
INFORMACJA DODATKOWA

I

Przyjęte zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły. W kolejnych latach dokonuje się jednakowego 
grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania 
odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych). Wynik finansowy ustala się i sprawozdanie finansowe sporządza 
się tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. 

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 rzeczowych aktywów obrotowych - zapas żywności - 681 897,89 zł
2. Należności krótkoterminowe - 642,99 zł
3. Inwestycje krótkoterminowe - środki pieniężne w kasie - 3 996,24 zł
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 2 536,42 zł

Pasywa:

1. Zysk z lat ubiegłych - 769 507,12
2. Strata z roku 2013  -99 849,57
3. Zobowiązania krótkoterminowe - 43 468,65 zł 
w tym kredyt obrotowy w rachunku 39 051,52
4. Rozliczenie międzyokresowe przychodów 46 874,06

III

Otrzymana żywność        7 239 279,70 zł
Dotacje:
  Federacja Polskich Banków Żywności        16 543,70 zł
   Urząd Miejski Wrocławia        435 000,00 zł
   PEAD                                                              96 833,65 zł
Darowizna 1 %                7 576,70 zł

Bank Żywności w roku 2013 otrzymał dotację celową na zakup środka trwałego  53 065,00 zł rozliczane w 
czasie (w roku kwota 6 190,94 zł).

IV

Wartość przekazanej nieodpłatnie żywności w okresie sprawozdawczym   7 316 501,15 zł
Pozostałe koszty związane z działalnością statutową                                         536 628,80 zł
Koszty administracyjne                                         29 043,52 zł
w tym:
Usługi obce 219,00
podatki i opłaty 7 414,08
Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne 21 410,44

V

Druk: NIW-CRSO
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fundusz statutowy nie uległ zwiększeniu.
VI

Nie wystąpiły.
VII

W kolejnych latach spodziewamy się znacznego spadku ilości pozyskanej żywności ze względu na zmiany w 
realizowanych przez Banki Żywności działaniach.
Będziemy starać się zmniejszać koszty działalności statutowej związane z utrzymaniem infrastruktury, oraz 
poszukiwać nowych możliwości finansowania naszych działań.
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