Nagłówek sprawozdania finansowego
Data początkowa okresu, za który
sporządzono sprawozdanie

2019-01-01

Data końcowa okresu, za który
sporządzono sprawozdanie

2019-12-31

Data sporządzenia sprawozdania
finansowego

2019-03-16

Kod Sprawozdania: SprFinOpWZlotych
Kod Systemowy

SFJOPZ (1)

Wersja Schemy

1-2

Wariant Sprawozdania

1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6
do ustawy o rachunkowości
Dane identyfikujące jednostkę
Nazwa i siedziba
Nazwa Firmy

BANK ŻYWNOŚCI W CHOJNICACH

Siedziba podmiotu
Województwo

Pomorskie

Powiat

CHOJNICKI

Gmina

CHOJNICE

Miejscowość

CHOJNICE

Adres
Adres
Kraj

PL

Województwo

Pomorskie

Powiat

CHOJNICKI

Gmina

CHOJNICE

Nazwa ulicy

ŚWIĘTOPEŁKA

wizualizacja sprawozdania

Numer budynku

10

Numer lokalu

-

Nazwa miejscowości

CHOJNICE

Kod pocztowy

89-620

Nazwa urzędu pocztowego

CHOJNICE

Identyfikator podatkowy NIP

5551868719

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla
jednostek wpisanych do Krajowego
Rejestru Sądowego.

0000061910

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Data od

2019-01-01

Data do

2019-12-31

Założenie kontynuacji działalności
Wskazanie, czy sprawozdanie
finansowe zostało sporządzone przy
założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez
jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości: "Tak" - sprawozdanie
sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności, "Nie" sprawozdanie zostało sporzadzone
przy zalożeniu, że działalność nie
będzie kontynuowana

Tak

Wskazanie, czy nie istnieją
okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią
działalności: "Tak" - Brak
okoliczności wskazujących na
Tak
zagrożenie kontynuowania
działalności; "Nie" - Wystąpiły
okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania
działalności
wizualizacja sprawozdania

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo
wyboru, w tym:

metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji),

Zasady rachunkowości przyjęte przy
sporządzaniu sprawozdania
finansowego na dzień 31-12-2019r.
są zgodne ze znowelizowaną ustawą
o rachunkowości. Jednostka
sporządza sprawozdanie zgodnie ze
wzorem przewidzianym dla fundacji
i stowarzyszeń wg załącznika nr 6 do
ustawy o rachunkowości.

ustalenia wyniku finansowego

Środki trwałe oraz wartości
niematerialne i prawne
amortyzowane są metodą liniową,
wg stawek uwzględniających
kryterium ekonomicznej
użyteczności.

ustalenia sposobu sporządzenia
sprawozdania finansowego

W jednostce przyjęto komputerową
formę ewidencji księgowej , wszelkie
wartości zawarte w sprawozdaniu
przedstawiono w złotych polskich,
wartość zobowiązań przyjęto wg
rachunków. Ewidencję kosztów
prowadzi się na kontach zespołu „4”
i „5”.

pozostałe

Do przychodów zaliczane są
otrzymane środki pieniężne i inne
aktywa finansowe, w tym dotacje na
realizację zadań statutowych,
przychody finansowe oraz
przychody działalności statutowej.
Koszty dotyczą w szczególności
takich wydatków jak: wynagrodzenia
,zakupy materiałów,czynsz, energia,
paliwo, transport oraz delegacje
służbowe.

wizualizacja sprawozdania

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Przekształcone
dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

opis lub nazwa
pozycji

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący
poprzedni rok
obrotowy

Aktywa razem

769005.27

702877.70

-

+Aktywa trwałe

102418.11

46150.24

-

++Rzeczowe
aktywa trwałe

102418.11

46150.24

-

+Aktywa
obrotowe

666587.16

656727.46

-

++Zapasy

47731.66

87775.81

-

++Należności
634.76
krótkoterminowe

406.77

-

++Inwestycje
618220.74
krótkoterminowe

568544.88

-

Pasywa razem

769005.27

702877.70

-

+Fundusz własny

703370.96

693227.13

-

++Fundusz
statutowy

693227.13

522864.07

-

++Zysk (strata)
netto

10143.83

170363.06

-

+Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania

65634.31

9650.57

-

++Zobowiązania
525.98
krótkoterminowe

4190.57

-

++Rozliczenia
międzyokresowe

5460.00

-

65108.33

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości
wizualizacja sprawozdania

Przekształcone
dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

opis lub nazwa
pozycji

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący
poprzedni rok
obrotowy

Przychody z
działalności
statutowej

6666995.89

7974392.25

-

+Przychody z
nieodpłatnej
działalności
pożytku
publicznego

6666995.89

7974392.25

-

Koszty
działalności
statutowej

6446181.62

7628913.29

-

+Koszty
nieodpłatnej
działalności
pożytku
publicznego

6446181.62

7628913.29

-

Zysk (strata) z
działalności
statutowej (A - B)

220814.27

345478.96

-

Koszty ogólnego
zarządu

214092.08

177569.27

-

Zysk (strata) z
działalności
operacyjnej (C +
F - G)

6722.19

167909.69

-

Pozostałe
przychody
operacyjne

0.01

0.00

-

Przychody
finansowe

3421.63

2453.37

-

wizualizacja sprawozdania

Zysk (strata)
brutto (H + I - J +
K - L)

10143.83

170363.06

-

Zysk (strata)
netto (M - N)

10143.83

170363.06

-

Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości
Informacja dodatkowa
Opis
Wszystkie wymagane wzorem
sprawozdania z załącznika 6 ustawy
o rachunkowości, informacje
dodatkowe zostały zawarte w
załączonym pliku.

Opis

Załączony plik
Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.

BZ_informacja-dodatkowa.pdf

wizualizacja sprawozdania

