
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Sporządzono dnia:

I

Na dzień 31.12.2015 roku tj. na dzień sporządzenia bilansu Towarzystwo nie posiadało środków trwałych, 
wartosci niematerialnych i prawnych oraz nie posiadało wartości gruntów użytkowanych wieczyącie.
Osiągnięty wynik brutto na całokształcie działalności wyniósł 52.438,39 zł i uchwała Zarządu Głównego został 
on przeznaczony na realizację zadań statutowych Towarzystwa.
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności (PTTŻ) na dzień 31.12.2015 r. posiadało środki pieniężne (na 
rachunkach bankowych i w kasie) w wysokości 346.828,17 zł (środki pieniężne ZG oraz 11-tu jednostek 
terenowych - tj. Oddziałów PTTŻ).
Należności Towarzystwa w kwocie 10.152,47 zl są należnościami krótkoterminowymi (do 12 miesięcy), na 
które składają się należności z tytułu faktur dla: WN – 7.298,65 zł i Oddziałów – 2.450,- zł oraz pozostałe 
należności w kwocie 403,82 zł.
Na zobowiązania Towarzystwa w kwocie 26.312,58 zł składały się następujące krótkoterminowe zobowiązania:
     - podatek VAT (za m-c XII/15 – zapłacony w I/2016   -  3.736,00 zł
     - rozrachunki z US (za XII/15)                                       -  1.450,00 zł
     - rozrachunki z ZUS (za XII/15)                                     -  2.458,86 zł
     - rozrachunki z dostawcami                                             -     199,00 zł
     - zobowiązania Oddziałów                                              -  2.175,31 zł
     - pozostałe                                                                       -      128,02 zł
     - zobowiązania z projektu „MOST”                               -  16.165,39 zł
                                          ---------------------------------------------------------
                                                               Razem                   -  26.312,58 zł. 
W związku z kontynuacją czteroletniego projektu „MOST” – Towarzystwo posiadało na dzień 31.12.2015 r.: 
rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie 6.840,00 zł oraz długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe w kwocie 12.736,32 zł.

II

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności jako organizacja ze statusem pożytku publicznego korzysta ze 
zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym osób prawnych. Osiągnięty zysk - wynik finansowy w 
całości przeznacza na działalnośc statutową Towarzystwa.

III

-

IV

Podobnie jak w latach ubiegłych - w roku sprawozdawczym 2015 Towarzystwo nie udzielało żadnych 
gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku wynosiły 2,0 etaty (3 osoby).
Towarzystwo nie udzielało pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład 
organów zarządzających i nadzorujących.
Członkowie Zarządu Głównego jak i członkowie Zarządów Oddziałów nie pobierają wynagrodzeń z tytułu 
pełnionych funkcji (prac w Zarządzie).
Sprawozdanie nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

V

Nie dotyczy.

VI

Nie dotyczy,

VII

Nie dotyczy.

VIII

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez 
Towarzystwo działalności statutowej.

IX

-

Druk: MPiPS


