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a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub
kosztu wytworzenia,powiększone o dokonane ulepszenia powyżej kwoty 10.000,00 zł.
Środki trwałe nowe i używane po raz pierwszy wprowadzone do ewidencji, oraz wartości
niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 10.000,00 zł amortyzowano
metodą liniową stosując stawki amortyzacyjne odzwierciedlające okres ekonomicznej
użyteczności środka trwałego.
Pozostałe składniki majątkowe o wartości początkowej równej lub niższej niż 10.000,00 zł
zaliczano bezpośrednio w koszty w dacie zakupu.
b) wartość należności oraz zobowiązań przyjmuje się wg rachunków w kwocie wymagalnej
zapłaty,
c) rezerwy na zobowiązania nie były tworzone.
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Na wynik finansowy składają się koszty i przychody generowane w ramach prowadzonej
działalności. Ze względu na zróżnicowany charakter poszczególnych kategorii kosztów i
przychodów, które powstają w obrębie działalności Jednostki i składają się na wynik finansowy
brutto, zostały one sklasyfikowane w ramach wyróżnionych obszarów
działalności:
a. Przychody i koszty z działalności statutowej w tym:
- z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
- z odpłatnej działalności pożytku publicznego
- z pozostałej działalności statutowej
b. Przychody i koszty z działalności gospodarczej
c. Koszty ogólnego zarządu
d. Pozostałe przychody i koszty operacyjne
e. Przychody i koszty finansowe
Zgodnie z art. 17 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r.
dochody Jednostki wolne są od podatku dochodowego od osób prawnych.
Rachunek Zysków i Strat sporządzany jest zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o
rachunkowości.
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Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 wrzesień 1994 r.
o rachunkowości(Dz. U. z 2021 r. poz. 217 .) Zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o
rachunkowości sprawozdanie finansowe stowarzyszenia jako jednostki składa się z:
Informacji ogólnych, Bilansu, Informacji uzupełniających do bilansu oraz Rachunku zysków i
strat.W związku z powyższym, Stowarzyszenie nie sporządza informacji dodatkowej, o której
mowa w ust.1ustawy o rachunkowości.Stowarzyszenie nie sporządza również zestawienia
zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych, o których mowa
w ust.1ustawy o rachunkowości.Stowarzyszenie prowadzi księgi rachunkowe, ujmując w nich
zapisy wydarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. Księgi rachunkowe
prowadzone są w biurze rachunkowym w języku polskim i w polskiej walucie,

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 1476.2680.1.19

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 1476.2680.1.19

Informacje o Jednostce
Przedmiotem działalności jest prowadzenie nieodpłatnej działalności statutowej w zakresie
zmniejszania obszarów niedożywienia oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności. Jednostka
jest niezależną organizacją pozarządową, apolityczną, neutralną światopoglądowo, nie
nastawioną na zysk, działającą na polu pomocy społecznej i prowadzącą działalność pożytku
publicznego.
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BANK ŻYWNOŚCI W KRAKOWIE

31.12.2020

zł

2020

2019

160 861,01

126 407,75

160 861,01

126 407,75

1 148 130,08

1 295 566,66

126 648,20

665 953,43

1 359,55

4 430,06

1 015 791,99

617 511,84

4 330,34

7 671,33

1 308 991,09

1 421 974,41

1 303 000,13

1 420 676,00

944 129,87

944 129,87

476 546,13

434 438,96

0,00

0,00

-117 675,87

42 107,17

5 990,96

1 298,41

5 990,96

1 298,41

1 308 991,09

1 421 974,41
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BANK ŻYWNOŚCI W
KRAKOWIE

01.01.2020 - 31.12.2020

zł

2020

2019

27 691 013,17

23 611 982,00

27 690 383,17

23 611 082,00

630,00

900,00

27 684 616,52

23 440 500,26

27 684 616,52

23 440 500,26

6 396,65

171 481,74

0,00

0,00

131 541,25

128 210,97

-125 144,60

43 270,77

7 576,92

6 419,08

108,19

5 082,68

0,00

2 500,00

-117 675,87

42 107,17

-117 675,87

42 107,17
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Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

zł

-117 675,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
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Informacja dodatkowa
inforamcja dodatkowa
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Sprawozdanie Finansowe
za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

BANK ŻYWNOŚCI W KRAKOWIE
30-701 Kraków, ul. Zabłocie 20/22
Regon: 357038776
NIP: 675-12-15-247
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INFORMACJE OGÓLNE
1.

Informacje o Jednostce



Siedziba Jednostki mieści się w Krakowie przy ulicy Zabłocie 20/22



Organ Rejestrowy Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer w rejestrze KRS 0000143611



Przedmiotem działalności jest prowadzenie nieodpłatnej działalności statutowej w zakresie
zmniejszania obszarów niedożywienia oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności.
Jednostka

jest

niezależną

organizacją

pozarządową,

apolityczną,

neutralną

światopoglądowo, nie nastawioną na zysk, działającą na polu pomocy społecznej i
prowadzącą działalność pożytku publicznego.



Zgodnie ze statutem czas trwania działalności Jednostki jest nieograniczony.



Jednostka działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - prawo o
stowarzyszeniach (Dz.U. nr 2020 poz. 2261) oraz w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z
późniejszymi zmianami).



Jednostka może przystępować do innych organizacji krajowych i międzynarodowych o
podobnych celach działania.



Stowarzyszenie Bank Żywności w Krakowie nie prowadzi działalności gospodarczej.

2.

Sprawozdanie finansowe



Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.



Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
statutowej w dającej się przewidzieć przyszłości. Po dniu bilansowym nie nastąpiły żadne
istotne zdarzenia mogące mieć wpływ na kontynuowanie działalności jednostki w
przyszłości.
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3.

Podstawowe zasady rachunkowości



Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o
rachunkowości.



a)

Zasady wyceny:

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia
lubkosztu wytworzenia,powiększone o dokonane ulepszenia powyżej kwoty 10.000,00 zł.
Środki trwałe nowe i używane po raz pierwszy wprowadzone do ewidencji, oraz
wartościniematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 10.000,00 zł
amortyzowanometodą liniową stosując stawki amortyzacyjne odzwierciedlające okres
ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Pozostałe składniki majątkowe o wartości
początkowej równej lub niższej niż 10.000,00 zł zaliczano bezpośrednio w koszty w dacie
zakupu.

b) wartość należności oraz zobowiązań przyjmuje się wg rachunków w kwocie wymagalnej
zapłaty,

c) rezerwy na zobowiązania nie były tworzone.

.........................
Beata Ciepła
Przewodnicząca Rady

.........................
Krystyna Sadowska
Wiceprzewodnicząca Rady

.........................
Marta Matuszczak
Skarbnik

.........................
Michał Lech
Sekretarz

.........................
Justyna Liptak
Członek Rady
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INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU
1.

Szczegóły dotyczące środków trwałych prezentuje tabela stanowiąca załącznik nr 1.

2. Na wartość rzeczowych aktywów obrotowych stanowi zgromadzona żywność, z tego:
 Magazyn podstawowy
 Magazyn PPZ
Razem:

30.737,82 zł
95.910,38 zł
126.648,20 zł

3.

Wszystkie zobowiązania mają charakter krótkoterminowy.

4.

Rozliczenia międzyokresowe czynne w kwocie 4.330,34 zł stanowią wartość polis
ubezpieczeniowych wystawionych w 2020 roku, w części dotyczącej 2021 roku.
Rozliczenia międzyokresowe bierne nie występują.

5.

Źródłem funduszu statutowego jest wynik finansowy z lat ubiegłych, na który w największym
stopniu składa się różnica między wartością żywności pozyskanej, a żywności rozdanej.

Fundusz
statutowy

Stan na początek
roku obrotowego

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na
koniec roku
obrotowego

944.129,87

0,00

0,00

944.129,87

6. Bank Żywności w Krakowie nie udzielał żadnych pożyczek pieniężnych, gwarancji, poręczeń,
ani innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.
7. Główną pozycją zrealizowanych przychodów i rozchodów jest wartość żywności bezpłatnie
pozyskiwanej i bezpłatnie przekazywanej na rzecz najbardziej potrzebujących.
 Wartość żywności pozyskanej
w tym w ramach programu POPZ 2019
ramach programu magazyn podstawowy
ramach magazyn przemysłowy
ramach programu POPZ 2020
 Wartość żywności rozdanej
w tym z programu magazyn podstawowy
w tym z programu POPZ 2019
w tym z magazyn przemysłowy

25.835.807,12 zł
10.135.931,07 zł
15.559.254,89 zł
44.710,69 zł
95.910,38 zł
26.390.711,92 zł
15.627.559,72 zł
10.718.441,50 zł
44.710,70 zł

8. Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość.
27.691.013,17

a. Przychody z działalności statutowej
składki brutto określone statutem

630

dary rzeczowe otrzymane

25.835.807,12

dotacje na prowadzenie działalności ze źródeł publicznych

1.428.508,41

środki pieniężne pozyskane ze źródeł prywatnych, w tym:

426.067,64

- 1% podatku

25.111,60

b. Pozostałe przychody

7.576,92
27.698.590,09

Razem przychody
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9. Informacje o strukturze kosztów.

Wyszczególnienie

1. Koszty realizacji nieodpłatnej
działalności statutowej pożytku
publicznego
a. Dary żywnościowe przekazane
b. Koszty projektowe i administr.

Koszty statutowe

27 684 616,52

Koszty admiKoszty razem
nistracyjne

131 541,25

W tym koszty
statutowe sfinans. z 1 %
podatku

27 816 157,77

26 390 711,92
1 293 904,60

131 541,25

26 390 711,92
1 425 445,85

amortyzacja
zużycie materiałów i energii

0,00
148 560,16

41 560,74
4 266,29

41 560,74
152 826,45

usługi obce
podatki i opłaty

483 258,28
93,42

21 344,83
10,38

504 603,11
103,80

2 337,00

618 307,10
43 685,64
108,19

64 359,01
0,00
0,00
0,00
131 541,25

682 666,11
43 685,64
108,19

10 148,76

wynagrodzenia oraz ubezpieczenia
społeczne i inne świadczenia
pozostałe koszty
2. Pozostałe koszty
3. Koszty finansowe
Razem koszty

27 684 724,71

1 173,67

27 816 265,96

10. Zgodnie z art. 17 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r.
dochody Jednostki wolne są od podatku dochodowego od osób prawnych.
11. Na dzień 31 grudnia 2020 jednostka zatrudniała na umowę o pracę 13 osób
12. Działania jednostki sfinansowane ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od
osób fizycznych dotyczyły pozyskiwania, transportu i magazynowania żywności uratowanej
przed zmarnowaniem i otrzymywanej nieodpłatnie od producentów żywności, sieci
handlowych i osób prywatnych podczas zbiórek (koszty osobowe, paliwo do samochodu
chłodni, specjalistyczne usługi transportowe).

13. Kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie
zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są
ujawniane odrębnie – nie dotyczy.
14. Kwota 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.

15. Udziały (akcje) własne, w tym:
a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym – nie
dotyczy,
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b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w
przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału
podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują – nie dotyczy,
c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji) – nie
dotyczy,
d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa
wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału
podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują – nie dotyczy.

16. Na przełomie 2019 i 2020 roku pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące wirusa sars-cov-2
wywołującego chorobę covid-19. W 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a
jego negatywny wpływ objął także Polskę. Rządy państw dotkniętych pandemią, również
rząd Polski, zdecydowały o wprowadzaniu szeregu obostrzeń, które negatywnie wpłynęły
na kondycję przedsiębiorstw wielu branż. Problem ten nie dotyczył Banku Żywności w
Krakowie. Działalność stowarzyszenia była prowadzona bez żadnej przerwy; czasowo
ograniczone zostały odbiory żywności ze sklepów, ale pojawili się też nowi darczyńcy
(dostawcy gastronomii, żywność z programów dla szkół, itp.).
W ramach dostępnych forma wsparcia dla osób prawnych, stowarzyszenie skorzystało ze
zwolnienia ZUS z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia
społeczne (50% przez 3 miesiące) w kwocie 27 123,18 zł.
Rada Banku Żywności w Krakowie dokonała analizy faktycznych i możliwych skutków
epidemii, również w kontekście ich wpływu na przyszłą sytuację finansową jednostki,
szczególnie skupiając się na weryfikacji prawidłowości zaprezentowanej w sprawozdaniu
finansowym wyceny aktywów niefinansowych, planowanych przychodów/należności w
zakresie ich terminowej płatności, szacunków przyjętych dla potrzeb ustalenia utraty
wartości aktywów, a także kompletności zobowiązań. Rada uznaje, że ze względu na
specyfikę działalności stowarzyszenia oraz jego status prawny, zaistniała sytuacja
ekonomiczna nie zagraża kontynuacji działalności jednostki, a niezbędne korekty wartości
bilansowych zostały ujawnione w sprawozdaniu finansowym (również nie stwierdzono, aby
niezbędne było tworzenie dodatkowych rezerw, czy też dodatkowa aktualizacja wartości
aktywów).

Kraków, 09 wrzesień 2021

.........................
Beata Ciepła
Przewodnicząca Rady

.........................
Krystyna Sadowska
Wiceprzewodnicząca Rady

.........................
Marta Matuszczak
Skarbnik

.........................
Michał Lech
Sekretarz

.........................
Justyna Liptak
Członek Rady
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Załącznik nr 1. Szczegółowe dane dotyczące rzeczowego majątku trwałego.
a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe
Nazwa grupy
składników majątku
trwałego
1. grunty (w tym
prawo użytkowania
gruntu)
2. budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
3. urządzenia
techniczne i maszyny
4. środki transportu
5. inne środki trwałe
Razem

Stan na
początek
roku
Przemiesz
obrotowego Aktualizacja Przychody -czenia
Rozchody

Stan na koniec roku
obrotowego

,00

,00
43 894,78
338 232,88
7 232,50
389 360,16

42 804,00
33 210,00
0,00

76 014,00

39284
56 826,00
0,00

96110

47 414,78
314616,88
7 232,50
369264,16

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy
składników majątku
trwałego

Stan na
początek
Stan na
roku
Amortyzacja Inne
koniec roku
obrotowego Aktualizacja za rok
zwiększenia Zmniejszenie obrotowego

1. grunty (w tym prawo
użytkowania gruntu)
2. budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
3. urządzenia
techniczne i maszyny
4. środki transportu
5. inne środki trwałe
Razem

40 211,48
218 100,46
4 640,47
262 952,41

0,00

4 313,40
36678,9
568,44
41560,74

Stan na
początek roku
obrotowego
Stan na koniec roku
(netto)
obrotowego (netto)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

,00

39 284,00
5 240,88
56826
197953,36
0,00
5 208,91
0,00
96110 208403,15

3 683,30
120 132,42
2 592,03
126 407,75

42 173,90
116663,52
2 023,59
160861,01

