
INFORMACJA DODATKOWA

I

1. Sprawozdanie finansowe Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności (PTTŻ) sporządzone zostało 
zgodnie z Ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009 t. nr 152, poz. 1223 z 
póżn.zm.).
2. Aktualnie Towarzystwo nie posiada wartości materialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych o 
wartości początkowej powyżej 3,5 tys. złotych.
3. Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, t.zn. w kwotach 
pomniejszonych o t.zw. odpisy aktualizujące, zwiększające 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 grudnia 2013 r.
Równowartość tych kwot stanowi suma: Funduszu statutowego i nadwyżka przychodów nad wydatkami oraz 
zobowiązania Towarzystwa.

1. PTTŻ na dzień 31.12.2013 r. posiadało środki pieniężne w wysokości 247.030,17 zł (środki pieniężne 
Zarządu Głównego PTTŻ jak i 11 Oddziałów - jednostek terenowych w 10-ciu województwach) - tym:

                - w kasach                                           -      6.433,97 zł
                - na rachunkach bankowych                   -  240.596,20 zł
                                                               -----------------------------
                                                                Razem     247.030,17 zł
                                                                              =========     

2. Należności Towarzystwa na dzień 31.12.2013 r.:
   
                 - nie zapłacone faktury WN                        -  7.641,79 zł 
                 - nie zapłacone faktury Oddziałów              -  7.537,00 zł
                 - należności pozostałe                               -  1.889,48 zł
                                                                -----------------------------
                                                                 Razem      17.068,27 zł
                                                                               =========

3. Zobowiązania Towarzystwa na dzień 31.12.2013 r.:

      - podatek VAT za m-c XII/13 (zapłacony w I/14)    -   1.998,00 zł
      - rozrachunki z US i ZUS-em (za XII/13)                -   7.335,98 zł
      - rozrachunki z dostawcami                                   -       61,34 zł
      - zobowiązania Oddziałów                                     -   4.585,25 zł
      - pozostałe zobowiązania                                      -   2.988,77 zł
                                                       ------------------------------------
                                                        Razem                 16.869,34 zł
                                                                                 =========                          

III

Druk: MPiPS



STRUKTURA PRZYCHODÓW:

    I. Przychody z działalności statutowej:

       1. Sładki określone statutem                                                      -    29.413,99 zł
              w tym:
              a) składki członków Towarzystwa     - 24.413,99
              b) składki członków wspierających   -   5.000,00
                                                      

       2. Inne przychody określone statutem
              a) przychody z działalności nieodpłatnej                       0,00              

              b) przychody z działalności odpłatnej                  431.977,70
                  w tym:
                    - Oddz.Małopolskiego    - 199.984,94
                    - Oddz.Wielkopolskiego -   64.218,28
                    - Oddz.Warszawskiego  -   25.425,58
                    - Wyd.Naukowego        -  113.243,25
                    - ZG                            -   29.105,65

              c) pozostałe przychody                                        57.368,96
                  w tym:
                   - dotacja z MNiSzW        -   48.000,00
                   - darowizny od firm, fun.-     2.500,00
                   - darow.od osób prywatn.     1.350,00
                   - wpłaty 1 % podatku     -     1.718,96
                   - pozostałe                    -     3.800,00
                  -------------------------------------------------------------------
              Razem (2) Inne przychody określone statutem (a+b+c)          -  489.346,66 zł
                                                                                                     ---------------------
         I. Ogółem przychody z działalności statutowej ( 1 + 2 )                -  518.760,65 zł

        II. Pozostałe przychody                                                              -            0,00 zł

       III. Przychody finansowe (odsetki bankowe)                                  -        294,99 zł
                                 ----------------------------------------------------------------------------
                                 Ogółem przychody (I +II +III)                           -  519.055,64 zł
                                                                                                       ===========

IV

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2014-04-11

  STRUKTURA KOSZTÓW

    I.  Koszty realizacji zadań statutowych
      
         1. Koszty realizacji działalności nieodpłatnej                     -    17.688,55 zł

         2. koszty działalności odpłatnej                                       -   456.171,47 zł
             w tym:
             - w Oddziałach                 - 281.051,96
             - w Wyd.Naukowym         - 144.198,38
             - przez ZG                       -  30.921,13

         3. pozostałe koszty                                                        -         707,17 zł
                                                                                   ---------------------------
     I. Razem koszty realizacji zadań statutowych (1+2+3)          -   474.567,19 zł

    II. Koszty administracyjne                                                   -     33.848,58 zł
         w tym:
         1. Wynagrodzenia                  -  15.500,00
         2. Podatki i opłaty                  -    5.807,24
         3. Zużycie mat.i energii          -    2.367,07
         4. usługi obce                        -    3.584,05
         5. Amortyzacja                      -          0,00
         6. Delegacje                          -    4.357,91
         7. Inne koszty adm.               -    2.232,31

    III. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. I i II                                 0,00 zł
                                   -------------------------------------------------------------------
                                      Ogółem koszty ( I +II +II)                 -    508.415,77 zł
                                                                                              ===========

   Z powyższych zestawień (Przychodów i Kosztów) wynika, że za 2013r. Towarzystwo osiągnęło ogólny wynik 
finansowy dodatni w wysokości 10.639,87 zł.
Zgodnie z Uchwałą ZG kwota ta (10.639,87 zł) w 2014 r. zostanie przeznaczona na działalność statutową 
Towarzystwa.

V

   W 2013 r. fundusz statutowy Towarzystwa nieznacznie się zmniejszył, ze względu na konieczność pokrycia 
ujemnego wyniku finansowego za 2012 r. w wysokości 2.527,92 zł. 
Fundusz statutowy przeznaczony jest na działalność statutowa PTTŻ.

VI

   Podobnie jak w latach ubiegłych - w roku sprawozdawczym 2013 Towarzystwo żadnych gwarancji, poręczeń i 
innych zobowiązań związanych z działalnością statutową nie udzielało.

VII

   W 2014 roku Towarzystwo nadal będzie prowadziło działalność statutową nieodpłatną jak i odpłatną oraz 
propagować będzie cele statutowe Towarzystwa.

   Sporządzono dnia 11.04.2014 r. 

Druk: MPiPS


