
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

POLSKIE TOWARZYSTWO TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI
02-787 WARSZAWA
NOWOURSYNOWSKA 166 
0000030577

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
Celem Towarzystwa jest rozwijanie społecznej działalności naukowej, dydaktycznej i popularyzatorskiej w 
dziedzinie nauk o żywności i jej technologii, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk fizycznych, chemicznych i 
biologicznych oraz problemów inżynieryjnych i ekonomicznych związanych z przetwarzaniem surowców, 
półproduktów i produktów żywnościowych a także upowszechnianie osiągnięc naukowych i wymiana 
doświadczeń z uwzględnieniem potrzeb i pożytku gospodarki narodowej.
3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100.

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
Sprawozdanie zawiera informacje dotyczące działalności Oddziałów PTTŻ.

7) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej Towarzystwa w 
dającej się przewidziec przyszłości tj. w okresie co najmniej 12 miesięcy po zakończeniu okresu 
sprawozdawczego. Nie stwierdzono istnienie faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie 
kontynuacji działalności Towarzystwa.
8) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, 
oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

9) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
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Sporządzono dnia:

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Rok sprawozdawczy jest zgodny z odrębnymi przepisami 
obowiązującymi w tym zakresie oraz zapisami Statutu.
Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o rachunkowości.
Przedmioty o wartości początkowej nie przekraczającej jednostkowo kwoty 3.500,- zł, odpisuje się w miesiącu 
ich zakupu w koszty działalności, jako zużycie materiałów. 
Przedmioty w okresie użytkowania dłuższym niż rok i o wartości początkowej wyższej jednostkowo od 3.500,- 
zł zalicza się do środków trwałych. Środki trwałe są amortyzowane metodą liniową, za pomocą stawek 
amortyzacyjnych, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu ich przekazania do użytkowania.
Wartości niematerialne i prawne w myśl ustawy o rachunkowości ujmowane są w księgach rachunkowych na 
zasadach stosowanych przy środkach trwałych.
Wszelkie papiery wartościowe wycenia się w cenach nabycia, z uwzględnieniem trwałej utraty wartości 
(długoterminowe), względnie nie przewyższających cen rynkowych (krótkoterminowe).
W 2015 r. Towarzystwo nie posiadało na stanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz 
papierów wartościowych.
W towarzystwie nie tworzy się rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze takie jak odprawy emerytalne oraz 
nagrody jubileuszowe, jak również rezerw na przyszłe zobowiązania.
W Towarzystwie sporządza się inwentaryzację aktywów wg aktywów na ostatni dzień roku rozliczeniowego - 
kalendarzowego, w oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
Ewidencję księgową prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej. Ewidencja księgowa prowadzona jest 
komputerowo (w oparciu o rejestr księgowy - tzw. "amerykanka").
W księgach stosuje się zasadę memoriału tzn. zalicza się do przychodów lub kosztów danego roku obrotowego 
dokonanych transakcji w momencie wystąpienia (sprzedaży, zakupu, zużycia) a nie w momencie zapłaty.
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