
Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych
ul. Chocimska 4,, 00-79I Warszawa

t{rP 521-32-46-377

im. Marii Skłodowskiej-Curie

SPRAWOZDANIE FII{ANS OWE
, ZAROK OBROTOWY 2011

I. WPROWADZENIB DO SPRAWOZDANIA FINAI\SOWEGO

Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych powstało 29 czerwca 1967 r" Zgodnie z $ 8
Statutu, celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju badai dotyczących działania
promieniowania na materię Żywą i nieożywioną oraz ich popularyzaeja. Towarzystwo
prowadzi wyłącznie działalność statutową i wyłącznie poż1tku publicznego.

Towarzystwo zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze
Stowarzyszeń Innych organizaĄi Społecznych i Zawodowych' Fundacji i Publicznych
Zakładow opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000098530.
od 23.05'2005r. Towarzystwo posiada status otganizacji poż1.tku publicznego (oPP).
Czas na jaki zostało utworzone Towarzystwo nie jest określony.

Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założęniu mozliwoŚci kontynuacji działania
Towarzystwa co najmniej przez najbliższe 12 miesięcy. Nie istnieją okoliczności
wskazujące na powzne zagtoŻenie dla kontynuacji działalności przez Towarzystwo.

Aktywa i Pasywa w bilansie na konięc roku obrotowego wykazano w wartości
nominalnej. Wynik finansowy stanowi różnicę pomiędzy kosztami a przychodami
zarejestrowanymi w księgach rachunkowych Towarzystwa w roku obrotowym i
odnoszącymi się do tego roku, zgodnie z zasadą współmierności.

Sprawozdanie - bilans i rachunek wyników - sporządzony został w sposób okreŚlony w
zał.Ii2do rozporządzenia MFz dnia 15 listopada Ż00I r. w sprawieszczegółowych
zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nie
prowadzącymi działalności gospodarcz ej (Dz. U. Nr I37,poz.I 539 z 200I r. z
późniejszymi zmianami).
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./ ll. lNFoRMAcJA DoDATKoWA l oBJAŚN|ENIAr
1. Towarzystwo nie posiada aktywÓw trwałych.

2" Aktywa obrotowe Towarzystwa w kwocie 389 281,45 zł. Składają się z :

a) inwestycji krÓtkoterminowych , ktÓre stanowiąwyłącznie Środki pienięzne:

w tym: - Środki pienięŻne w banku

- środki pienięzne w kasie

ogÓłem środki pienięzne

b) naleznoŚci krÓtkoterminowych

3' Na naleŻności krÓtkoterminowe składająsię :

- naleŹnoŚci z tytułu rozrachunkÓw z pracownikami

- należności z tytułu rozrachunkÓw z kontrahentami

- naleŻnościz tytułu rozrachunkÓw z budzetem (VAT)

4' Łączna kwota zobowięanTowarzystwa wynosi

Są to wyłącznie zobowiązania krÓtkoterminowe :

- z tytułu dostaw i usług

- z tytułu rozrachunkÓw z budzetem (PDOF)

1' działalnoŚc statutowa _ pozytku publicznego - nieodpłatna

2" działalnoŚć statutowa - pozytku publicznego - odpłatna

3. koszty administracyjne

4' pozostałe koszty operacyjne

5. koszty finansowe

Razem koszty

PRZYCHODY:

1. działalność statutowa - pozytku publicznego - nieodpłatna

2. działalnoŚc statutowa - pozytku publieznego - odpłatna

3' Pozostałe przychody operacyjne

377 400,82 zł'

1364,98 zł.

3vB 747,8a zł"

'10 533'65 zł'

266,58 zł"

8 463,07 zł.

1804,00 zł.

7 577,14 zł"

7 009,14 zł.

568'00 zł.

5. Fundusz statutowy Towarzystwa w 2011 r" pozostaje na tym samym poziomie co rok

wczeŚniej iwynosi 1O4 534,05 zł.

6. WynikfinansowyTowarzystwa w 2011r. zamknął sięzyskiemwwysokości 242985,22zł.

7. Na wynik finansowy roku 2011 składają się następujące pozycje :

KOSZTY:

61 429,70 zł'

1 427 610,18 zł.

23 529,13 zł"

0,54 zł.

2 049,00 zł.

1 542 472,08 zł"

1 350,00 zł'

1777 739,36 zł"

0,24 zł"



4. Przychody finansowe(odsetki bankowe)

Razem przychody

Gwarancji i poręczeń nie udzielono oraz nie podjęto innych zobowiązań związanychz

działal noŚcią statutową Towarzystwa.

Towarzystwo nie zatrudniało osob na etatach. w 2011 r. zawańo 2 umowy cywilno -
prawne - umowy zlecenia.

10. Tendencje zmian w aktywach ipasywach oraz w przychodach ikosztach.

W 2011r. PTBR był organizatorem i gospodarzem światowego Kongresu |CRR ' dlatego

teŹ nie moŻna wyciągnąĆ uogólniających wnioskÓw dotyczących wskaznikÓw finansowych

Sytuację finansowąTowarzystwa naleŻy uznać za stabilną Charakteryzuje jąwysokipoziom

płynności aktywow (prawie 1oo % aktywÓw stanowiąśrodki pienięzne na rachunku bankowym )

co pozwala na bezproblemowe pokrycie istniejących zobowiązań idalsze bezpieczne

funkcjonowanie PTBR w następnym roku obrotowym.

L

6 367,70 zł

1 785 457 '30 zł'
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POLSKIE TOWARZYSTWO
BADAŃ RADIACYJNYCH
IM' MARII SKŁODoWSKIEJ-CURIE
OO -] 9 I WARSZAWA,UL.CHOCIMSKA 24

NrP s2r-32-46-377

RACHUNEK WYNIKOW 2011 R

L.P WYSZCZEGOLI\IENIE 2010

43 825,10
3 830,00

39 995,10

I

47 525,17',
l

3 700,07 
]

6 447,92

3 210,58
150,00

3 087,34

250,00

0,00

5 210,64

- 4 687,35

0,00
0,00
0,00

- 4 687,35

-4 687,35

Ż01l

A PRZYCHODY STATUTOWE
I. SKLADKI BRUTTO OKRESLANE STATUTEM
il. INNEPRZYCHODYOKRESLANESTATUTEM

779 089,36
1 350,00

777 739,36

516 893,23

262 196,13 y

Ż3 529,3I''

14 234.041
2',70.00

9 025,27

0,24

0,54 i

6 367,70

2 049,00

242 985,22
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II.

iORAZ DO'IACJE I SUBWENCJE

KOSZTY REALIZACJI ZADAN STATUTOWYCH

WYNIK NA DZIAŁALNoŚCI STATUToWEJ (A_B)

KOSZTY ADMINISTRACYJNE
l'ZU ŻY CIF' MATERIAŁoW I ENERGII
z.USŁUGI oBCE
3.PoDATKI I oPŁATY
4.WYNAGRODZENIA I NARZUTY
5.AMORTYZACJA
6" PoZosTAŁE

POZOST. PRZYCHODY NIE WYMIENIONE W POZ. A i G

POZOST. KOSZTY NIE WYMIENIONE W POZ.B,D i H

PRZYCHODY FINANSOWE

KOSZTYFINANSOWE

WYNIK BRUTTo NA CAŁoKSZTAŁCIE DZIAŁALNoŚCI ( C-
D+E-F+G-H)

ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE
ZYSKI NADZWYCZAJNE
STRATYNADZWYCZAJNE

WYNIK FINANsowY oGoŁEM (I+ł

RoZNICA ZWIĘKSZAJĄCA KoSZTY RoKU NASTEPNEGo
(WIE'LKOŚC UJEMNA)
RoZNICA ZWIĘKSZAJĄCA PRZYCHoDY ROKU NASTEPNEGo

0,00
0,00
0,00

242 985,22

242 985,22(wrELKosc DoDATNIA' 
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Polskie Towarzystwo Badań Radiacyj nych
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Chocimska 24,00-791 Warszawa

NIP 521-32-46-377

Uchwała Zarządu Głównego nr 31 lŻ0t2

Na posiedzeniu Zaruądu Głównego Towarzystwa w dniu 28.06.20IŻ przyjęto

sprawozdanie finansowę PTBR za rok obrotowy 2OII, zamykające się sumą bilansową po

stronie aktywów i pasywów w wysokoŚci 389 28I,45 zł.

Zarząd zadecydował, iż nadv'ryŻka przychodow nad kosztami w kwocie 242 985,22 zł,

stanowiąca dodatni wynik finansowy za rok obrotowy 2oI1, w następnym roku obrotowym

powiększy środki własne Towarzystwa w pozycji: 
',skumulowany wynik finansowy z lat

ubie głych''' z pr zeznaczeniem na r ealizację celów statutowych.

Prezes Zarządu Członkowie Zarządu
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