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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
 
ZA 2010ROK
 

Nazwa stowarzyszenia: Polskie Towarzystwo Zwalczania Chor6b Alergicznych 
Oddziaf w Krakowie 

Oddzial wchodzi w sklad krajowego stowarzyszenia - Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorob 
Alergicznych wKrakowie (gdzie jest siedziba Zarzqdu GI6wnego) zalolonego w 1945 r. z inicjatywy 
nieiyjqcego juz Prof. Mieczystawa Obtulowicza - nestora polskiej alergologH. 
Oddzlal zostal wyodr~bniony w ramach Towarzystwa w 1983 r. uzyska~ osobowosc prawnq w Sqdzie 
Cywilnym w 1995 r., wpis do Krajowego Rejestru Sqdowego w 2002 r., status organizacji poiytku 
publicznego nr KRS 0000134040 w paidzierniku 2005. 

Siedziba, adres, numery eWidencyjne : UI. Skawinska 8,31-066 Krak6w 
Nr KRS 0000134040, postanowienie a zarejestrowaniu statutu i statusu Opp 
sygnatura sprawy KR.XI NS-REJ.KRS/11950/5/607 

REGON 351146192 

NIP 944·14·n·380 

Oddzial nie prowadzi dzialalnosci gospodarczej i nie jest wpisany do rejestru przedsi~biorc6w. 

Polskie Towarzystwo Zwalczania Chor6b Alergicznych Oddzial w Krakowie przedstawia sprawozdanie 

finansowe za okres od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010, na kt6re sk~ada si~: 

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

2. Bilans 

3. Rachunek zysk6w i strat 

4. Informacja dodatkowa 

SprawQzdanJe finansowe sporzqdzone zoslalo zgodnie z przedstawionymi zasadami Rozporzctdzenia 

Ministra Finans6w z dnia 15listopada 2001 roku (Dz.U.nr 137 pOl. 1539 z pM. zm.). 

Polskie Towarzystwo Zwalczania Chor6b Alergicznych Oddzial w Krakowie jest stowarzyszeniem. 

k.t6rego statutowymi celami jest zwalczanie chor6b alergicznych oraz pomoc chorym. 

ZAKLADOWY PLAN KONT 
AktuaJny zak.ladowy plan kant obowiCl,.zuje od 1 stycznia 2007 r, i zostal wprowadzony w zwi~zku z 

przej~ciem rachunkowosci przez specjalizujCl,.ce si~ w obsludze stowarzyszen, fundacji i organlzacji 
potytku publicznego Malopolskie Centrum Finans6w j Rachunkowosci sp. Z 0.0. w Krakowie. Obecny 

1 



zakfadowy plan kant umailiwia optymalne powiqzanie przychod6w i koszt6w z poszczeg61nymi formami 
dziatalnosci Oddziafu i pozwala takie na bardziej efektywne monitarowanie koszt6w dziatalnosci. 

Zgodnie z nim koszty administracyjne czyli wsp6lne dla catej dzialalnosci Oddzialu ewidencjonowane 
Sq na kontach zespclu czwartego wuktadzie rodzajowym. 

POlostate formy dziatania Oddzia!u zar6wno pod wzgl~dem przychod6w jak j bezposrednich 
koszt6w ewidencjonowane Sq na kontach zespolu si6dmego. 

Prowadzona jest szczeg6towa analityka przychod6w wraz z p~nq eWidencjq indywidualnych 
skladek kaidego czlonka. 

BILANS 

WYCENA AKTYWOW 

Aktywa i pasywa wyceniono wedlug zasad okreslonych ustaWq 0 rachunkowosci, z tym ie: 

o	 Do amortyzacji srodk6w trwalych oraz wartosci nlematenalnych i prawnych jednostka stosuje 
stawki przewtdziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych" stanowiqcym zalqcznik do 
ustawy podatkowej - metodqliniowq. 

o	 8rodki trwate oraz wartosci niematerialne j prawne wyceniane Sq w cenie nabycia po 
aktualizacji wyceny skladnik6w majqtku pomniejszonych 0 umorzenie oraz dokonane odpisy 
aktualizujqce ich wartost. 

Srodki trwale jednorazowo odpisywane w ci~zar koszt6w 59. to sktadniki majqtku 0 przewidywanym 
okresie uiytkowania nie przekraczajqcym jednego roku oraz wartosci poczqtkowej nie przekraczajqcej 
3500 zl. 

RzeC20we skladniki aktyw6w obrotowych wycenia si~ wedlug cen nabycia lub koszt6w wytworzenia 
nie wyiszych ad ich cen sprzedazy netto na dzien bilansowy. 

Poszczeg61ne grupy zapas6w Sq wyceniane wnast~pujqcy spos6b: 
o	 Materialy· cena zakupu 
o	 Towary - cena wytworzenia 

Odpisy aktualizujqce wartosc rzeczowych skladnik6w majqtku obrotowego dokonane wzwiqzku z trwalq 
utratq ich wartosci lub spowodowane wycenq doprowadzajqcq ich wartosc do cen spJZeda±y netto 
mozliwych do uzyskania pomniejszajq wartosc pozycji w bilansie i zalicza si~ je odpowlednlo do 
pozostalych koszt6w operacyjnych. 

Naletnosci wycenia si~ wkwotach wymaganej zaptaty, z zachowaniem zasady ostroinej wyceny. 

Srodki pieni~ine wykazuje sl~ wwartosci nominalnej. 

Rozliczenia mi~dzyokresowe koszt6w czynne dokonywane 5q. jeieli koszty poniesione dotyeza. 
przyszlych okres6w sprawozdawczych. 

WYCENA PASYW6W 

Fundusze statutowe ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych wwartosci nominalnej wedtug ich roozajow 
i zasad okreslonych przepisami prawa, statutem i zasadami praw polityki rachunkowosci. 
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Zobowi~zania wycenia si~.na dzieri bilansowy wkwocie wymagajC\,cej zaptaty. 
~ "', .~ 

.. , , .• 'G'lb~rlb"V""""" o , 
Otlonek ZDrl~"'" 

Gl6wny ksi~gowy 

Zarz~d Oddzlatu 

Krakow 25.03.2010 r. 
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BILANS 
REGON: 

(nazwa jednostki) nadziefi 31 grud2ie!fl 2010 roku .. 351146192 

Bilans .spofZEtdzony rgorJnis z zaltjcznikiem do rozporz<tdzenia Ministra Finanxm z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) wartosc w PLN
 

W1eraz I AKTYWA
 

2 

A I AJctywa trwafe 

WartoSci niematerialna i prawne 

II I Rzeczowe aktywa trwale 

Nalez.nosci dlugoterminowe III 

TV Inwestycje dlugoterminowe
 

rnugotermlnowe rozliczenia
 
miedzyokresowe


~ Aktywa obrotowe
 

zapasy rzeczowych aktyw6w
 
obrotowych
 

Naleznosci kr6tkoterminowe II 

III Inwestycje kr6t1<otermil1owe 

$rodki pie('li~zne 

2 Pozosmre aktywa finansowe 

Kr6tkotemlinowe rozIiczel1iac 
mi~clzfokresowe 

podpisy - Vl!rte 

I Stan na I I'\Ilersz I PASYWA Stan na 

f;fl~.:r~s 
..,.. ~ ~ 

9819.6.3 

35T7.47 ., 

38S~.64 

.~ 

12a41.~ 

rak 2010 

Kredyty i pozyczki 

Fundusz statutowy 

Fundusz z akt. Srodk6w trw. 

Rezetwy na zobowi¥ania 

Rozliczenia mi~dzyokresowe 

Rozliczenia mifi!(1zyokresowe 
przychod6w 

Zobowi~zania kr6tkoterminowe i 
tundusze specjalne 

ZobowiCizania dlugoterminowe z 
tylulu kredyt6w i pOZyczek 

2 

II 

1 

B 

II 

2 I Inne zobowiqzania 

III 

1 

3 I Fundusze specjalne 

JII 

1 

IV 

17();1~2 
> 

I rok 2009 I raJ( 2010 I 1 I 2 

I .. " l " {<Hi '·~·,'I A I Fundusze wtasne 

I. w' " 

DataSPO~i~l~ ~ (d:J cv- 1.-\", D3, 7-D If 
"'CfIDk;~o. 
:?~~ska 

crrOnl)Jc 2Sr;:.lld~ 
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RACHUNEK WYNIKOW ZA ROK 2010 

Wartost PLN 

Wyszczeg61nienie 
Kwoty za rok: 

Poprzedni 2009 Obrotowy 2010 

1 

A 

B 

C 

D 

E 

2 

I 

II 

I 

I 

3 

Przychody dziatalnosci statutowej 

Sktadki okreslone statutem 

lnne przychody okreslone statutem 

Kosztv realizacii zadan statutowvch 

Wynik finansowy dziatalnosci statutowej 
(dodatni rub ujemny) (A~B) 

Przychody dziatalnosci pozytku 
I publiczneao: 

Przychody dzia/alnosci pozytku 
publiczneao 

Koszty rearizacji zadari pozytku 
publiczneQo 

Koszty dzia~alnosci pozytku 
publiczneQo 

4 

112331 

4265 

108066 

69519,82 

42811,18 

15695,40 

15695...40 

4110 

4110 

5 

68296 
6206 

62090 

~O843,51 

47452,49 

47291,30 

47291 30 

55054,68 

55054,68 

F 
Wynik finansowy dziatalnosci pozytku 

I publiczneQo (dodatni lub ujemny)(D-E) 11585,40 -7763,38 

G 

H 

J 

Przychody netto ze sprzedazy 
produktow, usiuQ, towar6w i materiaf6w 

Koszty sprzedanych produkt6w, ustug, 
towar6w i materialow 

Koszty og6lnozakladowe 
(og olnoadministracvjne) 

z dziafalnosci statutowej 

z tego: 

1) amortvzacia 

2) zUi:ycie material6w 

3) z:uzycie energii 

4) ustuai obce 

5) podatki i oPl'aty 

6) wvnaQrodzenia 

0 

0 

52486,71 

5248671 

0 

452915 

0 
14221,82 

430 

29280,18 

0 

0 

58205,87 

58205,87 

0 

5341.58 

0 

16766,93 

90 

33194.90 



7) ubezpieczenia 
swiadczenia 

spofeczne i inne 

8) podr6ze stutbowe 

9) kosztv reorezentacii i reklamy 

10} pozostate kosztv 

K 

Wynik na dziatalnosci statutowej, 
statutowej pozytku pUblicznego i 

IQospodarczei- (C+F+I-J) 

L Pozostate przvchodv operacvine 

w tvm dziatalnosci statutowei 

t Pozostate koszty operacyjne 

M 
Wynik 

I (K+L-t) 
na dzia~alnosci operacyjnej 

N Przychody finansowe 

w tvm dzia~alnosci statutowei 

0 Kosztv finansowe 

P 

Wynik na dzi a~al nosci statutowej, 
statutowej potytku publicznego i 
Qospodarczei (M+N-O) 

R 

S 

Wynik zdarzen nadzwyczajnych (R.\ -
R.II) 
Nadwyzka przychod6w na kosztami 
brutto (P+/-R) 

T 

U 

Podatek dochodowv 
Nadwyzka koszt6w nad przychodami 

netto (S-T) 

3134,06 

491,50 

a 
400 

2120,06 

672,40 

1909,87 

2894,14 

2894,14 

743,19 

-18516,76 

9034,52 

9034,52 

460163 

4060,82 
252,55 

255,55 

0 

-9942.87 
123,24 

123,24 

0 

4313,37 -9819,63 

0 0 

4313,37 
-. , 

0 

,0 

0 

0 .9819,63 

Krak6w dnia 25 marca 2011 r 

prof. dr hab. me . Krzy ztof S~adek - Wiceprezes 
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Krak6w, dnia 25.03.2011 r. 

Informacja dodatkowa do bilansu oraz rachunku zysk6w i strat za 2010 r.
 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZWALCZANIA CHOROB ALERGICZNYCH
 

ODDZIAL W KRAKOWIE
 

WSTJ;P 

Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorob Alergicznych Oddzial w Krakowle jest stowarzyszeniem, kt6rego 
staMowymi celami jest zwalczanie chor6b alergicznych oraz pomoc chorym, 

W2010 r, realizowane byty nast~puja.ce formy dZialalnosci statutowej: 
1. Udzielanie chorym, niezamoinym czlonkom Towarzystwa, zasitk6w na zakup niezb~dnych im lek6w oraz 
aparatury. Dzlalalnosc ta prowadzona jest od 1993 r., a zasitki maja. charakter darowizny Oddziafu na rzecz 
jego niezamoinych cztonk6w. 
2.Dzlafalnosc Informacy]no·edukacyjna dla czlonk6w Towarzystwa polegaja"ca na opracowywaniu 
komunikat6w i przesytaniu ich pod adresy czlonk6w, z zala"czeniem do nieh material6w inforrnacyjnych 
wlasnych, ba"di: pozyskiwanych od innych instytucji lub firm farmaceutycznych. W marcu 20~O r. wyslano do 
czfonk6w zaproszenie do udzialu W sesji edukacyjnej XIX Dnia Alergii wKrakowie. 
Wdniu 1 maja 2010 r. zostal zorganizowany przez Urza"d Miasta Krakowa Dzien Organizacji Pozarza"dowych, 
na kt6rym nasz Oddziat wystawil stoisko informacyjne 0 schorzeniach alergicznych - wydano ulotki i material)' 
informacyjne oraz udzielono ustnych informacji okolo 600 osobom 
3. Zrzeszanie piel~gniarek i organlzacja k6t cztonk6w Towarzystwa. W ramach Oddzialu dzialaja" 
mniejsze statufowe jednostki organizacyjne - Srodowiskowe Kolo Pielli,lgniarstwa Alergologicznego oraz Kola 
wNowym Sa"czu. Przedmiotem dzialania Srodow;skowego Kola Piel~gniarstwa, kt6re powstato w 1999 r" jest 
podnoszenie kwalifikacji piel{lgniarek alergologictnych. Polega to na organizawaniu specjalistyeznych 1<ursOw. 
szkolen wewn'i!trznych, a takie delegowaniu zrzeszonych w kole piel~gniarek na adbywaja"C€! sl~ poza 
Krakowem sympozja specjalislyczne poswi~cane apiece nad chorymi na schorzenia alerglczne. 
Przedmiotem dzialania Kota w Nowym Sa"czu jest zrzeszanie czlonk6w mieszkaja..cych na Ziemi 
Nowosq,deckieJ oraz wsp61dzlalanie w edukacil chorych przez Filie SZkoty dla Cnorych na AstmQ wNOVo/Ym 
S<tczu. 
4. Organlzowanle sympozj6w, konferencji naukowo-szkoleniowych dla lekarzy oraz pacjent6w, pod nazwi\ 
.Dzlen Alergii w Krakowle", W2010 r. zorganizowano XIX kolejny Dzien Alergii. 
5. Prowadzenie ad 1995 r. tzw, "Szkoly dla Chorych na AstmQ", dla wszYStkich chorych, bez wzgl~du na 
przynaleznosc do Towarzystwa, jest podstawowC\. forma" dzialalnosci Oddzialu. Jest to bezptatna 
dzlalalnosc poiytku publicznego skierowana do wszystkich zainteresowanych. W roKu 2010 SZKola 
prowadzita intensywne kursy pod haslem "Jak zye z astm't", prowadzi!a takie edukaej~ pacjentow 
hospilalizowanych w klinikach i oddzialach II Katedry Chor6b WewnC(trznych CMUJ przy ul. SkawiJiski@j8 tJ. 
W budynkach, W kt6rych miesci si~ takie siedziba Oddzialu i Szkoly. Utworzone w 2005 i 2006 mku Filie 
Szkcly wTamowie i Nowym Sa.czu dzicHaly przez caty rok 2010. Oodatl<owo dzialaly trzy Filie M terenie 
Krakowa. 

6. Oddzial jako organizacja poiytku publlcznego wyst9jJil do czlonk6w i sympatyk6w z prosb<t 0 
przekazanie 1%z podatku dochodowego ad os6b fizycznych. 
7. Oddzial takie jako OPP zlozyl w wersji pisemnej i umieseil pw wersji elektronieznej (dla ich upubliczrllenia) 
na odpowiedniej stronie intemetowej Ministerslwa Pracy i Polilyki Spolecznej wymagane sprawozdania za rok 
2009 tj. roczne sprawQzdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne, przekazal je takie w formie 
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drukowanej czlonkom, sponsorom i mediom oraz do akt Krajowego Rejestru Sqdowego. Sprawozdanie to 
zostalo takie opublikowane na stronle intemetowej Towarzystwa www.ptzca.pl 
8. Wdniu 29 maja 2010 r. odbylo si~ Nadzwyczajne Walne Zebranie Czlonk6w Oddziatu, kt6re zatwierdzl/o 
raczne sprawozdania finansowe i merytoryczne za rok 2009. 
Dzlamnia Oddziatu na rzecz cztonk6w llnnych zalnteresowanych os6b oraz leka1%}' i piel~gnlarek byly 

nadal wroku 2010 bezptatne. 
BILANS 
AKTYWA 

Aktywa Oddzialu wyniosly na 31.12.2010 - 8856,64 i byly niisze wstosunku do poprzedniego roku { 2009
24413,44} Zmniejszenie Akt:yw6w w 2010 roku spowodowane bylo zmniejszeniem srodk6w pieni~!nych na 
rachunkach bankowych. Srodki pienl~zne na rachunkach bankowych j w kasie wynosza. ~cznie 5624,85 zl (w 
tym; kasa -117,27, rach. biei:qcy - 5507,58, 10k 0,00) Na aktywa sk~dajttsi~ nadto kr6t1<oterminowe rozliczenia 
mi~zyokresowe wwys.170, 12, oraz naleinosci kr6tkoterminowe wwys. 1601,12. 

PASYWA 
Suma bilansowa Pasyw6w na dzier'l31.12.2009 5"rOwne aktywom i wynosz9. 8856,64 zl. 
Skladajq si~ na nie: fundusz statutowy, kt6ry wdniu 31.12,2009 r. wynosH -12.841 ,54 zl oraz wynik finansowy 

za rok obrotowy w wysokosci - 9819,63 co daje fundusze wtasne wwysokosci 3021,91 zl. Na pasywa skladajq 
sj~ takie zobowiqzania wobec ZUS i Urz~du Skarbowego z tytulu skladek i podatku za grudzien 2010 (, jak 
rOwniei z tytulu uslug obcych - w Iqcznej Kwocie 2257,26 (zobowittzania te zostaly uregulowane w styczniu 
2011). W pasywach wyst~pujq r6wniez rozliczenia mi~dzyokresowe w wys. 3577,47 na co sktada odpis 
aktualizujqcy przychody lat nast~pnych wwysokosci 3577,47. 

RACHUNEKZYSK6W I STRAT 
Wroku 2010 Oddzial osiqgn~ przychody wIqcznej wysokosci 124 745;06 zf. szczegatpwo opisane ponizej. 
Koszty realizacji zadan wynios!y 134564,69 zl. Opisane poniiej. 
Wynlkiem dzlatalnosci za rok 2010 jest nadwyika koszt6w nad przyehodami w wysokosci og61nej 

9819,63 zl 

Struktura przychodow w201 Or. (dla por6wnania • 2009r.) 
W niniejszym sprawozdaniu zmienilismy form~ prezentowania przychod6w i wydatk6w w spos6b lepiej 
dostosowany do ukladu rachunku zysk6w j strat. 

L.p. Przychody 2010 2009 10/09 % 

Przychody z dzlalalno~ci statutowej wtym: 
68296,00 74.031,00 

-0,92 54,74 

1
2. 

Skladki cz!onk6w zwYczainych 
Darowizny cztonk6w zwyczajnych 
POMOC 

na 
6206,00 

2090,00 

4.265,00 

466,00 

45,5 
448,5 

-

3, 

4. 
5. 

6. 

Darowizny instytucji na dzialalnosc 
statutowq 
InsMut Praw Pacjenta 
Przychody z tyMu Dnia Alerali 
Przychody z dZiatalnosci pozytku 
publiczneQo wtvm : 
Przychody z 1 %podatku docnodowego ad 
os6b fizYcznvch 

40 000,00 

0,00 
20000,00 

47291.30 

10141,30 

.7 
43,000,00 

10.000:00 ·100 

16.300,00 23 

53.995,40 ·12 

15.695,40 
-35 

37,91 

7, 
8, 

Dotacie samorzadowe 
Darowizny os6b prawnych na 
Szkoly dla Chorych na Astm~ 

Pozostate, przychody 

dzialalnosc 
14200,00 

22 950,00 

9034,52 

' 

13.800,00 

24.500,00 

2.894,14 

3 

-£ 

312 7,24 

2 



9, Dofinansowanie PFRON z tytulu zatrudniania 
niepelnosprawnych (2009), w roxu 2010 0,00 623,12 
pozostale przychody 

10, Kaucla za nie zwrOcone pikflometry 3976,75 2.271,00 
11. PozostaJe przychody 5057,77 0,00 
12, Roznlca dodatnla przychody fjnansowe 123,24 252,55 

OgOfem przychody 124145,06 131.173,09 

-100 

75 

100 

-051 0,11 
100 

Ad.1, 2, 3, 4 Przychody z tytulu skladek i wplat na POMOC zwi~kszyly si~ w stosunku do 2009 r. poprzez 
zwll;lkszenie sciC\9alnosci skladek przez monitowanie wplaL Otrzymano darowizny przeznaczone na dZialaln05G 
statutow'l ad: firmy Astraleneca wwys. 10000,00, GSC Commercial30.aOO,OO, 
Ad, 5. Zwi~kszyla sj~ kwota wplat z tyMu udzialu w kosztach konferencji Dzien Alergii za przyczynq 
zWi~kszen;a ilosei firm bi0r<tcych udzial. 
Ad. 6, 7, 8 Nast~ita znaczna obniika wpiat z ty1ulu 1 % spowodowana prawdopodobnie wzrastaia.ca. 
konkurencJC\ innych OPP, ktore prezentujC\ bardziej nosne media/nle cefe (walka z chorobami nowotworowymi. 
pomoc bezdomnym, pomoc cnorym dzieciom) 
Niewiele zwi~kszyja si~ kwota dotacji samorzqdowych, co bylo wynikiem oszcz~nosci w budietach 
samofZqd6w. Otrzymalismy dotacje wIqcznej wysokosci 14200,00. 
Zmniejszyla si~ kwota darowizn cd sponsorow instytucjonalnyeh ogolem 22950,00 w tym: Novartis 2.000,00. 
AstraZeneca 10 000,00, BRUK-BET Nieciecza 2.800,00, CenterMed Tarnow 2.000,00, Meda Pharmaceuticals 
2000,00, Nycomed 2 OOO,OO,Torrex Chiesi Polska 400,00, Real-Construct 300,00, Centrum Medyczne .MED
ALL" 500,00, Solak E. Przedsi~biorstwo Budowlano-Projekt. Rzuchowa 500,00 darowizna os6b fizycznych p. p. 
A. T. W, 450,00 zl.
 
WIqcznej kwocie srodki wplacone zprzeznaczeniem na dzialalnosc poiytku publicznego zrealizowano w100 %
 
Ad. 9, 10,11 pozostale przychody w sklad kt6rych wchodzi; kaucja za nie zwr6eone pikflomerty oraz wynik
 
finansowy dodatni za rok 2009. Srodki uzyskane z kaucji Set uzywane na zakup nowych pikflometrow dla
 
uZytkowania ich i wypoiyczania za kaucjCl. wtrakcie sZkoleri.
 
Ogotem p~ychody w roku 2010 byly niisze nii w roku 2009 0 0,5 % i stanowily 99,5 % uzyskanych
 
przychod6w w2009, co jak na rok 2010 szeroko ogtaszanej recesji nalezy uznae za pozytywne.
 

Struktura koszt6w w 2010r. (dla por6wnania - 2009 r·L 
L.p. Rodzaj koszt6w 2010 2009 % Uwagi 

Koszty bezposrednie realizacji zadan 20843,51 17,941,27 16 17
statutowych, w tym 

1 Zasilki na rzecz czlonk6w 1231.56 1.012,75 22 

2. Dzialalnosc na rzeez czlonk6w 1367,17 1.173,37 17 
3. Koszty Dnia Alergii 15894,00 9.198,30 10---'-=--=
4, Koszty Zjazdu Absolwent6w 0,00 5.236,07 
5. Koszty ZG PTZCA 2350,78 1,320,78 ---

Koszty bezposrednie dziafalnosci 55054,68 55.688,55 -0,2 40
poiytku publicznego w tym 

6. Koszty uzyskania 1% podatku 6386,86 4110,00 55 
7 Koszty laczne Szkoly dla Chorych na Astm~ 48667,82 51.578,55 -0,6 

Koszty posrednie (ws'Po1ne) 58205,87 53.229/90 9 43
adminlstracyjno-gospodarcze w tym: 

1 Amortyzacja ....------- ------------ -_."'...--..--
2 Zuzyde materialow 5.341,58 4.529,15 20 

---
3 Uslugi obce 16786,93 14.221,82 18 

5 Podatki i oplaty 90,00 430 -20 
--

J Wynagrodzenia pracownik6w 33194,90 29.280,18 
oS 

7 Ubezpieczenia spoleczne 2.120,06 3.134,06 
8 Podr6ie sluibowe 672,40 491,50 36 

3 



I 
I 10) POlostale koszty I 0,00 I 1.143,19 I -100 

Razem I 134554,69 I 126.859,72 I 6 100 
Koszty bezposrednie reallzacji zadan
 
Zwi~kszyly si~ koszty wstosunku do roku 2009 g/6wnie na skutek zwi~kszenia koszt6w administracyjnych wtym
 
wynagrodzen poprzez zatrudnienie faindrajzera, oraz ustug obcych. Zwi~kszyly si~ rOwniei Koszty Dnia Alergii,
 
ale zwi~kszyly si~ przychody na Dzien Alergii.
 
Koszty swiadczen na rzecz Zarza..du Gl6wnego byly nieco wyZsze dO roku 2009.
 
Koszty bezposrednie dzlalalnoScl potytku pUbllcznego zmalafy tylko 0 0,2 % . Oszcz~dzaj<'l.c w kryzysowej
 
sytuacji ograniczano I;czb~ szkolen wfiliach, gdzie frekwencja na zaj~ciach byla niska, fa..czono kursy.
 
Zwi~kszono 0 55% koszty pozyskania przychod6w z tyt. 1 % podatku dochodowego od os6b fizyoznyGh nie
 
uzyskano poza.danycn wynik6w.
 
o faktycznej wysokosci osiqgni~tych przychod6w z 1% uzysl<alismy wp%wie aierpnia, natomiast decyzje 0
 
ponoszonych kosztach z tytulu dzialalnosci poiytku pubJicznego musialy bye podJ~te do konGa Gzerwca i nie
 
mogfy bye skorygowane, .
 
Koszty wspolne (posrednie) dziafalnoscl (admfnistracyjno gospodarcze) stanowily 43% wszystkich kosztOw
 
poniesionych wroku 2010 wzrosly 09% wstosunku do roku ubieglego. Mimo wzrostu jest to wynik oszcz~C1nQj
 

gospodarki.
 
Og&!m koszty calej dzialalnosci zostaty zrealizowane wwysokosd 134 554,69 i stanowily wzrost 06%
 
do koszt6w wroku 2009.
 

WYNIK 
Rok 2010 konczy si~ nadwyika.. kosztow nad przychodami w wysokosci 9 819,63 zl, kt6re w roku 2011 

zmniejszq fundusz zapasowy Oddzialu. Negatywny wynik jest efektem przeszacowania planowanych przychodow 
z tytutu 1% oraz zalozonych przychod6w z tytulu dotacji od jednostek samorza;dowych. Uzyskanie nizszycn 
przychod6w ztego tytulu spowodowaly wynik finansowy na minusie. 
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