
wizualizacja sprawozdania

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który 
sporządzono sprawozdanie

2021-01-01

Data końcowa okresu, za który 
sporządzono sprawozdanie

2021-12-31

Data sporządzenia sprawozdania 
finansowego

2022-05-11

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 Stowarzyszenie Bank Żywności

Siedziba podmiotu

Województwo Pomorskie

Powiat chojnicki

Gmina Chojnice

Miejscowość Chojnice

Adres

Adres

Kraj PL

Województwo Pomorskie

Powiat chojnicki

Gmina Chojnice

Nazwa ulicy Świętopełka
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Numer budynku 10

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 2021-01-01

Data do 2021-12-31

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 
zagrożenie kontynuowania 
działalności; "Nie" - Wystąpiły 
okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania 
działalności

Tak



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 31-12-2021r. 
są zgodne ze znowelizowaną ustawą 
o rachunkowości. Jednostka 
sporządza sprawozdanie zgodnie ze 
wzorem przewidzianym dla 
stowarzyszeń wg załącznika nr 6 do 
ustawy o rachunkowości. Środki 
trwałe amortyzowane są metodą 
liniową wg stawek uwzględniających 
kryterium ekonomicznej 
użyteczności.

ustalenia wyniku finansowego

W jednostce przyjęto komputerową 
formę ewidencji księgowej. Wszelkie 
wartości zawarte w sprawozdaniu 
przedstawiane są w złotych polskich. 
Wartość zobowiązań przyjęto wg 
rachunków. Ewidencję kosztów 
prowadzi się na kontach zespołu „4” 
i „5”. Dokumentacja opisująca – 
zakładowy plan kont Odpisów 
amortyzacyjnych dokonuje się w 
sposób liniowy

ustalenia sposobu sporządzenia 
sprawozdania finansowego

W celu ustalenia wyniku 
finansowego stosuje się wariant 
kalkulacyjny.



wizualizacja sprawozdania

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.

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Aktywa razem 1069439.70 876725.19 -

• Aktywa trwałe 77685.60 91379.03 -

• • Wartości 
niematerialne i 
prawne

0.00 0.00 -

• • Rzeczowe 
aktywa trwałe

77685.60 91379.03 -

• • Należności 
długoterminowe

0.00 0.00 -

• • Inwestycje 
długoterminowe

0.00 0.00 -

• • 
Długoterminowe 
rozliczenia 
międzyokresowe

0.00 0.00 -

• Aktywa 
obrotowe

991754.10 785346.16 -

• • Zapasy 74693.13 0.00 -
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• • Należności 
krótkoterminowe

460.71 462.24 -

• • Inwestycje 
krótkoterminowe

916600.26 784883.92 -

• • Krótkotermino
we rozliczenia 
międzyokresowe

0.00 0.00 -

• Należne wpłaty 
na fundusz 
statutowy

0.00 0.00 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Pasywa razem 1069439.70 876725.19 -

• Fundusz własny 982851.90 807753.70 -

• • Fundusz 
statutowy

807753.70 703370.96 -

• • Pozostałe 
fundusze

0.00 0.00 -

• • Zysk (strata) z 
lat ubiegłych

0.00 0.00 -

• • Zysk (strata) 
netto

175098.20 104382.74 -

• Zobowiązania i 
rezerwy na 
zobowiązania

86587.80 68971.49 -

• • Rezerwy na 
zobowiązania

0.00 0.00 -

• • Zobowiązania 
długoterminowe

0.00 0.00 -
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• • Zobowiązania 
krótkoterminowe

0.00 0.00 -

• • Rozliczenia 
międzyokresowe

86587.80 68971.49 -

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

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Przychody z 
działalności 
statutowej

8092200.15 8407002.65 -

• Przychody z 
nieodpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

8092200.15 8407002.65 -

• Przychody z 
odpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

0.00 0.00 -

• Przychody z 
pozostałej 
działalności 
statutowej

0.00 0.00 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Koszty 
działalności 
statutowej

7668897.40 8132700.96 -
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• Koszty 
nieodpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

7668897.40 8132700.96 -

• Koszty 
odpłatnej 
działalności 
pożytku 
publicznego

0.00 0.00 -

• Koszty 
pozostałej 
działalności 
statutowej

0.00 0.00 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

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

423302.75 274301.69 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Przychody z 
działalności 
gospodarczej

0.00 0.00 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy



wizualizacja sprawozdania

Koszty 
działalności 
gospodarczej

0.00 0.00 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Zysk (strata) z 
działalności 
gospodarczej (D - 
E)

0.00 0.00 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Koszty ogólnego 
zarządu

254486.38 201678.30 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

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

168816.37 72623.39 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Pozostałe 
przychody 
operacyjne

10751.71 30094.35 -
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Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Pozostałe koszty 
operacyjne

4525.95 6.69 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Przychody 
finansowe

56.07 1671.71 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Koszty finansowe 0.00 0.02 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

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

175098.20 104382.74 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Podatek 
dochodowy

0.00 0.00 -
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Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Zysk (strata) 
netto (M - N)

175098.20 104382.74 -

Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o 
rachunkowości

Opis

Opis

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.

Opis
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Opis

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.

Opis

Opis

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)

Opis
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Opis

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

Opis
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Opis

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

Opis

Opis

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.

Opis
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Opis

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.

Opis

Opis

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.

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem 
dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają 
wyłącznie jednostki zobowiązane.

A. Zysk (strata) 
brutto za dany 
rok

Rok bieżący 175098.20

Rok poprzedni -

B. Przychody 
zwolnione z 
opodatkowania 
(trwałe różnice 
pomiędzy 
zyskiem/stratą 
dla celów 
rachunkowych a 
dochodem

Rok bieżący

Wartość łączna 175098.20

z zysków 
kapitałowych

0.00

z innych źródeł 
przychodów

175098.20

Wartość łączna -

z zysków 
kapitałowych

-
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/stratą dla celów 
podatkowych), w 
tym:

Rok poprzedni z innych źródeł 
przychodów

-

Pozostałe 
(możliwość 
łącznego 
podania różnic o 
wartościach 
niższych niż 
20.000 zł)

Rok bieżący

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

0.00

z innych źródeł 
przychodów

0.00

Rok poprzedni

Wartość łączna -

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

C. Przychody 
niepodlegające 
opodatkowaniu 
w roku bieżącym, 
w tym:

Rok bieżący

Wartość łączna 175098.20

z zysków 
kapitałowych

0.00

z innych źródeł 
przychodów

175098.20

Rok poprzedni

Wartość łączna -

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

Pozostałe 
(możliwość 
łącznego 
podania różnic o 
wartościach 
niższych niż 

Rok bieżący

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

0.00

z innych źródeł 
przychodów

0.00

Wartość łączna -

z zysków 
kapitałowych

-
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niższych niż 
20.000 zł) Rok poprzedni z innych źródeł 

przychodów
-

D. Przychody 
podlegające 
opodatkowaniu 
w roku bieżącym, 
ujęte w księgach 
rachunkowych 
lat ubiegłych w 
tym:

Rok bieżący

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

0.00

z innych źródeł 
przychodów

0.00

Rok poprzedni

Wartość łączna -

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

Pozostałe 
(możliwość 
łącznego 
podania różnic o 
wartościach 
niższych niż 
20.000 zł)

Rok bieżący

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

0.00

z innych źródeł 
przychodów

0.00

Rok poprzedni

Wartość łączna -

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

E. Koszty 
niestanowiące 
kosztów 
uzyskania 
przychodów 
(trwałe różnice 
pomiędzy 
zyskiem/stratą 
dla celów 
rachunkowych a 
dochodem
/stratą dla celów 

Rok bieżący

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

0.00

z innych źródeł 
przychodów

0.00

Wartość łączna -

z zysków 
kapitałowych

-
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podatkowych), w 
tym: Rok poprzedni

z innych źródeł 
przychodów

-

Pozostałe 
(możliwość 
łącznego 
podania różnic o 
wartościach 
niższych niż 
20.000 zł)

Rok bieżący

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

0.00

z innych źródeł 
przychodów

0.00

Rok poprzedni

Wartość łączna -

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

F. Koszty 
nieuznawane za 
koszty uzyskania 
przychodów w 
bieżącym roku, w 
tym:

Rok bieżący

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

0.00

z innych źródeł 
przychodów

0.00

Rok poprzedni

Wartość łączna -

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

Pozostałe 
(możliwość 
łącznego 
podania różnic o 
wartościach 

Rok bieżący

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

0.00

z innych źródeł 
przychodów

0.00

Wartość łączna -
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niższych niż 
20.000 zł) Rok poprzedni z zysków 

kapitałowych
-

z innych źródeł 
przychodów

-

G. Koszty 
uznawane za 
koszty uzyskania 
przychodów w 
roku bieżącym 
ujęte w księgach 
lat ubiegłych, w 
tym:

Rok bieżący

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

0.00

z innych źródeł 
przychodów

0.00

Rok poprzedni

Wartość łączna -

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

Pozostałe 
(możliwość 
łącznego 
podania różnic o 
wartościach 
niższych niż 
20.000 zł)

Rok bieżący

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

0.00

z innych źródeł 
przychodów

0.00

Rok poprzedni

Wartość łączna -

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

H. Strata z lat 
ubiegłych, w tym:

Rok bieżący

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

0.00

z innych źródeł 
przychodów

0.00

Wartość łączna -
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Rok poprzedni z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

pozostałe

Rok bieżący

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

0.00

z innych źródeł 
przychodów

0.00

Rok poprzedni

Wartość łączna -

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

I. Inne zmiany 
podstawy 
opodatkowania, 
w tym:

Rok bieżący

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

0.00

z innych źródeł 
przychodów

0.00

Rok poprzedni

Wartość łączna -

z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

Pozostałe 
(możliwość 
łącznego 
podania różnic o 

Rok bieżący

Wartość łączna 0.00

z zysków 
kapitałowych

0.00

z innych źródeł 
przychodów

0.00

Wartość łączna -
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wartościach 
niższych niż 
20.000 zł)

Rok poprzedni z zysków 
kapitałowych

-

z innych źródeł 
przychodów

-

J. Podstawa 
opodatkowania 
podatkiem 
dochodowym

Rok bieżący 0.00

Rok poprzedni -

K. Podatek 
dochodowy

Rok bieżący 0.00

Rok poprzedni -


