
INFORMACJA DODATKOWA

I

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, zakupu, wytworzenia 
pomniejszone o umorzenia.
- Dla amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w 
wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych z 15 lutego 1992r.. Odpisów dokonuje się raz w roku metoda liniową. Odpisów amortyzacyjnych 
dokonuje się w każdym przypadku gdy wartość początkowa środka trwałego w dniu przyjęcia do użytkowania 
jest wyższa niż 3.500,00zł. W przypadku gdy wartość początkowa nie przekracza 3.500,00 zł uznaje się je jako 
materiały

Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco:
- do wyceny otrzymanej żywności jak i jej rozchodów oraz ustalenia stanów zapasów stosuje się wartości 
wskazane przez darczyńcę w przypadku jej braku ceny rynkowe

Zobowiązania i należności wycenia się w/g kwot wymaganej zapłaty

Fundusze własne wycenia się w/g wartości nominalnej
II

AKTYWA
1) Zapasy rzeczowe aktywów obrotowych – produkty żywnościowe 974 924,88 zł
2) Należności krótkoterminowe – nie występują
3) Inwestycje krótkoterminowe – Środki pieniężne w banku i w kasie
- środki na rachunku bankowym PKO            -157,33 zł
- środki na rachunku bankowym DNB NORD                               3.936,97 zł
- środki w kasie               249,57 zł

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 902,32 zł stanowią ubezpieczenia majątkowe rozliczane w roku 
2012.

PASYWA
1) Kapitały własne
Zysk z lat ubiegłych 955788,11 zł
Strata z roku 2011 158356,30 zł
2) Zobowiązania krótkoterminowe: zobowiązania z tytułu:
dostaw i usług    216,75 zł
zobowiązania publiczno-prawne                    2132,41 zł
zobowiązania z tytułu pożyczek               33000,00 zł

III

Struktura przychodów:
- Otrzymana żywność            6 408 759,82 zł
- Dotacje:
Federacja Polskich Banków Żywności           64 600,96  zł
Urząd Miejski Wrocławia              430 000,00 zł
Darowizna 1 %                 13 791,60 zł
Darowizny finansowe od osób fizycznych        7 225,30 zł
Przychody finansowe                     178,25 zł
Pozostałe przychody operacyjne                       974,60 zł

IV

Wartość przekazanej nieodpłatnie żywności w okresie sprawozdawczym 6 555 276,33 zł
Pozostałe koszty związane z działalnością statutową                                     479 105,36 zł
Koszty administracyjne          46 925,66 zł
Pozostałe koszty             2 040,63 zł 
Koszty finansowe                538,85 zł

V

zyski z lat ubiegłych 955 788,11 zł
strata z roku 2011 kwota 158 356,30 zł
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VI

Nie dotyczy

VII

Tendencje na najbliższe lata 
Przychody:
W najbliższych latach, wg naszej wiedzy i aktualnego stanu prawnego spadnie wartość pozyskanej żywności z 
uwagi na planowane zmiany w zakresie realizacji programu PEAD. 
Możliwe krajowe źródła żywności nie rokują dostępności żywności otrzymanej nieodpłatnie na poziomie 
dotychczasowym.
Poszukujemy cały czas nowych źródeł finansowania i w tym zakresie planujemy wzrost przychodów 
umożliwiających realizację zadań statutowych. 

Koszty.
W ciągu najbliższych 2 lat koszty mogą ulec wzrostowi z uwagi na planowane podniesienie wynagrodzeń oraz 
wzrost zatrudnienia.

Składniki majątku: 
Majątek trwały - nie przewidujemy zmian.
Majątek obrotowy - wartość żywności - tendencja spadkowa, z uwagi na zmiany w programie PEAD 
(Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej), stanowiący ponad 90% wartości żywności 
będącej w dyspozycji Banków Żywności ogólnie.

Druk: NIW-CRSO


