
INFORMACJA DODATKOWA

I

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne,rzeczowe 
składniki aktywów obrotowych.    
                                                                    
   Przyjęte metody wyceny określone w zasadach (polityce) rachunkowości stosujemy następująco:  
     - wycena aktywów i pasywów majątku trwałego następuje według ceny nabycia, zakupu.  
    

    
b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik - nie występowały.    
     
          

    
c. Informacje o  zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych - nie 
występowały.

II

Dane uzupełniające o aktywach i pasywach stan na 31.12.2011rok. 
a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe stan na początek i koniec roku obrotowego- środki transportu - 
samochód Mercedes Benz Vito o wartości 12.000,00 złotych. 
    Razem stan na początek i koniec roku obrotowego  12.000,00 złotych.        
b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja - nie dotyczy.       
c. Grunty użytkowane wieczyście -  nie dotyczy.
d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy:        
     - budynki - magazyn żywności o wartości   - 40 096,31 złotych,
   Razem stan na początek i koniec roku obrotowego  - 40.096,31 złotych.
e. Wartości niematerialne i prawne - nie dotyczy.
f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - nie dotyczy.
g. Inwestycje długoterminowe - nie dotyczy.
h. podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie 
spłaty- należności z tytułu okres wymagalności do 1 roku - stan na początek roku obrotowego 
    1.356,80 złotych. Stan na koniec roku obrotowego - 118,80 złotych.
    Razem należności - stan na początek roku obrotowego - 1356,80 zł , stan na koniec roku obrotowego - 
118,80 zł.
 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o przewidywanym umową okresie spłaty - zobowiązania z tytułu 
okres wymagalności do 1 roku:
   3.podatków - stan na początek roku obrotowego - 317,00 zł, stan na koniec roku obrotowego - 196,00 zł ,
   4.ubezpieczeń społecznych - stan na początek roku obrotowego - 557,99 zł, stan na koniec roku obrotowego 
- 227,19 zł.
   7. innych zobowiązań - stan na początek roku obrotowego - 28,00 zł , stan na koniec roku obrotowego - 
42,24 zł.
   Razem zobowiązania - stan na początek roku obrotowego - 902,99 zł, stan na koniec roku obrotowego - 
465,43 zł. 
 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne - nie dotyczy.
 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów - nie dotyczy.
 I. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych - nie dotyczy.
 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia: pracownicy biurowi - przeciętne zatrudnienie w roku - 0,5 etatu,
                                                 pracownicy fizyczni - przeciętne zatrudnienie w roku - 1,0 etatu,
                                                 Ogółem przeciętne zatrudnienie w roku  1,50 etatu.
 K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. nr 96 poz.873 z późn. zm.).
     Liczba osób , które przekroczyły w/w wynagrodzenie - 0 osób.

III

Druk: MPiPS



Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość w złotych. 
 a. Przychody z działalności statutowej         -                              -  121 039,44 w tym:
 Składki brutto określone statutem               -                0,00
 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego  -  28 784,70 w tym:
 Darowizny - 1 % podatku                        -          1 149,70
 Darowizny - osoby fizyczne                        -          1 635,00
 Dotacje - Urząd Marszałkiowski - Z.Góra     -        10 000,00
 Dotacje - Feder.P.Banków Żywności        -          5 000,00
 Dotacja - Miasto Kostrzyn nad Odrą            -            500,00
 Dotacja - Lub.Urząd Wojewódzki                 -         6 500,00
 Nagroda za zbiórkę żywności PsP                -         4 000,00
 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego   -  92 254,74 złotych, w tym :
 Wpłaty od Gmin,OPS i innych                     -                                  -  60 853,00
 Pozostałe przychody określone statutem                                   -  31 401,74 złotych, w tym: 
 Umowa nr 13/PEAD/2011 z Federacją Polskich Banków Żywności     -  24 285,92
 Umowa nr UMRP/11/0012 z Powiatowym Urzędem Pracy                 -    7 115,82
  
  
 b. Pozostałe przychody 0,00
 Inne 
 c. Przychody finansowe 0,00
 Inne przychody finansowe 0,00

IV

a. Informacje o strukturze kosztów 
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 28 665,27zł
świadczenia pieniężne: 28 665,27 , w tym:
Koszt realiz.umowa LUW 6 500,00
Koszt realiz.umowa Urząd Marszałkowski 10 000,00
Koszt realiz.umowa Miasto Kostrzyn 500,00
Koszt realiz. Umowa FPBŻ 5 000,00
Koszt zbiórki żywności PsP 4 000,00
Koszt odbioru darowizn- slodycze z Kostrzyna Wielkopolskiego. 1 149,07
koszt zakupu chleba - Bank Chleba 1 516,20
świadczenia niepieniężne: 0,00 
 
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 31 333,69 zł
świadczenia pieniężne:                                                                 31 333,69 , w tym:
Realizacja umowy PEAD 2011                                                       21 598,56
Realizacja umowy UMRP/11/0012                                                  9 735,13
świadczenia niepieniężne: 0,00 
 
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00
świadczenia pieniężne 0,00
 
świadczenia niepieniężne 0,00
 
Koszty administracyjne: 36 322,65 zł, w tym:
- zużycie materiałów i energii 2 063,85
- usługi obce 2 013,62
- podatki i opłaty 30,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 16 938,59
- amortyzacja   0,00
- pozostałe koszty 15 276,59
 
 
b. Pozostałe koszty 0,00
c. Koszty finansowe 0,00

V

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego  -  nie dotyczy.

VI

Zobowiązania związane z działalnością statutową - nie dotyczy.
VII
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Sporządzono dnia:2012-07-03

Nie przewidujemy zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania 
naszej działalności.
Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych 
jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego 
tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
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