy 500 173,09 403 055,25

a)  długoterminowe 0,00 0,00

b)  krótkoterminowe 500 173,09 403 055,25

1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

2. Zobowiązania wobec jednostek, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale
0,00 0,00

3.  Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek 1 329 080,16 1 399 902,00

a)  kredyty i pożyczki 0,00 0,00

c)  inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00

d)  zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności 813 021,16 797 814,04

·   do 12-tu miesięcy 813 021,16 797 814,04

·    powyżej 12-tu miesięcy 0,00 0,00

e)    zaliczki otrzymane na poczet dostaw 0,00 0,00

f)     zobowiązania wekslowe 0,00 0,00

h)    zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 11 447,45 0,00

i)      inne zobowiązania 269 652,65 284 547,54

4. Fundusze specjalne 64 132,51 51 132,51

a)    Z.F.Ś.S 23 041,89 13 041,89

b)    Fundusz Pomocy Koleżeńskiej 41 090,62 38 090,62

IV.   Rozliczenia międzyokresowe 487 387,97 539 778,26

1.  Ujemna wartość firmy 0,00 0,00

2.  Inne rozliczenia międzyokresowe 487 387,97 539 778,26

a)  długoterminowe 0,00 0,00

b)  krótkoterminowe 487 387,97 539 778,26

S u m a    b i l a n s o w a 29 466 127,02 31 005 337,45

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 380 773,73 2 393 868,02

Wyszczególnienie pasywów
 koniec roku 

poprzedniego 

koniec roku 

obrotowego

A. Fundusz własny 27 085 353,29 28 611 469,43

Stan pasywów na:

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

g)    zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 

świadczeń
234 958,90 317 540,42

III.  Zobowiązania krótkoterminowe 1 393 212,67 1 451 034,51

b)  zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych
0,00 0,00



Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie 

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 

dane w złotych 

 
 Strona 6 z 23 

 

III. Rachunek zysków i strat 

 

                                                                             w zł i gr.

2017 r. 2018 r.

1 2 3

A.  Przychody działalności ustawowej (statutowej) 21 941 904,32 22 302 776,52

I.       Składki brutto określone statutem 10 457 573,90 11 016 968,90

II.     Dotacje, subwencje, darowizny 1 265 771,56 1 027 290,67

III.  Inne przychody określone statutem 10 218 558,86 10 258 516,95

B.  Koszty bezpośrednie realizacji zadań statutowych 18 501 387,41 18 274 519,46

C.      Wynik finansowy działalności ustawowej (statutowej) − dodatni (+) lub 

ujemny (-) (A±B)
3 440 516,91 4 028 257,06

D.      Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 162 901,72 147 119,18

·  w tym od jednostek kontrolowanych 0,00 0,00

I.        Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 0,00

II.      Przychody ze sprzedaży usług 162 901,72 147 119,18

III.   Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00

E.      Koszty własne sprzedanych produktów, usług, towarów    i materiałów 76 902,50 72 853,28

·  w tym jednostkom kontrolowanym 0,00 0,00

I.        Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0,00 0,00

II.      Koszt wykonania sprzedanych usług 76 902,50 72 853,28

III.   Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00

F.       Zysk (Strata) brutto na sprzedaży (D-E) 85 999,22 74 265,90

G.      Koszty ogólnoadministracyjne (pośrednie)* 2 186 839,92 2 549 888,55

·  w tym koszty ogólnoadministracyjne działalności ustawowej 

(statutowej)
2 186 839,92 2 549 888,55

z tego:

1)      amortyzacja 303 114,52 312 025,24

2)      zużycie materiałów 128 742,37 102 470,01

3)      zużycie energii 35 218,21 45 055,71

4)      usługi obce 838 942,20 1 016 200,86

5)      podatki i opłaty 147 159,33 146 026,67

6)      wynagrodzenia 662 779,92 839 410,15

7)      ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 57 986,89 67 224,72

8)      pozostałe koszty 12 896,48 21 475,19

H.      Zysk (Strata) na operacyjnej działalności ustawowej (statutowej) i 

gospodarczej (C+F-G)
1 339 676,21 1 552 634,41

I. Pozostałe przychody operacyjne 810 090,66 328 406,71

I.     Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

II.    Dotacje 0,00 42 000,00

III.   Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 729 333,06 214 969,81

III.   Inne pozostałe przychody operacyjne 80 757,60 71 436,90

J. Pozostałe koszty operacyjne 334 135,48 469 707,38

I.      Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 18 657,46 0,00

II.    Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych 215 476,26 379 992,02

III.   Inne pozostałe koszty operacyjne 100 001,76 89 715,36

K.      Zysk (Strata) na całokształcie działalności operacyjnej (H+I−J) 1 815 631,39 1 411 333,74

L. Przychody finansowe 290 064,36 311 810,64

I.  Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00

II. Odsetki 290 028,12 311 810,64

- w tym od jednostek powiązanych 0,00 0,00

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00

- w tym od jednostek powiązanych 0,00 0,00

IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00

V. Inne 36,24 0,00

Wyszczególnienie
Kwoty za rok:
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1 2 3

Ł. Koszty finansowe 4 677,72 8 892,24

I. Odsetki, w tym: 667,24 228,90

- od jednostek powiązanych 0,00 0,00

II. Strata ze zbycia inwestycji, w tym: 0,00 0,00

- od jednostek powiązanych 0,00 0,00

III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00

IV. Inne 4 010,48 8 663,34

M. Zysk (Strata) brutto z całokształtu działalności ustawowej (statutowej) i 

gospodarczej (K+L−Ł)
2 101 018,03 1 714 252,14

N. Podatek dochodowy od osób prawnych 227 202,00 188 136,00

O. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00

P.  Zysk (Strata) netto (M-N-O) 1 873 816,03 1 526 116,14
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IV. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU ) WŁASNYM 

 

                                                                             w zł i gr.

2017 r. 2018 r.

1 2 3

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 25.211.537,26 27.085.353,29

-  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00

-  korekty błędów 0,00 0,00

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , po korektach 25.211.537,26 27.085.353,29

  1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 24.467.964,94 25.211.537,26

  1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 743.572,32 1.873.816,03

      a) zwiększenie (z tytułu) 743.572,32 1.873.816,03

         - podziału zysku z uwzględnieniem straty z lat ubiegłych 743.572,32 1.873.816,03

     b) zmniejszenie ( z tytułu) 0,00 0,00

  1.2. Kapitał (fundusz ) podstawowy na koniec okresu 25.211.537,26 27.085.353,29

  2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0,00

  2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00

  2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00

  3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00

  3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00

  4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0,00 0,00

  4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0,00

  4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0,00 0,00

  5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na poczatek okresu - zmiany 

przyjętych zasad (polityki)rachukowości
0,00 0,00

  5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00

  5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00

  6. Pozostałe kapitały (fundusze )rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00

  6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00

  6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00

  7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 743.572,32 1.873.816,03

  7. 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00

  7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 743.572,32 1.873.816,03

     a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

     b) zmniejszenie (z tytułu) 743.572,32 1.873.816,03

       - przeznaczenia na zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego 743.572,32 1.873.816,03

  7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00

  7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00

  7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00

  7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00

  7.7. Zysk (strata ) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00

  8. Wynik netto 1.873.816,03 1.526.116,14

    a) zysk netto 1.873.816,03 1.526.116,14

   b) strata netto 0,00 0,00

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 27.085.353,29 28.611.469,43

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 

(pokrycia straty)
27.085.353,29 28.611.469,43

Wyszczególnienie

Kwoty za rok:
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V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  

 

 

 

 

1 2 3

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2.120.974,01 2.060.762,60

I. Zysk (strata) netto 1.873.816,03 1.526.116,14

II. Korekty razem 247.157,98 534.646,46

1. Amortyzacja (Umorzeenie) 763.875,35 755.707,68

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00

3. Odsetki od lokat (działalność finansowa) (230.799,08) (311.810,64)

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 6.302,81 93.325,75

5. Zmiana stanu rezerw (250.729,61) (97.117,84)

6. Zmiana stanu zapasów (48.708,00) (265.797,11)

7. Zmiana stanu należności (110.820,63) 278.611,38

8. Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (64.997,65) 57.821,84

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 183.034,79 23.905,40

10. Inne korekty 0,00 0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 2.120.974,01 2.060.762,60

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 520.948,81 (33.326,01)

I. Wpływy 846.501,53 325.448,29

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 615.702,45

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

3. Z aktywów finansowych, w tym: 230.799,08 325.448,29

b) w pozostałych jednostkach 230.799,08 325.448,29

 odsetki 230.799,08 325.448,29

4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00

II. Wydatki (325.552,72) (358.774,30)

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 

trwałych (325.552,72) (358.774,30)

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00

4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00

IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 520.948,81 (33.326,01)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0,00 0,00

I. Wpływy 0,00 0,00

4. Inne wpływy finansowe - odsetki od lokat 0,00 0,00

II. Wydatki 0,00 0,00

4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0,00 0,00

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III) 2.641.922,82 2.027.436,59

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2.641.922,82 2.027.436,59

F. Środki pieniężne na początek okresu 12.917.994,47 15.559.917,29

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym: 15.559.917,29 17.587.353,88

* o ograniczonej możliwości dysponowania 20.270,53 11.900,93

Wyszczególnienie

Stan na dzień

31.12.2017 31.12.2018



Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie 

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 

dane w złotych 
 

Strona 10 z 23 
 

VI.  DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

I. 

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 

oraz długoterminowych aktywów finansowych (inwestycji): 

 
 

a) wartość początkowa

Grupy rodzajowe aktywów trwałych 

w układzie bilansowym

 Stan na początek 

roku obrotowego 

 Przychody 

(zakupy) 

 Rozchody/ 

reklasyfikacja 

      Stan na koniec 

roku obrotowego 

I. Wartości niematerialne i prawne 

razem :
797.612,21             74.279,29        93.325,75 -        778.565,75           

Z tego inne wartości niematerialne 

i prawne
797.612,21             74.279,29        93.325,75 -        778.565,75           

II. Środki trwałe razem : 23.661.904,78        284.495,01      -                    23.946.399,79       

Grunty i prawo wieczystego 

użytkowania
30.569,00               -                   -                    30.569,00             

Budynki i lokale 20.718.593,58         -                   -                    20.718.593,58       

Urządzenia techniczne i maszyny 1.041.487,57          245.073,51      -                    1.286.561,08         

Środki transportu 76.477,00               -                   -                    76.477,00             

Inne środki trwałe 1.794.777,63          39.421,50        -                    1.834.199,13         

III. Środki trwałe w budowie -                          -                   -                    -                        

Grupy rodzajowe aktywów trwałych 

w układzie bilansowym

 Stan na początek 

poprzedniego roku 

obrotowego 

 Przychody 

(zakupy) 

 Rozchody/ 

reklasyfikacja 

      Stan na koniec 

poprzedniego roku 

obrotowego 

I. Wartości niematerialne i prawne 

razem :
561.422,30             236.189,91      -                    797.612,21           

Z tego inne wartości niematerialne 

i prawne
561.422,30             236.189,91      -                    797.612,21           

II. Środki trwałe razem : 25.018.759,94        89.362,81        1.446.217,97 -    23.661.904,78       

Grunty i prawo wieczystego 

użytkowania
30.569,00               -                   -                    30.569,00             

Budynki i lokale 21.813.165,89         14.728,24        1.109.300,55 -    20.718.593,58       

Urządzenia techniczne i maszyny 1.081.484,58          74.634,57        114.631,58 -       1.041.487,57         

Środki transportu 76.477,00               -                   -                    76.477,00             

Inne środki trwałe 2.017.063,47          -                   222.285,84 -       1.794.777,63         

III. Środki trwałe w budowie -                          -                   -                    -                        
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b) umorzenie

Grupy rodzajowe aktywów trwałych 

w układzie bilansowym

 Stan na początek 

roku obrotowego 
 Zwiększenia  Zmniejszenia 

      Stan na koniec 

roku obrotowego 

I. Wartości niematerialne i prawne 

razem :
623.989,45             56.358,10        -                    680.347,55           

Z tego inne wartości niematerialne i 

prawne
623.989,45             56.358,10        -                    680.347,55           

II. Środki trwałe razem : 11.970.583,94        699.349,58      -                    12.669.933,52       

Grunty i prawo wieczystego 

użytkowania
9.170,96                 764,28             -                    9.935,24               

Budynki i lokale 9.248.276,29          556.585,68      -                    9.804.861,97         

Urządzenia techniczne i maszyny 943.591,45             104.588,15      -                    1.048.179,60         

Środki transportu 76.477,00               -                   -                    76.477,00             

Inne środki trwałe 1.693.068,24          37.411,47        -                    1.730.479,71         

Grupy rodzajowe aktywów trwałych 

w układzie bilansowym

 Stan na początek 

poprzedniego roku 

obrotowego 

 Zwiększenia  Zmniejszenia 

      Stan na koniec 

poprzedniego roku 

obrotowego 

I. Wartości niematerialne i prawne 

razem :
560.861,42             63.128,03        -                    623.989,45           

Z tego inne wartości niematerialne i 

prawne
560.861,42             63.128,03        -                    623.989,45           

II. Środki trwałe razem : 12.094.049,33        700.747,32      824.212,71 -      11.970.583,94       

Grunty i prawo wieczystego 

użytkowania
8.406,68                 764,28             -                    9.170,96               

Budynki i lokale 9.167.548,93          570.438,13      489.710,77 -       9.248.276,29         

Urządzenia techniczne i maszyny 967.320,72             88.486,83        112.216,10 -       943.591,45           

Środki transportu 76.477,00               -                   -                    76.477,00             

Inne środki trwałe 1.874.296,00          41.058,08        222.285,84 -       1.693.068,24         
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2. Wartość netto prawa wieczystego użytkowania gruntów na koniec roku: 

     a)  poprzedniego     21.398,04  zł       b) obrotowego    20.633,76  zł  

3. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych 

na podstawie umów 

Izba nie posiada nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie 

umów. 

4.  Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych 

Nie występuje. 

5. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie 

okresu ich odpisywania 

Nie występuje. 

6. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz o liczbie i wartości nominalnej 

subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych  

Nie występuje.   

 

c) netto

      Grupy rodzajowe aktywów trwałych w 

układzie bilansowym

 Stan na początek 

roku obrotowego 

 Stan na koniec 

roku obrotowego 

I. Wartości niematerialne i prawne razem : 173 622,76         98 218,20           

Z tego

 inne wartości niematerialne i prawne
173 622,76            98 218,20              

II. Środki trwałe  razem : 11 691 320,84   11 276 466,27   

       Grunty 21 398,04              20 633,76              

        Budynki i lokale 11 470 317,29       10 913 731,61       

        Urządzenia techniczne i maszyny 97 896,12              238 381,48            

        Środki transportu -                          -                          

        Inne środki trwałe 101 709,39            103 719,42            

      Grupy rodzajowe aktywów trwałych w 

układzie bilansowym

 Stan na początek 

poprzedniego roku 

obrotowego 

 Stan na koniec 

poprzedniego roku 

obrotowego 

I. Wartości niematerialne i prawne razem : 560,88                 173 622,76         

Z tego

 inne wartości niematerialne i prawne
560,88                   173 622,76            

II. Środki trwałe  razem : 12 924 710,61   11 691 320,84   

       Grunty 22 162,32              21 398,04              

        Budynki i lokale 12 645 616,96       11 470 317,29       

        Urządzenia techniczne i maszyny 114 163,86            97 896,12              

        Środki transportu -                          -                          

        Inne środki trwałe 142 767,47            101 709,39            
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7. Dane o źródłach tworzenia i zwiększenia oraz sposobie wykorzystania funduszu ustawowego 

(statutowego) w roku obrotowym: 

 

 

8. Informacje o funduszach zasobowym i rezerwowym z aktualizacji wyceny: 

Izba nie tworzyła ani nie wykorzystywała funduszu zasobowego ani rezerwowego z aktualizacji 

wyceny w roku 2017 i 2018. 

9. Struktura zrealizowanych przychodów działalności ustawowej (statutowej) wg jej rodzajów i źródeł,   

w tym wymaganych ustawą: 

 

 

 

 

 

Wyszczególnienie
 Poprzedni rok 

obrotowy 

 Bieżący rok 

obrotowy 

1. Stan funduszu na koniec roku poprzedniego: 24 467 964,94        25 211 537,26        

2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku obrotowego: 743 572,32                 1 873 816,03              

z tego z tytułu:

Zysk roku 743 572,32                 1 873 816,03              

3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku obrotowego -                               -                               

z tego z tytułu:

Pokrycie straty z roku -                               -                               

4. Stan funduszu na koniec roku obrotowego 25 211 537,26        27 085 353,29        

%   %   

przychodów przychodów

Przychody działalności ustawowej (statutowej) razem: 23 152 144,16       100% 22 943 143,28       100%

z tego:

1.  Przychody działalności ustawowej (statutowej) – 

typowe – tradycyjne (składki):
10 457 573,90       45% 11 016 968,90       48%

2.    Inne przychody ustawowe (statutowe): 11 484 330,42       50% 11 285 807,62       49%

z tego:

dotacje 1 265 771,56         5% 1 027 290,67         4%

subwencje -                         0% -                          0%

darowizny -                         0% -                          0%

działalność członkowska 1 378 685,55         6% 1 481 901,84         6%

szkolenia w ramach aplikacji radcowskiej i 

doskonalenia zawodowego
8 839 873,31         38% 8 776 615,11         38%

3.  Pozostałe przychody operacyjne związane                      

z działalnością ustawową (statutową):
920 175,48            4% 328 402,42            1%

z tego:

działalność członkowska 769 443,60            3% 226 842,28            1%

szkolenia w ramach aplikacji radcowskiej i 

doskonalenia zawodowego
146 303,52            1% 101 560,14            0%

działalność administracyjna 4 428,36                0% -                          0%

4.  Przychody finansowe związane z działalnością 

ustawową (statutową):
290 064,36            1% 311 964,34            1%

5.  Zyski nadzwyczajne związane z działalnością 

ustawową (statutową):
-                         -          -                          0%

Poprzedni rok obrotowy Bieżący rok obrotowy

kwota kwota
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10. Struktura kosztów działalności ustawowej (statutowej) według jej rodzajów określonych statutem oraz 

rodzajów kosztów w tym ogólnoadministracyjnych: 

 

 

11. Propozycje podziału zysku bilansowego brutto (netto) – nadwyżki przychodów nad kosztami za rok 

obrotowy lub pokrycia straty bilansowej: 

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych proponuje przeznaczyć zysk bilansowy netto 

za rok 2018 w kwocie 1.526.116,14 zł na zwiększenie funduszu ustawowego (statutowego). 

12. Informacje o stanie rezerw 

 

 

 

% %

kosztów kosztów

Koszty razem: 21 123 786,68       100% 21 302 900,05       100%

z tego:

 1.    Koszty realizacji poszczególnych zadań 

ustawowych (statutowych): 
20 688 227,33       98% 20 824 408,01       98%

 z tego: 

 Realizacja zadań członkowskich oraz szkolenia w 

ramach aplikacji radcowskieji doskonalenia 

zawodowego 

19 422 455,77       92% 19 797 117,34       93%

 Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1 265 771,56         6% 1 027 290,67         5%

 2.     Pozostałe koszty operacyjne działalności 

ustawowej (statutowej): 
430 881,63            2% 469 446,10            2%

 3.     Koszty finansowe działalności ustawowej 

(statutowej): 
4 677,72                0% 9 045,94                0%

 4.     Straty nadzwyczajne działalności ustawowej 

(statutowej): 
-                         0% -                          0%

Wyszczególnienie

Poprzedni rok obrotowy Bieżący rok obrotowy

kwota kwota

 Wyszczególnienie rezerw 

 Wartość na koniec 

poprzedniego roku 

obrotowego 

 Zwiększenia 

 Zmniejszenia:

 - rozwiązanie

- wykorzystanie 

 Wartość na koniec 

bieżącego roku 

obrotowego 

 Rezerwy razem:  500 173,09               1 354 319,72       1 451 437,56       403 055,25               

 z tego rezerwy : 

 1)     świadczenia emerytalne i 

podobne: 
-                            -                       -                       -                            

 ·        długoterminowe -                            -                       -                       -                            

 ·        krótkoterminowe -                            -                       -                       -                            

 2)     na pewne lub w dużym 

stopniu prawdopodobne przyszłe 

zobowiązania: 

500 173,09               1 354 319,72       1 451 437,56       403 055,25               

 ·        długoterminowe -                            -                       -                       -                            

 ·        krótkoterminowe 500 173,09               1 354 319,72       1 451 437,56       403 055,25               

 3)     pozostałe: -                            -                       -                       -                            

 ·        długoterminowe -                            -                       -                       -                            

 ·        długoterminowe -                            -                       -                       -                            
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13. Informacje o odpisach aktualizacyjnych należności:  

 

 

Podstawą ustalenia odpisów aktualizacyjnych należności z uwzględnieniem stopnia 

prawdopodobieństwa nieściągalności, była analiza dokonana w zakresie płatności należności z tytułu 

zasądzonych kar i kosztów w postępowaniu dyscyplinarnym, aplikacji oraz należnych składek 

członkowskich i skutków ich  nieuiszczania  w powiązaniu z obowiązującymi  przepisami ustawy 

z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 10, poz. 65 z późn. zm.). 

14. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową 

okresie spłaty: 

 

 

 Wyszczególnienie odpisów 

 Wartość na koniec 

poprzedniego roku 

obrotowego 

 Zwiększenia  Zmniejszenia: 

 Wartość na koniec 

bieżącego roku 

obrotowego 

 Odpisy aktualizacyjne należności – 

razem: 
1 188 650,13            379 379,02          217 359,81          1 350 669,34            

 z tego odpisy aktualizacyjne: 

 1) należności od dłużników 

postawionych w stan likwidacji lub 

upadłości 

-                            -                       -                       -                            

 2)  należności od dłużników w 

przypadku oddalenia wniosku o 

ogłoszenie upadłości gdy majątek 

dłużnika nie wystarcza na ich spłatę 

-                            -                       -                       -                            

 3)   należności kwestionowane 

przez dłużników 
-                            -                       -                       -                            

 4)   należności w równowartości 

kwot je podwyższających co do 

których uprzednio dokonano 

odpisów aktualizacyjnych 

-                            -                       -                       -                            

 5)   należności przeterminowane 

lub nieprzeterminowane – o 

znacznym stopniu nieściągalności 

-                            -                       -                       -                            

 6)   pozostałe 1 188 650,13            379 379,02          217 359,81          1 350 669,34            

do 1 roku od 1 do 3 lat Razem

  1. wobec jednostek powiązanych: -                       -                  -                       

  2. wobec pozostałych jednostek: 1 399 902,00       -                  1 399 902,00       

 a) kredyty i pożyczki -                       -                  -                       

  b) z tyt. emisji dłużnych papierów 

wartościowych 
-                       -                  -                       

  c) inne zobowiązania finansowe -                       -                  -                       

  d) z tyt. dostaw i usług 794 814,04          794 814,04          

  e) zaliczki otrzymane na dostawy -                       -                  -                       

  f) zobowiązania wekslowe -                       -                  -                       

 g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 

świadczeń 
317 540,42          -                  317 540,42          

  h) z tytułu  wynagrodzeń  -                       -                  -                       

  i) inne 287 547,54          -                  287 547,54          

31-12-2018



Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie 

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 

dane w złotych 

Strona 16 z 23 
 

 

15. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych: 

 

16. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku Izby (ze wskazaniem rodzaju): 

Nie występuje.   

17. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Izbę gwarancji i poręczeń także 

wekslowych) 

Nie występuje.   

18. Wykaz należności długoterminowych  

Nie występuje.   

do 1 roku od 1 do 3 lat Razem

  1. wobec jednostek powiązanych: -                     -                -                     

  2. wobec pozostałych jednostek: 1.329.080,16     -                1.329.080,16     

 a) kredyty i pożyczki -                     -                -                     

  b) z tyt. emisji dłużnych papierów 

wartościowych 
-                     -                -                     

  c) inne zobowiązania finansowe -                     -                -                     

  d) z tyt. dostaw i usług 812.021,16        812.021,16        

  e) zaliczki otrzymane na dostawy -                     -                -                     

  f) zobowiązania wekslowe -                     -                -                     

 g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 

świadczeń 
234.958,90        -                234.958,90        

  h) z tytułu  wynagrodzeń  11.447,45          -                11.447,45          

  i) inne 270.652,65        -                270.652,65        

31.12.2017

 koniec poprzedniego 

roku obotowego 

 koniec bieżącego 

roku obrotowego 

 1.    Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów  25 581,38                   54 066,27                   

      z tego z tytułu: 

 ·        ubezpieczenia 5 129,23                     4 546,85                     

 ·        prenumerata 1 858,00                     1 216,49                     

 ·        przedpłaty na organizację egzaminów: radcowskiego i wstępnego -                               24 062,97                   

 ·        przedpłaty na pozostałe usługi (domeny, publikacje elektroniczne) 18 594,15                   24 239,96                   

 2.    Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 500 173,09                 403 055,25                 

      z tego z tytułu: 

 ·        Wynagrodzenia osobowe 22 184,51                   13 042,00                   

 ·        Wynagrodzenia bezosobowe 470 004,26                 384 301,25                 

 ·        Koszty ZUS 3 949,95                     4 489,49                     

 ·        Koszty dostaw i usług 4 034,37                     1 222,51                     

 3.    Przychody podlegające rozliczaniu w czasie: 487 387,97                 539 778,26                 

      z tego z tytułu: 

 ·        Wpłaty składek członkowskich 448 151,81                 489 651,10                 

 ·        Wpłaty na aplikacje 5 460,00                     10 600,00                   

 ·        Wpłaty na szkolenia 14 160,00                   21 915,00                   

 ·        Wpłaty na Sąd Polubowny 17 612,16                   17 612,16                   

 ·        Przychody z działalności usługowej 2 004,00                     -                               

 4.    Pozostałe rozliczenia międzyokresowe:  53 312,58                   39 674,93                   

Wyszczególnienie

Stan wartości na:
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19. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354) 

 

II. 

1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, usług 

i towarów z działalności gospodarczej 

 

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizacyjnych środków trwałych  

 Nie występuje.       

3. Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów razem   

Nie występuje.     

4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym 

lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym 

Nie występuje. 

5. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub 

które wystąpiły incydentalnie 

W ramach przychodów i kosztów Izby w roku 2018 nie zidentyfikowaliśmy przychodów lub kosztów o 

nadzwyczajnej wartości ani takich, które wystąpiły incydentalnie w porównaniu z rokiem 2017. 

  

 koniec poprzedniego 

roku obotowego 

 koniec bieżącego 

roku obrotowego 

 Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT -                            -                            

Wyszczególnienie

Stan wartości na:

 sprzedaż krajowa 
 sprzedaż 

wewnątrz UE 

 sprzedaż na 

eksport 
 Razem 

Razem przychody ze sprzedaży netto 147 119,18           -                      -                147 119,18       

z tego:

1)  produktów -                         -                      -                -                     

2)  usług 147 119,18           -                      -                147 119,18       

3)  towarów i materiałów -                         -                      -                -                     

 sprzedaż krajowa 
 sprzedaż 

wewnątrz UE 

 sprzedaż na 

eksport 
 Razem 

Razem przychody ze sprzedaży netto 162 901,72           -                      -                162 901,72       

z tego:

1)  produktów -                         -                      -                -                     

2)  usług 162 901,72           -                      -                162 901,72       

3)  towarów i materiałów -                         -                      -                
-                     

Bieżący rok obrotowy

Poprzedni rok obrotowy
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6. Ustalenie podstawy do opodatkowania i podatku dochodowego od osób prawnych: 

 

 Poprzedni rok 

obrotowy 

 Bieżący rok 

obrotowy 

1 2 3

 1.    Przychody wynikające ksiąg rachunkowych łącznie: 23.820.663,51 23.090.266,75

 z tego: 

 a)    przychody ze składek członkowskich 10.457.573,90 11.016.968,90

 b)   inne przychody działalności ustawowej (statutowej)  11.484.330,42 11.285.807,62

 c)    przychody działalności gospodarczej (ze sprzedaży) 162.901,72 147.119,18

 d)    pozostałe przychody operacyjne 1.425.793,11 328.406,71

 e)    przychody finansowe 290.064,36 311.964,34

 2.    Korekty przychodów – razem (+ lub −) (482.517,33) (85.667,72)

 z tego: 

 a)    przychody nie stanowiące przychodów podatkowych (−) (804.004,64) (268.845,59)

 - przychody ze szkoleń zawodowych i Sądu Polubownego opodatkowane w 

roku poprzednim 
(21.359,00) (14.160,00)

 - naliczone odsetki od lokat (53.312,58) (39.674,93)

 - zarachowane różnice kursowe 0,00 (40,85)

 - rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności (729.333,06) (214.969,81)

 b)    przychody podatkowe nie ujęte w księgach rachunkowych (+) 321.487,31 183.177,87

 - przedpłaty na szkolenia  zawodowe i Sąd Polubowny 14.160,00 21.915,00

 - różnica pomiędzy zafakturowanymi ratami aplikacji a należnymi 

przychodami 
5.460,00 10.600,00

 - uzyskane odsetki od lokat 26.373,56 53.312,58

 - różnica pomiędzy składkami naliczonymi a wpłaconymi 275.493,75 97.350,29

 3.    Przychody podatkowe (poz. 1 ± 2) 23.338.146,18 23.004.599,03

 4.    Koszty wynikające z ksiąg rachunkowych – łącznie 21.719.645,48 21.376.014,61

 z tego: 

 a)      koszty działalności ustawowej (statutowej) 18.501.387,41 18.274.519,46

 b)      koszty działalności gospodarczej  76.902,50 72.853,28

 c)      koszty administracyjne 2.186.839,92 2.549.888,55

 d)      pozostałe koszty operacyjne 949.837,93 469.707,38

 e)      koszty finansowe  4.677,72 9.045,94

 5.      Korekty kosztów wynikających z ksiąg rachunkowych − różnice 

powodujące obowiązek zapłaty podatku − łącznie (-) 
(1.173.735,41) (923.577,95)

 z tego: 

 a)      odsetki budżetowe (530,00) (138,60)

 b)      wpłaty na PFRON (44.786,00) (44.212,00)

 c)      wydatki na działalność Klubu Radcy   Prawnego (69.189,11) (77.717,60)

 d)      wydatki na imprezy i spotkania okolicznościowe (1.039.230,30) (790.009,75)

 e)      darowizny na cele niezgodne z celami ustawowymi (statutowymi) Izby (20.000,00) (11.500,00)

 6.    Korekty kosztów wynikających z ksiąg rachunkowych – różnice pozostałe 

– łącznie (−) 
(12.222.489,38) (12.708.591,92)

 z tego: 

 b)      rezerwa na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (250.035,63) (372.664,25)

 c)      rezerwa koszty ZUS (3.949,95) (4.489,49)

 d)      diety i zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji społecznych (2.076.917,31) (2.573.485,37)

 e)      koszty uzyskania przychodów wolnych od podatku (art. 17. ust.1 pkt.40 i 

47) 
(9.400.419,76) (9.078.177,51)

 f)      amortyzacja n.k.u.p  (758.964,19) (755.707,68)

 g)      odpis aktualizujący wartość należności  (215.476,26) (379.992,02)

 i)        rezerwa na koszty dostaw i usług (4.034,37) (1.222,51)

 k)        rozwiązanie rezerwy na koszty usług  13.730,65 4.034,37
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7. Informacja o kosztach rodzajowych, w tym o kosztach wytworzenia produktów i usług na własne 

potrzeby 

 

8. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie (środków trwałych na własne potrzeby) 

Nie występuje. 

  

1 3 3

 l)      koszty podatkowe nieujęte w księgach (wypłacone wynagrodzenia, 

zapłacone składki ZUS, ) 
474.186,22 454.108,52

 m)       pozostałe koszty niestanowiące kosztów uzyskania przy-chodów – 

wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 
(608,78) (995,98)

 7.    Koszty podatkowe – łącznie (poz. 4 – 5 – 6) 8.323.420,69 7.743.844,74

 8.    Dochód/strata podatkowa (poz. 3 – 7) 15.014.725,49 15.260.754,29

 9. Przychody wolne od podatku (art. 17 ust. 1 pkt 40 i 47- składki 

członkowskie i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) 
13.123.984,21 13.245.269,86

 10. Dochody wolne od podatku przeznaczone na działalność oświatową ( art. 

17 ust. 1 pkt 4)  
1.866.237,51 1.941.475,49

 11. Dochody wolne od podatku z lat ubiegłych wydat-kowane na cele 

niezgodne z celami statutowymi określo-nymi w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych stanowiące – tzw. „inne zobowiązania 

podatkowe”  

1.173.735,41 923.577,95

 12. Darowizny art. 18 ust. 1 p. 1 2.450,38 7.400,89

 13. Podstawa opodatkowania 1.195.788,80 990.186,00

 14. Podatek dochodowy od osób prawnych stanowiący tak zwane inne 

zobowiązania podatkowe  (19 %  od z poz. 13) 
227.200,00 188.136,00

Wyszczególnienie kosztów
 W poprzednim roku 

obrotowym 

 W bieżącym roku 

obrotowym 

Razem koszty: 20 765 129,83 20 897 261,26

z tego:

1)   koszty operacyjne wg rodzajów: 20 765 129,83 20 897 261,26

 a) amortyzacja 761 564,31 755 707,68

 b) zużycie materiałów 575 655,97 846 087,45

 c) zużycie energii 123 680,60 127 774,29

 d) usługi obce 6 667 786,86 5 802 097,79

 e) podatki i opłaty 143 717,34 147 541,37

 f)  wynagrodzenia 8 582 365,82 9 045 780,30

 g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 562 896,66 549 273,47

 h) pozostałe koszty rodzajowe 3 347 462,27 3 622 998,91

 2) koszty wytworzenia produktów i wykonania usług na własne potrzeby – 

na potrzeby innych rodzajów działalności 
0,00 0,00
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9. Poniesione, w roku obrotowym i planowane na rok następny, nakłady na niefinansowe aktywa 

trwałe: 

 

10. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia 

produktów w roku obrotowym 

Nie dotyczy. 

11. Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi 

Nie dotyczy. 

 

 

III. 

1. Objaśnienia struktury środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych (w zł)  

 

 

  

 Wyszczególnienie 

Nakłady poniesione w 

bieżącym roku 

obrotowym

Nakłady planowane

 Nakłady na nie finansowe aktywa trwałe − razem             358 774,30                              -      

 ·     w tym na ochronę środowiska                           -                                -      

 Wyszczególnienie 

Nakłady poniesione w 

poprzednim roku 

obrotowym

Nakłady planowane

 Nakłady na nie finansowe aktywa trwałe − razem             325 552,72                              -      

 ·     w tym na ochronę środowiska                           -                                -      

31.12.2017 31.12.2018

 Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe - razem     15.559.917,29        17.587.353,88    

 z tego: 

 1)   środki pieniężne w kasach                 613,36                            -      

 2)   środki pieniężne na rachunkach bankowych     15.559.303,93        17.587.353,88    

 3)   inne środki pieniężne np. środki pieniężne w drodze                         -                              -      

 4)   inne aktywa pieniężne                         -                              -      
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IV. 

1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych : 

przeciętna liczba zatrudnionych  

(w przeliczeniu na etaty) 

 

2. Wynagrodzenia (zwrot kosztów za pełnione funkcje społeczne – diety) łącznie 

z wynagrodzeniami wypłaconymi (należnymi) z zysku członkom Rady i innych organów 

statutowych Izby: 

 w zł i gr. 

 

3. Pożyczki i podobne świadczenia udzielone członkom Rady i innych organów statutowych Izby    

Nie występują. 

 
 

V. 

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu 

finansowym za rok obrotowy 

Nie występują. 

2. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych 

w bilansie oraz rachunku zysków i strat  

Nie wystąpiły. 

3. Zmiany zakładowych zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny oraz sposobu 

sporządzania sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, 

finansową, wynik finansowy oraz zmiany w funduszu własnym  

Nie wystąpiły.   

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego, za rok 

poprzedni, ze sprawozdaniem za rok obrotowy  

Nie dotyczy. 

 

ogółem w  tym kobiety ogółem w  tym kobiety

Zatrudnienie razem: 38,35 32,49 36,91 30,70

z tego:

1)  pracownicy umysłowi     37,09 31,23 34,65 28,44

2) pracownicy obsługi

3) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych lub 

bezpłatnych  1,26 1,26 2,26 2,26

W poprzednim roku obrotowym W bieżącym roku obrotowym

W poprzednim roku 

obotowym

W bieżącym roku 

obrotowym

Wynagrodzenia (zwrot kosztów za pełnione funkcje społeczne – diety)  łącznie                2 172 717,31                  2 621 085,37    

z tego wypłacone :

1) członkom Rady                   928 000,00                  1 037 006,43    

2) członkom innych organów statutowych                1 244 717,31                  1 584 078,94    
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VI. 

1. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach 

finansowych)  

Nie występują. 

2. Informacje o transakcjach Izby ze spółkami kontrolowanymi  

Nie występuje. 

3. Wykaz spółek, w których Izba posiada co najmniej 20 % udziałów w kapitale lub w ogólnej 

liczbie głosów w organie statutowym stanowiącym Spółki  

Nie występuje. 

4. Informacje o kwotach istotnych transakcji zawartych na innych warunkach niż rynkowe 

ze stronami powiązanymi  

Nie występuje. 

5. Informacje o wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy 

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, należne za usługi badania ustawowego w rozumieniu art. 2 pkt 1 

ustawy o biegłych rewidentach, za 2018 rok wynosi 9.000,00 zł netto. Poza badaniem ustawowym firma 

audytorska nie świadczyła innych usług na rzecz Izby.  

 

VII. 

1. Wyrażenie niepewności możliwości dalszego kontynuowania działalności Izby (jeżeli niepewność 

występuje) oraz jej charakterystyka  

Nie występuje niepewność kontynuacji działalności Izby. 

2. Wskazanie korekt dokonanych w sprawozdaniu finansowym w związku z wystąpieniem 

niepewności możliwości dalszej kontynuacji działalności  

Nie dotyczy. 

3. Wskazanie podejmowanych lub planowanych działań w celu wyeliminowania niepewności 

możliwości dalszej kontynuacji działalności  

Nie dotyczy. 
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VIII. 

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę 

sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Izby 

Nie dotyczy. 

 

 

 

 

Warszawa, dn. 9 kwietnia 2019 r.  

 

podpisy członków Prezydium Rady OIRP w Warszawie 

Włodzimierz Chróścik – Dziekan Rady  

Monika Całkiewicz – Wicedziekan Rady  

Agnieszka Sawaszkiewicz-Żałobka – Wicedziekan Rady  

Rafał Stankiewicz – Wicedziekan Rady  

Anna Sękowska – Sekretarz Rady  

Adam Król – Skarbnik Rady  

Łukasz Leja – Członek Prezydium Rady  

 

 

 

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych 

Jacek Tworek 
Fidelis Accounting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowa 
 

 






