INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK
1. Nazwa firmy i siedziba:
Stowarzyszenie Bank Żywności w Nowych Bielicach
Nowe Bielice 32A
76-039 Biesiekierz
NIP 499-02-84-167
REGON 331044780
Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD: 9133 Z
Podstawowy przedmiot działalności Stowarzyszenia :
1) wyszukiwanie rezerw żywności produkowanej w nadmiarze, niewykorzystywanej lub
niehandlowej,
2) zapobieganie i walka z marnotrawstwem żywności,
3) organizowanie zbiórek żywności,
4) udzielanie pomocy żywnościowej osobom szczególnie tej pomocy potrzebującym oraz
inicjowanie i koordynacja działań instytucji, organizacji i placówek charytatywnych
zajmujących się rozdziałem darów wśród potrzebujących,
5) współdziałanie z odbiorcami.
Wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr:
Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KRS : 0000002664 Krajowy Rejestr Sądowy
Data wpisu : 25.05.2010 r. ( numer wpisu w pozycji rejestru 3 )

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki: czas nieokreślony.
3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:
Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy
założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w
dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności
wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią
działalności.
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez
Stowarzyszenie przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej; nie są nam znane
okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania
przez Stowarzyszenie działalności.
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5. 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.
Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości.
1. Do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zalicza się składniki i
prawa majątkowe o wartości wyższej niż 3.500 zł.
2. Do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stosuje się
metody i stawki zapewniające odpisanie tych środków zgodnie z załącznikami do
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Klasyfikacji
Środków Trwałych /KŚP/ (Dz.U. Nr 112 poz. 1317).
3. Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się:
- objęte ewidencją ilościowo wartościową:
a. materiały – według cen zakupu, stosując zasadę „pierwsze weszło – pierwsze
wyszło”,
b. towary - według cen zakupu, stosując zasadę „pierwsze weszło – pierwsze
wyszło”
3. Wartość należności urealniono tworząc aktualizację na należności od dłużników:
postawionych w stan likwidacji lub upadłości oraz zalegających na dzień bilansowy z
zapłatą w zależności od stanu zagrożenia.

Ustęp 1
1. Szczegółowy zakres ZMIAN wartości grup rodzajowych środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,
zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia z
tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego,
zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku
amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian
dotychczasowej amortyzacji (umorzenia);
Powyższe dane przedstawiono w Stowarzyszeniu nie wystąpiły.
2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście;
Stowarzyszenie nie posiada gruntów użytkowych wieczyście.
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3. Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów ( w tym leasingu
operacyjnego);
Stowarzyszenie nie posiada środków transportowych.
4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa
własności budynków i budowli;
Zobowiązania takie nie wystąpiły.
5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości
nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych;
Dane takie nie wystąpiły.
6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan
końcowy kapitałów (funduszów) zapasowych i rezerwowych;
Stowarzyszenie BŻ nie posiada kapitału rezerwowego.
Rejestracja w KRS nastąpiła 10 stycznia 2000r.
Stan kapitału zapasowego na początek roku:
530 102,41 PLN
Zwiększenie z tyt. zysku netto za 2012 r.:
194 135,89 PLN
Stan kapitału zapasowego na 31.12.2012 r. :
724 238,30 PLN
7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty na rok obrotowy;
Przewidujemy, że zysk netto za 2012 r. w kwocie 194 135,89 PLN zostanie
przeznaczona na zwiększenie kapitału zapasowego.
8.

Dane o odpisach aktualizujących wartości należności ze wskazaniem na początek
roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku
obrotowego.
Powyższe dane przedstawiono w tabeli:

Grupa
należności
Należności z
tytułu składek
członkowskich

Stan na
początek roku Zwiększenia Wykorzystanie
obrotowego
odpisów
(BO)
3 260,00

3 260,00

Uznanie
odpisów za
zbędne

Stan na
koniec roku
obrotowego
(BZ)
0
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9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na
dzień bilansowy:
Zobowiązania długoterminowe nie występują.
10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów
przyszłych okresów;
Rozliczenia międzyokresowe nie występują.

Ustęp 2

1. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie
finansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane
nakłady na ochronę środowiska.
Nakłady na
1) wartości niematerialne i prawne
2) środki trwałe
- w tym dot. ochrony środowiska
3) środki trwałe w budowie
zakup gotowych środków trwałych
w tym dot. ochrony środowiska
4) inwestycje w nieruchomości i prawa
Razem

Poniesione w
bieżącym roku
obrotowym
0
0
0
0
43 500,00
0
0
43 500,00

Planowane na
następny rok
obrotowy
0
0
0
0
0
0
0
0

2. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i
pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach
nadzwyczajnych:
Brak takich operacji w 2012 r.

Ustęp 2a
Stowarzyszenie nie posiada na dzień bilansowy aktywów i zobowiązań zaliczonych do
instrumentów finansowych.
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Ustęp 3
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ogółem
z tego:
1/ środki pieniężne w kasie
2/ środki pieniężne na rachunkach bankowych
3/ środki pieniężne w drodze
4/ zarachowane odsetki od lokat bankowych

41 024,47

PLN

3 165,15
37 859,32
0,00
0,00

PLN
PLN
PLN
PLN

Ustęp 4
1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych;
wyszczególnienie
Pracownicy ogółem
z tego:
Pracownicy na stanowiskach
robotniczych
Pracownicy na stanowiskach
nierobotniczych
Uczniowie
Osoby korzystające z urlopów
wychowawczych

przec. liczba zatrudn. w
roku poprzednim
2

przec. liczba zatrudn. w
roku obrotowym
2

0

0

2

2

0
0

0
0

Ustęp 5
1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w
sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.
Powyższa sytuacja nie miała miejsca w Stowarzyszeniu .

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a
nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Powyższa sytuacja nie miała miejsca w Stowarzyszeniu .
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3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad ( polityki )

rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania
sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację
majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną
zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale ( funduszu ) własnym.
Powyższa sytuacja nie miała miejsca w Stowarzyszeniu .

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania
finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie dotyczy.

Sporządziła: Danuta Patalej

Podpisy Zarządu:
1. Maria Józefowska - Jurga - Prezes Zarządu
2. Andrzej Leśniewicz - Z-ca Prezesa

3. Zofia Skora- Skarbnik

Nowe Bielice, dnia 28.01.2013 r.

