
Informacja dodatkowa 
za okres 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. 

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.     

                                                                                                                                                                                                

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji                     

i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nie uwzględnionych w bilansie.  

Więcej opisanych danych o aktywach i pasywach ujęto w części 3. 

 

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.  

                                                                                                                                                                                                                          

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących,                    

a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju. 

 

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach 

Na aktywa trwałe składają się:  

 

 a) środki trwałe, amortyzowane liniowo           77 685,60 zł 

 b)środki obrotowe: 

 -zapasy                                                               74 693,13 zł 

-środki w kasie                                                      2 845,45 zł 

 

-środki na rachunkach bankowych: PKO 261 919,39zł oraz BNP PARIBAS:  651 835,42 zł 

 

-należności                                                               460,71 zł 

 

Na pasywa składają się : 

 

a) fundusz statutowy                                         807 753,70 zł 

b)zysk (netto)                                                    175 098,20 zł 

c) zobowiązania                                                                0 zł 

d) przychody przyszłych okresów  86 587,80 zł (chłodnia oraz granty do rozliczenia) 

 

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 2003r.                      

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek 

członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych. 

 

a) Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 

 

-składki członkowskie                                                                    222 540,00 zł 

-przyjęcie towarów do magazynu                                               7 435 274,85 zł 

-dotacje                                                                                             40 096,00 zł 

-opłaty za niemarnowanie żywności                                                29 513,71 zł 

-przychody -zwrot kosztów działań towarzyszących                     336 148,15 zł 

-darowizny i inne                                                                              28 627,44 zł 

b) Pozostałe przychody operacyjne (sprzed. środ. trw.)                  10 751,71 zł 

c) Przychody finansowe (odsetki)                                                           56,07 zł 

 

Razem                                                                                         8 103 007,93 zł 

 

 

 

 

 



5. Informacja o strukturze poniesionych kosztów. 

 

a) Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 

-zużycie materiałów i energii                    7 954,25 zł 

-usługi                                                    107 996,10 zł 

-wynagrodzenia                                     161 411,67 zł 

-świadcz. pracownicze                            30 953,66 zł 

-wydanie towarów z magazynu         7 360 581,72 zł 

b)Koszty ogólnego zarządu 

-zużycie materiałów i energii                  15 751,15 zł 

-usługi                                                      29 552,45 zł 

-wynagrodzenia                                     151 299,21 zł 

-świadcz. pracownicze                            26 037,18 zł 

-podróże służbowe                                    1 272,06 zł 

-inne koszty                                             17 018,69 zł 

-amortyzacja                                           13 555,64 zł 

c)pozostałe koszty operacyjne                  4 525,95 zł 

d)Koszty finansowe                                         0,00 zł 

 

Razem                                               7 927 909,73 zł 

 

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie  wykorzystania funduszu statutowego. 

 

Fundusz statutowy zwiększył się w 2021 roku o nadwyżkę przychodów nad kosztami wykazaną w roku 2020 

na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

 

7. Jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego i posiada prawo do uzyskania przychodów   

z tytułu przekazania 1% podatku  dochodowego od osób fizycznych oraz do zamieszczenia informacji 

o sposobie wydatkowania przekazanej kwoty. 

 

W 2021 roku przekazano z tyt. 1%  1 149,20 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za transport darowizn 

w 2022 roku. 

 

8. Stowarzyszenie Bank Żywności w Chojnicach otrzymane darowizny przeznacza na działalność statutową              

w zakresie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz na działania edukacyjne                            

w zakresie niemarnowania żywności. 

 


