ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za rok obrotowy 2009
Związek Gmin i Stowarzyszeń Grudziądzki Bank Żywności
ul. Dąbrowskiego 11/13
86-300 Grudziądz
Nr KRS 0000236719
Regon 876 248 228
NIP 876-21-19-778
Związek Gmin i Stowarzyszeń Grudziądzki Bank Żywności rozpoczął działalność 11 maja
2000r. na Walnym Zebraniu Delegatów – I wpis w Sądzie z dniem 30.09.1999r.
Siedziba Stowarzyszenia mieści się w budynku przy ul. Dąbrowskiego 11 w lokalu nr 13
wynajmowanym od MPGN Spółka z o.o. w Grudziądzu oraz od Urzędu Marszałkowskiego w
Toruniu.
Od dnia 23.11.2006r. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego
uzyskany na podstawie wpisu do rejestru stowarzyszeń dokonanego przez VII Wydział
Gospodarczy Sądu Rejonowego KRS w Toruniu i od tego dnia stosuje się do przepisów
ustawy z 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (DU Nr 96,
poz.873 ze zmianami). Podstawą działalności Stowarzyszenia jest Statut przyjęty na Walnym
Zebraniu Delegatów w dniu 14.09.2006r.
Władzami Stowarzyszenia są:




Walne Zebranie Delegatów
Komisja Rewizyjna
Zarząd

W skład Zarządu Związku Gmin i Stowarzyszeń Grudziądzki Bank Żywności wchodzą:
- Prezes
- Z-ca Prezesa
- Skarbnik
- Sekretarz
- Członek

Anatol Mielniczuk
ks. Marek Borzyszkowski
Andrzej Janke
Mieczysław Wacławski
Zbigniew Kasprowicz

Zgodnie z wpisem w rejestrze stowarzyszeń jednostka prowadzi wyłącznie nieodpłatną
działalność statutową – nie prowadzi działalności gospodarczej.
Celem statutowym Stowarzyszenia jest zapobieganie i walka z marnotrawieniem żywności,
udzielenie pomocy żywnościowej i rzeczowej osobom szczególnie tej pomocy potrzebującym
oraz inicjowanie i koordynacja działań instytucji, organizacji i placówek charytatywnych
zajmujących się rozdziałem darów wśród osób potrzebujących.
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez
Stowarzyszenie, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla
kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności.
Jednostka prowadzi księgi rachunkowe, stosując odpowiednie przepisy ustawy o
rachunkowości z dn. 29.09.1994r. /DU 121 z późniejszymi zmianami/, z uwzględnieniem
przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 15.11.2001r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi,
nieprowadzących działalności gospodarczej (DU nr 137, poz. 1539).
Zasady wyceny aktywów i pasywów regulują odpowiednie postanowienia ustawy j. w., z
uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów j. w., których przestrzega
Związek Stowarzyszeń Grudziądzki Bank Żywności w Grudziądzu.
Szczegółowe metody wyceny aktywów i pasywów opisane zostały w informacji dodatkowej.
Przyjęte zasady stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych
jednakowego grupowania operacji, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także
dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i
sporządź sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były
porównywalne.
Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych - Stowarzyszenie stosuje metodę liniową amortyzacji polegającą
na dokonywaniu odpisów od stałej podstawy (wartości początkowej), przy zastosowaniu
stawek zawartych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącego załącznik nr 1
do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, aż do pełnego zamortyzowania
środka trwałego.
Sprawozdanie finansowe obejmuje bilans Związku Gmin i Stowarzyszeń Grudziądzki Bank
Żywności na dzień 31.12.2009r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
409.832,52 zł.
Kwota 409.832,52 zł po stronie AKTYWÓW przypada na:
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe

30.024,23 zł

Na dzień 31.12.2009r. Stowarzyszenie znajduje się w posiadaniu trzech
środków trwałych (o wartości powyżej 3.500,- zł) w postaci:
- wózka widłowego Mitsubishi 1,5 t - wartość jego ustalono na podstawie
OT z dn. 23.08.2005r. (22.000,00 zł) i pomniejszono o jego umorzenie
do dnia 31.12.2009r. (13.346,84 zł)
- używanego samochodu dostawczego Opel Movano 2,2 DTI - jego wartość
ustalono na kw. 34.196,87 zł dokumentem OT z dn. 31.10.2007r.
(zakup samochodu), podwyższono do kw. 53.594,87 zł dokumentem OT
z dn. 05.08.2009r. w związku z zamontowaniem agregatu chłodniczego i
pomniejszono o jego umorzenie do dnia 31.12.2009r. (35.186,80 zł)
- otrzymanego nieodpłatnie z UM w G-dzu używanego zestawu
komputerowego Intel Celeron 1,2 GHz HDD 40GP (wraz z monitorem
17’, myszką i klawiaturą) – wartość jego ustalono na podstawie OT 4/2009
z dnia 27.10.2009r. (4.226,08 zł) po czym jednorazowo umorzono.

B.I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych w postaci żywności będącej
na stanie magazynowym Stowarzyszenia na dzień bilansowy
364.159,50 zł
B.II. Należności krótkoterminowe

13.584,61 zł

Na dzień 31.12.2009r. do Stowarzyszenia nie dotarły jeszcze:
- należna za m-c lipiec i sierpień 2009r. refundacja kosztów obsługi
PEAD z Federacji Polskich Banków Żywności w Warszawie w łącznej
kwocie 5.049,72 zł
- należna za m-c grudzień 2009r. refundacja kosztów zatrudnienia 6 osób
w ramach robót publicznych z Powiat. Urzędu Pracy w Grudziądzu
w kwocie 8.534,89 zł.
B.III. Aktywa obrotowe w postaci środków pieniężnych w kasie i w banku
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1.243,41 zł
820,77 zł

Kwota pozostała do odpisania w koszty roku 2010 dotycząca obowiązkowych
ubezpieczeń OC za samochód służbowy Opel Movano (ubezpieczenia podlegają
rozliczeniu w czasie poprzez comiesięczne odpisy na ubezpieczenia z opłaconej
jednorazowo polisy ubezpieczeniowej).
Po stronie PASYWÓW Stowarzyszenia znajdują się:
A. Fundusze własne:
3.000,00 zł

I.

Fundusz statutowy

III.1.

Wynik finansowy netto za rok 2009 w postaci nadwyżki
przychodów nad kosztami w kwocie
27.296,74 zł

Wysokość Funduszu Statutowego w porównaniu z 31.12.2008r. nie zmieniła się w wyniku
ustalenia stałej wysokości Funduszu na Walnym Zebraniu Członków w dniu 28.05.2009r.
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:
II.

Zobowiązania krótkoterminowe inne w kwocie 15.376,28 zł:
- rozrachunki z dostawcami na ogólną kwotę 8.844,88 zł
a/ PSS „Społem” Grudziądz
6.547,98 zł
b/ PCK Grudziądz
920,44 zł
c/ Telekomunikacja Warszawa 255,91 zł
d/ Polkomtel Warszawa
40,85 zł
e/ Szymczyk Toruń
1.079,70 zł
- podatek dochodowy do wpłaty do Urzędu Skarbowego za m-c 12/09 –
781,00 zł (termin płatności do 20.01.2010r.)
- składka ZUS do wpłaty do ZUS za m-c 12/09 – 5.750,40 zł (termin
płatności do 15.01.2010r.

Zobowiązania wobec PSS Grudziądz, PCK Grudziądz, Telekomunikacji
Warszawa, Polkomtel Warszawa i Szymczyk Toruń to faktury
zaksięgowane w 2009 r., a na dzień bilansowy jeszcze nie zapłacone.
IV.

8.

Rozliczenia międzyokresowe w postaci wartości żywności
będącej na stanie magazynowym na dzień 31.12.2009r.
w kwocie 364.159,50 zł

Na ukształtowanie się nadwyżki przychodów nad kosztami Związku Gmin i
Stowarzyszeń Grudziądzki Bank Żywności ustalonej w Rachunku Wyników za rok
2009r. w kwocie 27.296,74 zł miały wpływ:
A.

przychody z działalności statutowej:
- składki członkowskie
w kwocie 161.500,00 zł
- darowizny (dofinans. działaln. statutowej)
w kwocie
10.760,00 zł
- 1 % przekazany dla organizacji pożytku publicznego kwota
8.477,30 zł
- refundacje
w kwocie 88.970,75 zł
(Federacja PBŻ Warszawa – refundacja kosztów
poniesionych na realizację PEAD 2008 i 2009 40.761,28 zł
Powiatowy Urząd Pracy Grudziądz - refundacja
kosztów zatrudnienia 1 osoby w ramach robót
publicznych 48.209,47 zł)
- dotacje rozliczone w 2009r.
w kwocie
14.000,00 zł
(dotacja Federacji PBŻ do realizacji Programu
„Podziel się Posiłkiem 2009” 5.000,00 zł
dotacja w ramach Funduszu Inwestycyjnego Federacji
PBŻ na dofinansowanie zakupu agregatu chłodniczego
do samochodu Opel Movano 9.000,00 zł
- darowizn rzeczowych (używany zestaw komputerowy,
drukarka, zasilacz UPS z UM G-dz oraz antyramy z
Elpa Bis G-dz
na kwotę
6.589,58 zł
- nadwyżki przychodów nad kosztami w dotychczasowej
działalności Stowarzyszenia przeksięgowanej po zatwierdzeniu
bilansu za 2008 r.
w kwocie
10.769,56 zł
RAZEM PRZYCHODY

301.067,17 zł

B.

Koszty poniesione w związku z realizacją zadań statutowych
45.761,26 zł
- zużycie materiałów i energii 4.232,51 zł
- usługi obce 16.045,03 zł
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia 24.069,34 zł
- pozostałe (kilometrówka, ubezpieczenia) 1.414,38 zł

D.

Koszty administracyjne
225.508,90 zł
- zużycie materiałów i energii 17.594,90 zł
- usługi obce
52.916,27 zł
- podatki i opłaty
280,00 zł
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia 121.779,76 zł

- amortyzacja
23.571,32 zł
- pozostałe (podróże służbowe, kilometrówka, reklama) 9.366,65 zł
F.

Pozostałe koszty w postaci zapłaconej do Federacji Polskich Banków Żywności w
roku 2009 składki członkowskiej
2.500,00 zł

H.

Koszty finansowe
w postaci:
- zapłaconych odsetek za nieterminową opłatę faktury 0,24 zł
„
„
od ujemnego salda bankowego 0,03 zł

RAZEM KOSZTY

0,27 zł

273.770,43 zł

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 15.11.2001r. (DU 137 z 2001r. poz.
1539) nadwyżka przychodów nad kosztami w kwocie 27.296,74 zł ustalona w rachunku
wyników po zatwierdzeniu bilansu na 31.12.2009, rachunku wyników za 2009 rok oraz
niniejszego sprawozdania finansowego zwiększy przychody roku 2010 poprzez przeniesienie
jej w „Przychody działalności statutowej” (k-to 721-4) w celu wykorzystania jej na cele
statutowe w roku bieżącym.

Grudziądz, dnia 22.03.2010r.
Sporządziła: Bożena Szelągowska

……………………………………………….
podpisy osób zatwierdzających

