
Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Nie dotyczy.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Nie dotyczy.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2017    223 531,63zł - w stosunku do roku 2106 znaczny wzrost, dzięki Umowie z
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup wyposażenia umożliwiającego zwiększenie możliwości
odbiorów żywności z krótkim terminem przydatności.

Zobowiązania krótkoterminowe: stan na dzień 31.12.2017   -  183 653,95zł. Wysoka wartość wynika z zakupów inwestycyjnych rozliczanych
w czasie.

 

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Struktura przychodów w roku 2017:

1. Zwrot kosztów realizacji programu POPŻ oraz kosztów realizacji działań towarzyszących:   785 338,32

2. Mechanizm 1%  - 2 916,70 zł

3. Dotacja Gmina Wrocław - 480 000,00 zł

4. Darowizna firmy Cargill - rozliczana w czasie - 10 613,04 zł

5. Dotacja NFOŚiGW - zakup wyposażenia - 1549,68 zł - koszt roliczony w częsci przypadającej dla roku 2017.

6. Dotacja Kulczyk Foundation - 50 000,00 zł Projekt Żółty Talerz.

7. Federacja Polskich Banków Żywności - projekty TESCO, STREFOWA - 2050,00 zł

8. Żywność otrzymana - 15 424 019,69 zł w tym 8 516 438,59 zł program POPŻ,  6 880 139,33 zł pozysk "standardowy"

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności pożytku publicznego   16 672 051,05 zł w tym:

Amortyzacja 17 608,56 zł

Zużycie materiałów i energii 72 429,65 zł

Wynagrodzenia, ubezpieczenia społecze i inne świadczenia: 633 485,45 zł.

Pozostałe koszty: 15 948 527,39zł w tym:

żywność wydana w ramach programu POPŻ 8 462 772,66 zł

pozostał żywność 6 962 247,40 zł.

Zwrot kosztów działań towarzyszących partnera POPŻ 6607,31

        Druk: NIW-CRSO



Środki przekazane organizacjom partnerskim w realizacji projektu Żółty talerz (Kluczyk Foundation) - 60 700,00zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

brak

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

Bank Żywnosci otrzymał 2 916,70 zł z tytułu 1%. Kwota ta została w całości przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania magazynu
żywności.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

brak.

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-06-30

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

        Druk: NIW-CRSO
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