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                                      SPRAWOZDANIE  FINANSOWE 
                                          ZA  ROK OBROTOWY 2005 
 
                                                           
 
I.WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
 
1.Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych  powstało w dniu 29.061967r. 
   Zgodnie z jego Statutem  (par. 8 ) celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju badań 
   dotyczących działania promieniowania na materię żywą i nieożywioną oraz ich  
   popularyzacja. Towarzystwo prowadzi wyłącznie działalność statutową. 

 
 

2. Towarzystwo zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze                           
    Stowarzyszeń innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych 
    Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000098530. 
    Od 23.05.2005 Towarzystwo posiada status organizacji pożytku publicznego. 
 
3 .Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu możliwości  kontynuacji działania 
    Towarzystwa 
 
4. Aktywa i pasywa w bilansie na koniec roku obrotowego wykazano w wartości  
   nominalnej. 
 
5. Sprawozdanie – bilans i rachunek wyników - sporządzony został w sposób określony w  
    zał. 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie    
    szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami  
    handlowymi,  nie prowadzących działalności gospodarczej. 
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II. INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA 
 
1. Aktywa  Towarzystwa składają  się wyłącznie z inwestycje krótkoterminowych, które 

tworzą jedynie środki pieniężne.  
 

       W tym: 
   - środki pieniężne w banku                                                       103.452,81     
    - środki pieniężne w kasie                                                            1.480,24    
       ogółem                                                                                   104.933,05         
 
2.  Towarzystwo nie posiada aktywów trwałych. 
 
3. Jedyne zobowiązania jakie posiada Towarzystwo  to zobowiązanie z tytułu podatku od 

wynagrodzeń  za 12/2005 w kwocie 399,00zł..  Termin zapłaty tego zobowiązania    
upływa 20.01.06 
 

4. Towarzystwo nie posiada należności, ani rozliczeń między-okresowych. 
 
5. Fundusz statutowy Towarzystwa wynosi 99.228,27zł. i nie uległ zmianie w stosunku  

do roku ubiegłego. 
 
6. Wynik finansowy  Towarzystwa w 2005r.  wyniósł  5.305,78zł, co oznacza nadwyżkę 

zarejestrowanych przychodów na kosztami. 
Proponuje się, aby wynik ten zwiększył w 2006r. fundusz statutowy Towarzystwa.  

 
 
7. Na wynik finansowy za 2005r.  składają się następujące pozycje: 
 

Koszty: 
1. działalność statutowa nieodpłatna                         1.588,39 
2. działalność statutowa odpłatna                                     0,00 
3. koszty administracyjne                                          7.508,10 
4. pozostałe koszty operacyjne                                         0,00 
5. koszty finansowe (odsetki)                                           0,27 
    razem koszty                                                          9.096,76 
 
Przychody: 
1. działalność statutowa nieodpłatna                        12.377,96 
2. działalność statutowa odpłatna                                      0,00 
3. pozostałe przychody operacyjne                                    0,00 
3. przychody finansowe (odsetki od lokat)                 2.024,58 
    razem przychody                                                   14.402,54 
 

7a. W pozycji przychody z działalności statutowej nieodpłatnej zawiera się wynik 
       finansowy za roku 2004r. w kwocie 10.954,96zł, który decyzją Zarządu Towarzystwa 
       powiększył przychody statutowe 2005r.  
 
 
8.  Gwarancji i  poręczeń nie udzielono oraz nie podjęto innych zobowiązań związanych  
     z   działalnością statutową Towarzystwa.   
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