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Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą  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 ustwie 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 języku polskim i w polskiej walucie, oraz w siedzibie spółki
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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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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

01.01.2018 - 31.12.2018

zł

2018
24 923 841,66
24 923 691,66

150,00
24 906 620,16
24 906 620,16

17 221,50

0,00
168 991,08

-151 769,58
1 342,11
1 277,49

2 500,00
-154 204,96

-154 204,96

2017
22 196 042,73
22 195 682,73

360,00
22 088 669,21
22 088 669,21

107 373,52

0,00
102 182,80

5 190,72
0,75

11 144,40

850,00
-6 802,93

-6 802,93
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zł

Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1

"Informacja dodatkowa" sporządzana według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości (ze względu na jej specyfikę) generalnie nie 
ma nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza w 
postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Struktury logiczne 
zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy 
zamieścić w sposób analogiczny.
W sytuacji gdy jednostka opp zdecyduje się sporządzić "Dodatkowe informacje i objaśnienia" według załącznika nr 1 do ustawy o
rachunkowości może je dołączyć w postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony 
poniżej.

Wyłącznie jeden punkt "Informacji dodatkowej", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem 
dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę - druk dostępny poniżej. Przy 
czym, w przypadku jednostek korzystających z uproszczeń dla jednostek opp, wypełnienie tego druku jest dobrowolne.



Informacja dodatkowa

inforamcja dodatkowa
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Sprawozdanie Finansowe

za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o Ustawę

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96,

poz. 873 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 2018 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.

 Zasady wyceny:

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.

.........................              .........................
Beata Ciepła Krystyna Sadowska
Przewodnicząca Rady Wiceprzewodnicząca Rady

.........................             .........................
Marta Matuszczak Michał Lech
Skarbnik 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             98.253,08 zł
 Magazyn PPZ           521.103,51 zł
Razem:           619.356,61 zł

3. Wszystkie zobowiązania mają charakter krótkoterminowy.

4. Rozliczenia  międzyokresowe  czynne  w  kwocie  8.730,25  zł  stanowią  wartość  polis
ubezpieczeniowych  wystawionych w 2018 roku, w części dotyczącej 2019 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. 

Stan na początek
roku obrotowego

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 
koniec roku

obrotowego
Fundusz 
statutowy

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   23.384.397,23 zł
w tym w ramach programu POPZ 2017 7.542.792,61 zł

                   ramach programu POPZ 2018 4.028.554,24 zł

 Wartość żywności rozdanej   23.782.422,42 zł
w tym  z programu POPZ 2017 8.518.492,26 zł
           z programu POPZ 2018 3.506.890,48 zł

8. Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość.
a. Przychody z działalności statutowej 24.923.841,66

składki brutto określone statutem 150,00
dary rzeczowe otrzymane 23.384.397,23
dotacje na prowadzenie działalności ze źródeł publicznych 1.477 091,31

środki pieniężne pozyskane ze źródeł prywatnych, w tym: 62.203,12
       - 1% podatku 7.717,30

b. Pozostałe przychody 1.342,11
Razem przychody 24.925.183,77 
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9. Informacje o strukturze kosztów.

Wyszczególnienie Koszty statuto-
we

Koszty admi-
nistracyjne Koszty razem

W tym koszty 
statutowe sfi-
nans. z 1 % 
podatku

1. Koszty realizacji nieodpłatnej 
działalności statutowej  pożytku 
publicznego 24.906.620,16 168.991,08 25.075.611,24
a. Dary żywnościowe przekazane 23.782.422,42 0 23.782.422,42
b. Koszty projektowe i administr. 1.124.197,74 168.991,08 1.293.188,82
amortyzacja 0 75.551,74 75.551,74
zużycie materiałów i energii 196.649,97 5.943,74 202.593,71
usługi obce 341.158,50 17.957,94 359.116,44
podatki i opłaty 200,88 22,32 223,2

wynagrodzenia oraz ubezpieczenia
społeczne i inne świadczenia 586.188,39 61.697,76 647.886,15
pozostałe koszty 0 7.817,58 7.817,58
2. Pozostałe koszty 0 1.277,49 1.277,49
3. Koszty finansowe 0 2 500,00 2.500,00
Razem koszty 24.906.620,16 172.768,57 25.079.388,73

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 2018 jednostka zatrudniała na umowę o pracę  14 osób

12. Działania jednostki sfinansowane ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od
osób  fizycznych  dotyczą  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, koszty osobowe).

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 – 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.

Kraków, 24 czerwiec 2019

.........................              .........................
Beata Ciepła Krystyna Sadowska
Przewodnicząca Rady Wiceprzewodnicząca Rady

.........................             .........................
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Marta Matuszczak Michał Lech
Skarbnik 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

Stan na 
początek 
roku 
obrotowego Aktualizacja Przychody

Przemiesz
-czenia Rozchody

Stan na koniec roku
obrotowego

1. grunty (w tym 
prawo użytkowania 
gruntu)      0,00
2. budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej      0,00
3. urządzenia 
techniczne i maszyny 48.244,78    48.244,78
4. środki transportu 144.156,00 194.076,88  338.232,88
5. inne środki trwałe 7.232,50    7.232,50
Razem 199.633,28 0,00 194.076,88 0,00 0,00 393.710,16

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy 
składników majątku 
trwałego

Stan na 
początek 
roku 
obrotowego Aktualizacja

Amortyzacja 
za rok

Inne 
zwiększenia Zmniejszenie

Stan na 
koniec roku 
obrotowego

Stan na 
początek roku 
obrotowego 
(netto)

Stan na koniec 
roku obrotowego 
(netto)

1. grunty (w tym prawo
użytkowania gruntu)      0,00 0,00 0,00
2. budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej      0,00 0,00 0,00
3. urządzenia 
techniczne i maszyny 43.634,00 461.04  44.095,04 4.610,78 4.149,74
4. środki transportu 94.669,00 74.522.26  169.191,26 49.487,00 169.041,62
5. inne środki trwałe 3.503,59  568,44  4.072,03 3.728,91 3.160,47
Razem 141.806,59 0,00 75.551,74 0,00 0,00 217.358,33 57.826,69 176.351,83


