
INFORMACJA DODATKOWA

I

1. Sprawozdanie finansowe Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności sporzadzone zostało zgodnie z 
Ustawą z dnia 29.09.1994 r o rachunkowości ( tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z pózn.zm.).
2. Obecnie Towarzystwo nie posiada:
   - wartości materialnych i prawnych,
   - rzeczowych aktywów trwałych o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł.
3. Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrozności, tzn. w kwotach 
pomniejszonych o tzw. odpisy aktualizujace, zwiekszające pozostałe koszty.
4. Zobowiązania wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty.
5. Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej.
6. Fundusz statutowy Towarzystwa stanowi wielkość środków pieniężnych będących w obrocie Towarzystwa, 
który stanowi nadwyżkę przychodów nad poniesionymi kosztami na dzień bilansowy.

II

Aktywa Towarzystwa stanowią jedynie środki pieniężne i należności na dzień 31.12.2011 r.
Równowartość tych kwot stanowi suma Funduszu statutowego i nadwyżka przychodów nad wydatkami oraz 
zobowiązania Towarzystwa.
1.  Towarzystwo na dzień 31.12.2011 r. posiadało środki pieniężne w wysokości 244.747,64 zł  (środki 
pieniężne Zarządu Głównego jak i jednostek terenowych Towarzystwa – tj. 10 Oddziałów w 9-ciu 
województwach). 
                        
2.  Należności Towarzystwa na dzień 31.12.11 r. : 
                   - niezapłacone f-ry WN                          11.373,85 zł
                   - niezapłacona f-ra ZG 
                     (za f-rę zapł. w m-cu I/2012)               24.000,00 zł
                   -  należności pozostałe                            5.947,63 zł
                                                                          ------------------
                                                              Razem      41.321,48 zł
                                                                          ==========
     
3.  Zobowiązania Towarzystwa na dzień 31.12.11 r.:
                 - VAT za m-c XII/11 zapłacony w I/12       15.739,00 zł
                 - Rozrach. z dostawcami                               202,00 zł
                 - Rozrach. z US i ZUS-em za XII/11            1.691,43 zł
                                                                           ---------------------
                                                             Razem        17.632,43 zł
                                                                            ==========

III

Druk: MPiPS



Struktura przychodów:       
                                        
     I.  Przychody z działalności statutowej (1 + 2)                                     664.726,75 zł
     
       1. Składki określone statutem .                                             28.547,00
             - składki członków Towarzystwa                    23.547,00 
             - składki członków wspierających                    5.000,00

       2. Inne przychody określone statutem (a+b+c)                     636.179,75 

           a) Przychody z działalności nieodpłatnej pp              0,00 

            b) Przychody z działalności odpłatnej pp        565.148,85
             -Wpłaty uczest.za konf.sem.itp.    427.953,50
             - za czasopisma i monografie       120.939,00
             - pozostałe przychody                    16.256,35 

            c) Pozostałe przychody określone statutem       71.030,90
             - dotacje z Min.NiSzW                     54.000,00
             - darowizny od firm, fundacji itp.     10,000,00
             - od osób prywatnych                       5.600,00
             - wpłaty 1 % podatku                       1.430,90                                                

II. Pozostałe przychody nie wymienione w poz 1 i 2  
    (salda początkowe środków pieniężnych 9 Oddziałów)                             150.476,39 zł    

III. Przychody finansowe (odsetki bankowe)                                                     309,38 zł
                                                                          ---------------------------------------------------
                                                    Ogółem przychody (I +II + III)             815.512,52 zł
                                                                                                           ===========

W 2011 r. dziewięć Oddzialów Towarzystwa zostało uwzględnionych w zbiorczym bilansie i rachunku wyników 
Towarzystwa.
W związku z powyższym znacznie wzrosły pozostałe przychody o równowartość sald początkowych tych 
Oddziałow tj. o 150.476,39 zl.

IV

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2012-03-29

Struktura kosztów:  

   I. Koszty realizacji zadań statutowych                                                     612.465,01 zł
     1.  koszty realizacji zadań statutowych   
          działalności nieodpłatnej                                      17.154,29
     2.  koszty realizacji zadań statutowych
          działalności odpłatnej                                         580.763,24
                - koszty konfer.semin. itp.           460.930,08                  
                - koszty druku i dystryb.monogr.
                   i dwumiesięczników                  119.833,16                  
     3.  Pozostałe koszty realizacji zadań 
          statutowych                                                        14.547,48
               
   II. Koszty administracyjne                                                                         26.878,51 zł
               
               1. Wynagrodzenia                                           12.300,00 
               2. podatki i opłaty.                                               410,60
               3. Zużycie materiałów                                              0,00  
               4. Usługi obce                                                    2.382,81 
               5. Inne                                                            11.785,10

   III. Pozostałe koszty  (przedawniona należność)                                           22.865,00 zł
                                                                              ------------------------------------------------
                                                        Ogółem koszty  (I + II + III)                662.208,52 zł
                                                                                                                ===========

      Z powyższego zestawienia wynika, że za 2011 r. Towarzystwo osiągnęło ogólny wynik finansowy dodatni 
(tj. nadwyżkę przychodów nad kosztami) w kwocie   153.304,00 zł. Na wynik ogólny głównie miały wpływ salda 
początkowe środków pieniężnych 9-ciu Oddziałów w wysokości 150.476,39 zł, które zostały uwzględnione  w 
zbiorczym rachunku wyników jako pozostałe przychody za 2011 r. Gdyby nie te środki, ogólny wynik finansowy 
wyniósłby tylko 2.827,61 zł  (tj. 153.304,00 – 150.476,39). 
Natomiast na działalności odpłatnej Towarzystwo osiągnęło wynik ujemny w kwocie 15.614,39 zł (przychody 
565.148,85 zł minus koszty 580.763,24 zł).

V

W 2011 r. fundusz statutowy Towarzystwa znacznie się zwiększyl, ze względu na znaczny ogólny wynik 
finansowy Towarzystwa spowodowany uwzglednieniem 9-ciu Oddzialow w zbiorczym Rachunku Wyników i 
zbiorczym Bilansie Towarzystwa.  Zwiększony fundusz w znacznej mierze przeznaczony zostanie na 
dzialalnosc statutowa Towarzystwa.

VI

W roku sprawozdawczym 2011 Towarzystwo żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z 
działalnością statutową nie udzielało.

VII

W 2012 roku Towarzystwo nadal bedzie prowadziło działalność statutową odplatną jak i nieodplatną.

Druk: MPiPS


