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
Aktywa:
Inwestycje krótkoterminowe:
Stan środków w kasie: 37 381,70 zł
Stan środków na rachunku bankowym: 301 467,42 zł
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w wysokości 7 016,28 zł dotyczą polis rozliczanych w czasie
Pasywa:
Rozliczenia międzyokresowe w wysokości 334 888,63 zł rozliczana w czasie dotacja z NFOŚiGW

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
Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 6 291,80 zł
Otrzymana żywność: 21 369 619,10 zł w tym:
POPŻ 8 329 024,89 zł
Pozostała 13 040 594,21 zł
Zwrot kosztów realizacji programu POPŻ wraz ze środkami na realizację Działań Towarzyszących: 823 655,75 zł
Dotacja NFOŚiGW 393 280,81 (w tym 334 888,63 ujęte w pasywach jako rozliczenia międzyokresowe)
Darowizny od osób fizycznych 10,00 zł
Darowizny od osób prawnych 17 579,74 zł
Inne (kwota podatku od nieruchomości – zwolnienie podmiotowe stanowiące przychód organizacji) 4596,00 zł
Pozostałe przychody operacyjne 0,96 zł
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty działalności pożytku publicznego: 22 513 788,89
Przekazana żywność 21 304 547,19 zł w tym
POPŻ: 8 346 798,10 zł
Pozostała: 12 957 749,10 zł
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Zwrot kosztów realizacji działań towarzyszących Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Sycowie
12 248,08 zł
Zwrot dotacji Fundacja Kulczyka 50 000,00 zł
Amortyzacja

66 636,66 zł

Zużycie materiałów i energii 83 517,74 zł
Usługi obce 479 170,96 zł
Wynagrodzenia ubezpieczenia i inne świadczenia 500 460,55 zł
Pozostałe koszty 17 207,71 zł
Koszty ogólnego zarządu 7 363,84
Pozostałe koszty operacyjne 1039,88 zł
Koszty finansowe 728,65 zł
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
nie dotyczy
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 Żywności we Wrocławiu uzyskał 6291,80 zł z tytułu 1% podatku dochodowego od odób fizycznych. Środki w całości przeznaczone
zostały na utrzymanie 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
nie dotyczy
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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
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