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Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna                                               Lublin, 2013-03-14 

ul. Tarasowa 3/U4 

20-819 Lublin 

NIP 946-182-02-20 

 

Sprawozdanie finansowe 

Skarbnika Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  za lata 2009- 2012 . 

Przygotowała: dr n. wet. Iwona Taszkun 

W latach 2009-2012 Izba prowadziła działalność statutową na obszarze województwa 

lubelskiego, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach 

lekarsko-weterynaryjnych. Izba zajmowała się sprzedażą paszportów dla zwierząt, wpisami do 

rejestru zakładów leczniczych dla zwierząt, wpisami zmian w regulaminie  Zakładów Leczniczych 

oraz nadawaniem praw wykonywania zawodu lekarzom weterynarii. Przychody z tych tytułów 

wykazano jako inne przychody określone statutem natomiast koszty jako inne koszty realizacji zadań 

statutowych.  

W tym czasie w LILW były zatrudnione 4 osoby na umowę o pracę. 

Liczba członków na dzień 31.12. 

2009 r. – 1344 lekarzy weterynarii 

2010 r. – 1366 

2011 r. - 1386 

2012 r. - 1385.  

Obowiązkowa składka członkowska w LILW w latach 2009-2012 wynosiła 35 zł/miesiąc, z czego 

14 zł/miesiąc przekazywano na konto KILW. 

Składki należne za cały rok  

2009 wynoszą 564.480,00 zł, przy czym faktycznie zapłacono 454.860,00 zł tj 80,58% 

2010 wynoszą 566.615,00 zł, faktycznie zapłacono 540.547,00 zł tj  95,40% 

2011 wynoszą 578.335,00 zł, faktycznie zapłacono 556.730,70 zł tj 96,26% 

2012 wynoszą 581.700,00 zł, faktycznie zapłacono 580.414,89 zł tj 99,78%, 

Źródłami finansowania działalności LILW były: 

a) wpływy ze składek obowiązkowych 
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b) rejestracja, wpisy zmian w regulaminach zakładów leczniczych i opłaty związane z prawem 

wykonywania zawodu 

c) sprzedaż paszportów 

d) zwrot kosztów upomnień 

e) zwrot kosztów sądowych 

f) zwrot opłat pocztowych za wysyłkę paszportów 

g) dodatnie odsetki od środków na rachunku bankowym. 

Wpływy finansowane LILW przeznaczano na: 

a) koszty realizacji zadań statutowych 

b) koszty administracyjne 

 

l. Informacje dotyczące przychodów i kosztów na dzień 31.12. 2009, 2010, 2011, 2012 

PRZYCHODY ogółem w roku 

2009 wynosiły 494.047,24 zł 

2010- 581.999,77 zł 

2011- 603.132,00 zł 

2012- 630.431,33 zł 

KOSZTY ogółem w roku  

2009 wynosiły 512.966, 72 zł 

2010- 561.137,41 zł 

2011- 599.381,32 zł 

2012- 574.192,08 zł 

Wynik finansowy w roku 

2009 wynosił –18.919,48 zł 

2010 wynosił 21.469,55 zł 

2011 wynosił 3.750,68 zł 

2012 wynosił 56.239,25 zł 

 

2. Omówienie aktywów i pasywów na dzień 31.12. 2009, 2010, 2011, 2012 

AKTYWA 

A. Aktywa trwałe- wartość netto środków trwałych  w roku 

2009 - 181.254,87 zł 
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2010 - 175.486,42 zł 

2011 - 171.048,64 zł 

2012 - 166.751,01 zł  

B. Aktywa obrotowe na które składają się środki pieniężne w PKOBP i kasie, zapasy paszportów, 

nadpłaty razem  

2009 - 84.038,25 zł 

2010 - 110.317,12 zł 

2011 - 220.771,06 zł  

2012 wynoszą 171.853,42 zł 

C. Krótkoterminowe rozliczenia okresowe razem 

2009 -  brak  

2010 - 1.039,40 zł 

2011 - 1.533,84 zł 

2012 - 21.234,79 zł 

Ogółem aktywa wykazane w bilansie wynoszą w roku 

2009 - 265.293,12 zł 

2010 - 286.842,94 zł 

2011 - 393.353,54 zł 

2012 - 359.839,22 zł 

PASYWA 

A. Fundusze własne w roku 

2009 - 239.456,91 zł 

2010 - 260.926,46 zł 

2011 - 264.677,14 zł 

2012 wynosił 320.916,39 zł 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w roku 

2009 - 28.643,85 zł 

2010 - 25.916,48 zł 

2011- 128.676,40 zł 

2012 wynoszą 38.922,83 zł 

Ogółem pasywa   w roku 

2009 - 265.293,12 zł 

2010 - 286.842,94 zł 

2011 - 393.353,54 zł 
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2012 - 359.839,22 zł 

 


