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POLSKIE TOWARZYSTWO  
STWARDNIENIA ROZSIANEGO 
ODDZIAŁ W ŁODZI 
UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 255/267 
92-338 ŁÓDŹ 
 
 
NIP 729-20-17-464 
 
       
                                  INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA  
    FINANSOWEGO ZA 2007 ROK 
 
 
I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
 

1. Przedmiotem działalności Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego jest: 
- zrzeszanie osób ze stwardnieniem rozsianym celem poprawy ich warunków 

życiowych, zdrowotnych oraz zwiększania uczestnictwa w życiu społecznym, 
gospodarczym, zawodowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym kraju, 

- wyzwalanie inicjatywy osób ze stwardnieniem rozsianym w kierunku jak 
najwszechstronniejszej ich rehabilitacji i leczenia rozumianych jako proces osiągania 
optymalnego funkcjonowania w społeczeństwie po to , by zapewnić im możliwość 
kierowania własnym życiem, 

- likwidację barier psychologiczno-społecznych poprzez uświadamianie pełnosprawnej 
społeczności problematyki dot. osób ze stwardnieniem rozsianym i kształtowanie 
partnerskich postaw między tymi grupami, 

- artykułowanie i reprezentowanie interesów osób ze stwardnieniem rozsianym w kraju 
oraz na arenie międzynarodowej w szczególności poprzez współpracę ze Światową 
Federacją Towarzystw Stwardnienia Rozsianego oraz poszczególnymi organizacjami 
innych krajów. 

 
2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 
3. Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze 

Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji  
i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000049771. Od 
24.11.2004 r. zarejestrowane jako organizacja pożytku publicznego. 

 
4. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji 

działania. 
 

5. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano  
w wartości nominalnej. 

 
6. Sprawozdanie – bilans i rachunek wyników sporządzony został w sposób określony  

w załączniku 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. 
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących 
spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej. 
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II. OMÓWIENIE WYBRANYCH ZAGADNIEŃ 
 

1. Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn 
ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego 

 Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy 
i wykazano w bilansie w wysokości :            8 255,00 

 Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy                                                     
 i wykazano w bilansie w wysokości                                                                  8 230,17 
Urząd Miasta Łodzi- niewykorzystana dotacja               131,50 
PFRON – niewykorzystana dotacja                235,50 
Urząd Marszałkowski – niewykorzystana dotacja      80,00

 A. Kulbat- zbiórka na leczenie                                                                            7 683,17 
Ł. Gajzler – zbiórka na leczenie                                                                             100,00 
                          

   
2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach 
 Umorzenie środków trwałych w 2007r.                                                            16 676,60 
 Umorzenie zlikwidowanych środków trwałych                                                  2 773,10 
 Likwidacja środków trwałych w 2007 r.                                                             4 101,50 
 Majątek obrotowy:                                   44 953,44 

Środki w bankach:                        42 232,42 
Środki w kasie:                          2 721,02 
      
 

3. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym 
przychodów określonych statutem 

 Składki członkowskie:                         9 967,80 
 Dotacje i subwencje:                                                                  510 378,91 

Z tego dotacje celowe: 
MOPS:                                    18 257,10 
 Łódzki Urząd Wojewódzki                             4 675,00                      
RCPS:               68 240,00 
PFRON:             256 119,50 
Urząd Miasta Łodzi:                                              51 254,50 

            Urząd Marszałkowski            50 500,00 
            Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (FIO 2007)                                      15 000,00 

 Darowizny:                                    26 180,00      
 Nawiązki sądowe:                           460,00 
  Inne darowizny od osób fizycznych i prawnych:(w tym 1% z pod.)               19 692,81 

 
 Pozostałe przychody               4 115,40       

                            
Ogółem przychody:                                  524 462,11 

 
4. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne 

określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych 
 Koszty zaliczone do kosztów statutowych                                                      467 278,70 
- Rehabilitacja chorych w Centrum Rehab. – Opiek. wraz z dowozem:       77 800,00 
- Rehabilitacja w domu chorego:                                202 000,00  
- Rehabilitacja chorych w Sali rehabilitacyjnej w siedzibie PTSR                     55 280,00 
- Organizacja spotkań integracyjnych (Wielkanoc, Wigilia):                   30 560,60 
- Biuletyn „Płyńmy pod prąd”:                                            17 322,00 
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- Zakup urządzeń rehabilitacyjnych                                                                   2 340,00 
- Wiesiołek                                                                                                            1 285,60 
- Spotkania z psychologiem          7 985,00 
- Krioterapia             4 000,00 
- Szkolenia dla opiekunów i nowozdiagnozowanych                                         38 530,00 
- Terapia zajęciowa                                                                                                4184,00 
- Plener                                                                                                                20 404,50 
- Wycieczka               3 640,00 

                                          
20% składek do RG PTSR:                         1 947,00 
 

 Koszty administracyjne:                                    46 242,16 
- Telefony:                                                 1 989,98 
- Art. Biurowe:                3 516,06 
- Delegacje i przejazdy                                                  342,45      
- Opłaty sądowe, pocztowe:                          1 609,49 
- Amortyzacja                 7 736,60 
- Czynsz, energia, woda                                                                                           349,95 
- Pozostałe koszty                                                                                                30 697,63 

 
 Koszty finansowe – opłaty bankowe:                                                           838,30 
 Koszty operacyjne                                                                                               1 335,70 

 
Ogółem koszty:                                               515 694,86  
 

5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego: 
 Wynik finansowy działalności stowarzyszenia w 2007 r. wyniósł 8 767,25 co oznacza 

nadwyżkę zarejestrowanych przychodów  nad  kosztami.  Powstała nadwyżka 
przychodów zostanie przeznaczona na zwiększenie zgromadzonego Funduszu 
Statutowego.  

6. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych  
z działalnością statutową: 

 Gwarancji, poręczeń nie udzielono oraz nie podjęto innych zobowiązań związanych 
z działalnością statutową. 

7. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku  
i źródłach ich finansowania: 

 W 2007 r. w relacji do 2006 r. przychody statutowe stowarzyszenia wzrosły 
o  48,60 %,  a koszty działalności statutowej o  46,61 % 

 Wynik finansowy uzyskał w 2007 r. wartość dodatnią. 
 
 

 
Sporządzono dn. 26.03.2008 r. 
 

 
                   Skarbnik                                                                                             Przewodniczący                                                                                     
Rady Oddziału Łódzkiego PTSR                                                             Rady Oddziału Łódzkiego PTSR 

 
                                                                  

    Katarzyna Gołombiewska       Jerzy Szrejner     

 


