
INFORMACJA DODATKOWA

I

1. Sprawozdanie finansowe Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności sporządzone zostało zgodnie z 
Ustawą z dnia 29.09.1994 r o rachunkowości ( tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn.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 ostrożności, tzn. w kwotach 
pomniejszonych o tzw. 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 stanowiąjedynie środki pieniężne i należności na dzień 31.12.2012 r.  
Równowartość tych kwot stanowi suma Funduszu statutowego i nadwyżka przychodów nad wydatkami oraz 
zobowiązania Towarzystwa.  

1. Towarzystwo na dzień 31.12.2012 r. posiadało środki pieniężne w wysokości 238.100,71 zł (środki pieniężne 
Zarządu Głównego jak i jednostek terenowych Towarzystwa -tj. 10 Oddziałów (w 9-ciu województwach) - w 
tym:
               - w kasach                             -  10.705,81 zł
               - na r-kach bankowych           - 227.394,90 zł

2. Należności Towarzystwa na dzień 31.12.12 r. : 
       - niezapłacone f-ry WN                                    9.794,80 zł
       - niezapłacona f-ry Oddz.                                 2.785,20 zł 
       - należności pozostałe                                      1.734,21 zł  
                                                                           ---------------
                                                           Razem      14.314,21 zł
                                                                          =========

3. Zobowiązania Towarzystwa na dzień 31.12.12 r.: 
        - podatek VAT za m-c XII/12 zapłacony w I/13    1.765,00 zł
        - rozrach. z dostawcami                                         88,68 zł
        - rozrach. z US i ZUS-em za XII/12                    2.160,31 zł 
        - zobowiązania Oddz.                                      10.861,29 zł
        - pozostałe zobowiązania                                   1.050,41 zł
                                                                            ----------------
                                                            Razem       15.925,69 zł
                                                                            =========

III

Druk: MPiPS



Struktura przychodów:  

 I. Przychody z działalności statutowej (1 + 2)                                      609.622,32 zł 

     1. Składki określone statutem                                         25.415,00 
            - składki członków Towarzystwa                 20.415,00
            - składki członków wspierających                 5.000,00 

     2. Inne przychody określone statutem (a+b+c)               584.207,32 
           a) Przychody z działalności nieodpłatnej pp           0,00
  
           b) Przychody z działalności odpłatnej pp      467.683,42
                 - wpłaty uczest. konferencji .       68.160,00
                 - wpłaty za seminaria, symp.       77.842,40
                 - za czasopisma i monogr.           50.750,60
                 - za ekspertyzy, opinie, badania 183.384,16 
                 - wpłaty za publik.i wyd. WN        87.546,26 

           c) Pozostałe przychody określone statutem   116.523,90
                 - dotacje z Min.NiSzW                  74.800,00 
                 - darowizny od firm, fundacji itp.  23,000,00
                 - od osób prywatnych                  17.411,00
                 - wpłaty 1 % podatku                    1.312,90 

 II. Pozostałe przychody nie wymienione w poz 1 i 2                                     901,75 zł

 III. Przychody finansowe (odsetki bankowe)                                               317,02 zł
                                                                                                        ------------------
                                                       Ogółem przychody (I +II + III)     610.841,09 zł  
                                                                                                        ==========

IV

Struktura kosztów: 

  I. Koszty realizacji zadań statutowych                                                           578.683,00 

       1. koszty realizacji zadań statutowych  działalności nieodpłatnej   10.807,23

       2. koszty realizacji zadań statutowych  działalności odpłatnej      537.658,37
           w tym:
                - w Oddziałach                                            375.694,80  
                - w WN (druku i dystryb.monogr.i dwumie.)   130.368,47 
                - przez ZG                                                    31.619,10

       3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych                          30.217,40
           w tym:
                - w Oddziałach                                              14.785,47
                - w WN                                                           5.747,53
                - przez ZG                                                      9.684,40

 II. Koszty administracyjne                                                                               34.686,01
       1. Wynagrodzenia                  13.800,00 
       2. podatki i opłaty.                   5.566,68 
       3. Zużycie materiałów                     0,00  
       4. Usługi obce                          3.213,36
       5. Inne                                  12.105,97 

III. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. I i II)                                                     0,00                     
                                                                                                                    --------------
                                                      Ogółem koszty (I+II+III)                          613.369,01
                                                                                                                    ========

Z powyższych zestawień (Przychody i Koszty) wynika, że za 2012 r. Towarzystwo osiągnęło ogólny wynik 
finansowy ujemny (tj. nadwyżkę kosztów nad przychodami)  w kwocie -2.527,92 zł. Kwota ta pokryta została 
środkami zgromadzonymi z lat ubiegłych (wykazanymi w saldzie początkowym środków pieniężnych).

Natomiast wynik finansowy na działalności statutowej Towarzystwa za 2012 r. jest wynik dodatni w kwocie 
30.939,32 zł (przychody 609.622,32 zł minus koszty 578.683,00 zł).

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2013-05-13

V

W 2012 r. fundusz statutowy Towarzystwa znacznie się zwiększył, ze względu na uwzględnienie 9-ciu 
Oddziałów od 2011 r. w zbiorczym zbiorczym Bilansie Towarzystwa. Fundusz ten przeznaczony jest na 
działalność statutową Towarzystwa.

VI

Podobnie jak w latach ubiegłych - w roku sprawozdawczym 2012 Towarzystwo żadnych gwarancji, poręczeń i 
innych zobowiązań związanych z działalnością statutową nie udzielało.

VII

W 2013 roku Towarzystwo nadal będzie prowadziło działalność statutową odpłatną jak i nieodpłatną oraz 
rozszerzy swoją działalność w nowym dziesiątym województwie podkarpackim (utworzenie nowego 11-tego 
Oddziału Podkarpackiego).

Druk: MPiPS


