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Związek Stowarzyszeń Federacja Polskich Banków Żywności

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Dla Walnego Zebrania Związku Stowarzyszeń Federacji Polskich Banków Żywności 

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku - tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z

późniejszymi zmianami, "Ustawa o rachunkowości", Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie
rocznego sprawozdania finansowego dającego rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej

Jednostki na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok.

Załączone sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2021 r. składające się z wprowadzenia, bilansu, rachunku

zysków i strat oraz informacji dodatkowej zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o

rachunkowości według załącznika nr 6 dla jednostek o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i przedstawione w niniejszym

dokumencie w następującej kolejności:

Wprowadzenie                                                      str. 2

Bilans                                                                   str. 6

Rachunek zysków i strat str. 8

Informacja dodatkowa str. 9
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ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021r.

WPROWADZENIE

1. Informacje o Jednostce

a) Związek Stowarzyszeń Federacja Polskich Banków Żywności ("Jednostka", "Federacja") powstała
27.06.1997 r. Siedziba Jednostki mieści się w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 30.
 

b) Jednostka wpisana jest do Rejestru Stowarzyszeń i Fundacji pod numerem KRS 0000063599. Wpisu dokonał
Sąd Rejonowy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22.11.2001 r.

c) Przedmiotem działalności jest prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej w zakresie

zmniejszania obszarów niedożywienia oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności poprzez działalność własną
oraz wspieranie członków Jednostki. Jednostka zajmuje się koordynowaniem 32 Banków Żywności, które nie są
formalnie z nią powiązane. Jednostka jest niezależną organizacją pozarządową, apolityczną, neutralną
światopoglądowo, nienastawioną na zysk, działającą na polu pomocy społecznej i prowadzącą działalność
pożytku publicznego. 

d) Jednostka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorst numerem KRS 0000063599. Wpisu dokonał Sąd Rejonowy

w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 09.11.2021 r.

e) Przedmiotem działalności gospodarczej Jednostki jest sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży
wysyłkowej lub internetowej

f) Zgodnie ze statutem czas trwania działalności Jednostki jest nieograniczony.
 

g) Jednostka działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - prawo o stowarzyszeniach (Dz.

U. z 2017 r. poz. 210) oraz w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i

o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

 

h) W roku obrotowym skład Zarządu Jednostki przedstawiał się następująco:

2. Sprawozdanie finansowe

a) Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

b) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez

Federację w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym. 

c) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości, według załącznika nr. 6.

• Beata Ciepła Prezes Zarządu
• Wojciech Jaros Wiceprezes Zarządu
• Błażej Krasoń Wiceprezes Zarządu
• Irena Ogonowska Skarbnik

• Katarzyna Bielawska Sekretarz Zarządu

Wprowadzenie oraz informacje dodatkowe i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego
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ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021r.

WPROWADZENIE (c.d.)

3.1 Aktywa

a) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia,

pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej

uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i

prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.                      

Jednostka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych: 

Jednostka stosuje stawkę 50% dla oprogramowania komputerowego oraz 20 % dla programu ewidencji

żywności.

b) Należności krótkoterminowe

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

Do należności krótkoterminowych jednostka zalicza także kwoty zatwierdzone przez Krajowy Ośrodek Wsparcia

Rolnictwa w momencie pozytywnie rozpatrzonego wniosku o przyznanie dofinansowania na obsługę
realizowanego programu. Jednocześnie, rozpoznawane jest zobowiązanie w części należnej w zakresie

realizowanych działań bankom żywności, które obsługują program. 

c) Inwestycje krótkoterminowe

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do

aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych. 

d )Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów
dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
następują stosownie do upływu czasu.              

W pozycji krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych prezentowane są również rezerwy na przychody,

które zgodnie z zawartymi umowami zrealizują się w przyszłym okresie, a jednostka poniosła w okresie

sprawozdawczym koszty dotyczące zawartych umów.

e) Inwestycje długoterminowe

Inwestycje długoterminowe wycenia się w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy aktualizujące z tytułu trwałej
utraty wartości. 

·         urządzenia techniczne i maszyny 10 % - 20 %

·         środki transportu 20%

.      zestawy komputerowe    30%

·         pozostałe środki trwałe 20%

·         inwestycje w obce środki trwałe 33%

Wprowadzenie oraz informacje dodatkowe i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego
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ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021r.

WPROWADZENIE (c.d.)

3.2 Pasywa

a) Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Fundusz socjalny nie jest

tworzony.

Zobowiązania finansowe (z wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, instrumentów
pochodnych o charakterze zobowiązań oraz pozycji zabezpieczanych) wycenia się nie później niż na koniec

okresu sprawozdawczego, według skorygowanej ceny nabycia.

b) Rozliczenia międzyokresowe

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań
przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności ze świadczeń wykonanych na

rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny.

Saldo konta przychodów przyszłych okresów określa kwoty dotacji otrzymanych a nie wydatkowanych w okresie

sprawozdawczym. Odpisy w przychody okresu następują równolegle do poniesionych kosztów projektów.

3.3 Rozpoznawanie przychodów i kosztów

Do przychodów zaliczane są należne środki pieniężne (w tym składki członkowskie) i inne aktywa finansowe ze

źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa, w tym dotacje i subwencje na realizację zadań statutowych,

otrzymane składniki majątkowe, a także kwoty należne ze sprzedaży składników majątkowych oraz przychody

finansowe.

Na należne przychody dotyczące realizowanych projektów na które poniesiono koszty mimo braku wpływu
dotacji, tworzona jest rezerwa na przychody w wysokości równoważącej poniesione koszty..
Do kosztów działalności zaliczane są koszty związane z realizacją zadań statutowych oraz koszty administracyjne

Jednostki takie, jak wynagrodzenia oraz ubezpieczenia pracowników, zużycie materiałów, zakup usług obcych

oraz pozostałe koszty o charakterze administracyjnym.

Koszty projektów księgowane są w rozbiciu na poszczególne projekty zgodnie z otrzymanymi dotacjami i w

podziale na tytuły kosztów w układzie niezbędnym do prawidłowego rozliczenia danego projektu.

Federacja uzyskuje przychody z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Są to ogłoszenia i reklamy dotyczące
świątecznej akcji zbiórki żywności. Kwoty uzyskanych nieodpłatnych świadczeń ujęte są w księgach w

przychodach i kosztach.

Żywność otrzymana przez Banki Żywności nie jest wykazywana w rachunku wyników Jednostki. Informacje o

wartości żywności przekazanej w danym okresie do Banków Żywności zostały zaprezentowane w dodatkowych

informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego.

KOZ - koszty ogólnego zarządu

Do ewidencji kosztów ogólnego zarządu służy konto 550- Koszty administracyjne – ogólnego zarządu . Są to

koszty związane  z zarządzaniem Jednostką i obsługą administracyjną jej działalności.

Wyodrębnienie KOZ wymagane jest ze względu na różnorodność realizowanych zadań i projektów, w projektach

finansowanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nalicza się ryczałt kosztów pośrednich (KOZ) w

wysokości 25% rzeczywiście poniesionych kosztów. Naliczenia ryczałtu dokonuje się na koniec roku

obrotowego i w ciągu roku na zakończenie realizowanego projektu..

Wprowadzenie oraz informacje dodatkowe i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego
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ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021r.

WPROWADZENIE (c.d.)

Na koniec roku obrotowego ustalany jest udział procentowy kosztów ogólnego zarządu w stosunku do

poniesionych już kosztów poszczególnych projektów będących w trakcie realizacji, w wysokości zgodnej z

zawartymi umowami. Koszty ogólnego zarządu wykazywane są w kolumnie G Rachunku Zysków i Strat.

W projektach gdzie w kosztorysie ustalono sztywne kwoty kosztów administracyjnych, koszty te księgowane są
bezpośrednio na konta kosztowe projektu z faktur kosztowych dotyczących kosztów administracyjnych.

W projektach, w których w budżecie nie przewidziano KOZ, kosztów tych nie dolicza się.

Sprawozdanie finansowe jest przygotowane zgodnie Załącznikiem nr 6 do Ustawy o rachunkowości i obejmuje:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

b) bilans, - dla jednostek organizacji pozarządowych
c) rachunek zysków i strat - dla jednostek organizacji pozarządowych
d) informacja dodatkowa.

Wprowadzenie oraz informacje dodatkowe i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego
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ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021r.

31.12.2021 r. 31.12.2020 r.

Dodatkowe 

informacje zł zł
12 398,58 28 343,19

1 - 12 273,55

1.Koszty zakończonych prac rozwojowych - -

2.Wartość firmy - -

3.Inne wartości niematerialne i prawne - 12 273,55

4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne - -

2 6 797,02 10 468,08

6 797,02 10 468,08

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego - -

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i

wodnej - -

c) urządzenia techniczne i maszyny 6 797,02 10 468,08

d) środki transportu - -

e) inne środki trwałe - -

- -

- -

III. Należności długoterminowe 9 - -

1.Od jednostek powiązanych - -

1.Pozostałe - -

IV. Inwestycje długoterminowe 3 5 601,56 5 601,56

1.Nieruchomości - -

2.Wartości niematerialne i prawne - -

3.Długoterminowe aktywa finansowe 5 601,56 5 601,56

a) w jednostkach powiązanych 5 601,56 5 601,56

 - udziały lub akcje 5 601,56 5 601,56

 - inne papiery wartościowe - -

 - udzielone pożyczki - -

 - inne długoterminowe aktywa finansowe - -

b) w pozostałych jednostkach - -

 - udziały lub akcje - -

 - inne papiery wartościowe - -

 - udzielone pożyczki - -

 - inne długoterminowe aktywa finansowe - -

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - -

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodwego - -

2. Inne rozliczenia międzyokresowe - -

B. Aktywa obrotowe 3 308 121,69 1 779 166,39

I.Zapasy - -

1.Materiały - -

2.Półprodukty i produkty w toku - -

3.Produkty gotowe - -

4.Towary - -

5.Zaliczki na dostawy - -

II. Należności krótkoterminowe 10 470 730,23 112 799,75

1.Należności od jednostek powiązanych 14 141 558,53 101 291,42

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - -

 - do 12 miesięcy - -

 - powyżej 12 miesięcy - -

b) inne 141 558,53 101 291,42

BILANS

1.Środki trwałe

2.Środki trwałe w budowie
3.Zaliczki na środki trwałe w budowie 

A. Aktywa trwałe
I.Wartości niematerialne i prawne

II.Rzeczowe aktywa trwałe

Bilans sporządzony na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Wprowadzenie oraz informacje dodatkowe i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego
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ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021r.

31.12.2021 r. 31.12.2020 r.

AKTYWA (CD.)

Dodatkowe 

informacje zł zł
2.Należności od pozostałych jednostek 329 171,70 11 508,33

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 329 023,27 3 000,00

 - do 12 miesięcy 329 023,27 3 000,00

 - powyżej 12 miesięcy - -

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń - -

 i zdrowotnych oraz innych świadczeń - -

c) inne 148,43 8 508,33

d) dochodzenie na drodze sądowej - -

III. Inwestycje krótkoterminowe 11 2 649 635,49 1 318 521,59

1.Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 649 635,49 1 318 521,59

a) w jednostkach powiązanych - -

 - udziały lub akcje - -

 - inne papiery wartościowe - -

 - udzielone pożyczki - -

 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe - -

b) w pozostałych jednostkach - -

 - udziały lub akcje - -

 - inne papiery wartościowe - -

 - udzielone pożyczki - -

 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe - -

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 649 635,49 1 318 521,59

 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2 649 635,49 1 318 521,59

 - inne środki pieniężne - -

 - inne aktywa pieniężne - -

2.Inne inwestycje krótkoterminowe - -

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12 187 755,97 347 845,05

 C. Należne wpłaty na fundusz statutowy - -

3 320 520,27 1 807 509,58

31.12.2021 r. 31.12.2020 r.

PASYWA

Dodatkowe 

informacje zł zł
A. Fundusz własny 957 742,36 686 176,16

I. Fundusz własny - -

II. Pozostałe fundusze - -

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 686 176,16 585 571,85

IV. Zysk (strata) netto 271 566,20 100 604,31

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 362 777,91 1 121 333,42

I. Rezerwy na zobowiązania - -

II. Zobowiązania  długoterminowe
III. Zobowiązania  krótkoterminowe 13 240 493,12 130 152,44

1. kredyty i pożyczki - -

2. inne zobowiązania 240 493,12 130 152,44

3. fundusze specjalne - -

IV. Rezerwy na zobowiązania - -

V. Rozliczenia międzyokresowe 2 122 284,79 991 180,98

1. rozliczenia międzyokresowe przychodów 2 122 284,79 991 180,98

2. Inne rozliczenia międzyokresowe - -

 - długoterminowe - -

 - krótkoterminowe - -

3 320 520,27 1 807 509,58Pasywa razem

Aktywa razem

BILANS (CD.)

Wprowadzenie oraz informacje dodatkowe i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego
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ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

2021 2020
Dodatkowe 

informacje zł zł

4 3 663 740,16 3 689 235,75

I. 
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

3 654 240,16 3 366 401,25

II.
Przychody z odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

9 500,00 322 834,50

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej - -

5 3 249 818,60 3 435 900,01

I. 
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego

3 240 318,60 3 113 065,51

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 9 500,00 322 834,50

III. Koszty pozostałej działalności statutowej - -

413 921,56 253 335,74

- -

- -

- -

6
143 648,83 193 537,63

270 272,73 59 798,11

7 5 872,93 54 277,15

7 6 382,99 9 477,91

8 2 954,00 359,49

8 1 073,47 4 040,05

271 643,20 100 916,79

77,00 312,48

271 566,20 100 604,31

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień  31.12.2021 jest zgodny z 
załącznikiem Nr 6 do Ustawy o rachunkowości.

A. Przychody działalności statutowej:

B. Koszty działalności statutowej

III. Pozostałe przychody finansowe

IV. Koszty finansowe

I. Zysk (strata) brutto (H+I-II+III-IV)

K. Zysk (strata) netto (I-J)

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

D. Przychody działalności gospodarczej

E. Koszty działalności gospodarczej

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

G. Koszty ogólnego zarządu

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

I. Pozostałe przychody operacyjne

II. Pozostałe koszty operacyjne

J. Podatek dochodowy

Wprowadzenie oraz informacje dodatkowe i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego
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ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Wartości niematerialne i prawne

Zmiany wartości niematerialnych i prawnych w okresie sprawozdawczym

31.12.2021 31.12.2020

zł zł

(a) Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto 245 473,07 291 833,07

Wartości niematerialne i prawne -  umorzenie 245 473,07 279 559,52

Wartości niematerialne i prawne - netto - 12 273,55

2. Rzeczowy majątek trwały
31.12.2021 31.12.2020

zł zł
(a) Struktura rzeczowego majątku trwałego

Urządzenia techniczne i maszyny 6 797,02

Pozostałe środki trwałe 0,00 10 468,08

Inwestycje w obce środki trwałe 0,00 0,00

Rzeczowy majątek trwały razem 6 797,02 10 468,08

(b) Struktura własnościowa rzeczowego majątku trwałego

Własne 6 797,02 10 468,08

Rzeczowy majątek trwały razem 6 797,02 10 468,08

(c) Zmiana stanu rzeczowego majątku trwałego

3. Inwestycje długoterminowe 31.12.2021 31.12.2020

zł zł
Udziały w spółce "Spiżarnia Inicjatyw" sp. z o.o. 5 601,56 5 601,56

w tym:

Kapitał udziałowy 5 000,00 5 000,00

Koszty  nabycia 601,56 601,56

Lp. Kapitał udziałowy

1. Udziałowcy Liczba       

udziałów
Wartość    

nominalna zł
Liczba        

udziałów
Wartość    

nominalna zł
Federacja Polskich Banków Żywności 100 5 000,00 100 5 000,00

100 5 000,00 100 5 000,00Razem

Poprzedni rok Bieżący rok

Urządzenia techniczne i 
maszyny zł

Pozostałe środki trwałe 
zł

Inwestycje w obce środki 
trwałe zł

Wartość brutto na początek okresu 102 924,03 75 774,53 53 887,96

Zwiększenie - zakup, przyjęcie do używania 0,00 0,00 0,00

Zmniejszenie - sprzedaż, likwidacja, inne -90 724,03 -66 521,86 -53 887,96

Wartość brutto na koniec okresu 12 200,00 9 252,67 0,00

Skumulowana amortyzacja na początek okresu 92 455,95 75 774,53 53 887,96

Zwiększenie - amortyzacja za okres 1 896,32 0,00 0,00

Zmniejszenie - sprzedaż, likwidacja -88 949,29 -66 521,86 -53 887,96

Skumulowana amortyzacja na koniec okresu 5 402,98 9 252,67 0,00

Wartość netto na koniec okresu 6 797,02 0,00 0,00

Wprowadzenie oraz informacje dodatkowe i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego
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ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (c.d.)

4. Struktura przychodów 

2021 2020

zł zł
Otrzymane dotacje

Zwrot kosztów poniesionych przez Jednostkę na obsługę Programu FEAD POPŻ 662 196,80 626 455,65

PROM 762 220,63 543 856,14

EKOMISJA 120 792,90 384 256,10

TESCO (Polska) Sp. z o.o. 47 194,00 124 200,00

POWER 64 141,14 38 501,20

McCormick Polska S.A. 0,00 36 228,01

Erasmus 42 647,29 600,01

NBP 10 490,00 141,39

STREFOWA - -19 463,79

LIDL Sp. z o.o. S. k. Ekomisja 77 581,36 0,00

EFTA Społeczności nie marnują 29 355,73 0,00

BAYER  Emokisja  w przedszkolach 6 995,33 0,00

EFTA Pola Aktywności 193 831,24 0,00

112 500,00 45 000,00

1 145 199,74 974 297,45

321 420,99 370 375,92

7 107,30 12 811,20

31 785,58 201 753,82

0,00 0,00

Przychody z odpłatnej  działalności statutowej

Tesco Polska Sp. zo.o. 0,00 230 994,50

AMICA S.A 0,00 40 000,00

IKEA RETAIL SP Z O. O. 0,00 30 000,00

Instytut Promocji Gospodarki 0,00 12 000,00

DPD Polska 0,00 9 840,00

EDWARDS LIFSCIENCES POLAND 2 500,00 0,00

KAUFLAND 5 000,00 0,00

Województwo Pomorskie 2 000,00 0,00

WRZOS 0,00 0,00

Fundacja Gdańska 0,00 0,00

Inne przychody 18 780,13 27 388,15

Razem przychody działalności statutowej 3 663 740,16 3 689 235,75

Nieodpłatne świadczenia otrzymane

Darowizny od osób fizycznych  1%

Składki członkowskie

Darowizny pieniężne od osób fizycznych

Otrzymane darowizny

Darowizny pieniężne od osób prawnych

Przychody z tyt. zbiórek publicznych

Wprowadzenie oraz informacje dodatkowe i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego
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ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (c.d.)

5. Struktura wydatków

2021 2020

zł zł

0,00 0,00Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem:

Razem koszty 2021

Koszty statutowe  Jednostki i koszty ogólnego zarządu zł

Wynagrodzenia - osobowy fundusz płac 1 016 898,63

Wynagrodzenia - umowy cywilno-prawne 195 715,80

ZUS koszt pracodawcy 194 012,93

Amortyzacja 14 169,87

Media 15 495,71

Materiały biurowe,  gospodarcze 44 374,47

Audyt, obsługa prawna i finansowo-księgowa 129 232,08

Koszty ogłoszeń, promocji, reklamy 203 335,26

Usługi stałe na rzecz Federacji (programu POPŻ, fundraisingu i inne) 213 799,70

Czynsz 66 503,39

Usługi bankowe 3 781,47

Usługi doradcze, serwisowe 73 459,50

Składki i opłaty 28 704,27

Podróże krajowe i zagraniczne, przejazdy 32 831,68

Koszt szkoleń i konferencji 94 719,11

Dotacje udzielone Bankom Żywności 0,00

Koszty usług telekomunikacyjnych, informatycznych 427 770,18

Świadczenia na rzecz pracowników 42 953,62

Darowizny na rzecz  Banków Żywności 505 922,59

Działania edukacyjne w imieniu FPBŻ 0,00

Inne koszty 89 787,17

Razem koszty działalności statutowej i koszty ogólnego zarządu 3 393 467,43

Wprowadzenie oraz informacje dodatkowe i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego
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ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (c.d.)

5 Struktura wydatków (c.d.)

zł

168 618 995,35

4 029 595,51 

Pozostałe przychody i zyski

6 Koszty ogólnego zarządu

7. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

a)  pozostałe przychody  operacyjne 2021 2020

Umorzone i spisane zobowiązania 5 843,67 6 205,62

Otrzymane odszkodowania 0,00 0,00

Umorzone składki ZUS 0,00 48 069,44

Inne 29,26 2,09

Zwrot dotacji z poprzednich lat 0,00 0,00

Razem 5 872,93 54 277,15

b) pozostałe koszty operacyjne
2021 2020

zł zł
Sprzedaż środka trwałego 0,00 0,00

Pozostałe koszty operacyjne 6 382,99 9 477,91

Razem 6 382,99 9 477,91

Żywność obejmowała m.in.:

W ramach realizacji zadań statutowych do magazynów Banków Żywności i organizacji partnerskich została dostarczona 
żywność o wartości netto:

Wartość żywności przekazana do Banków Żywności w ramach programu POPŻ / FEAD nie stanowi dla Jednostki przychodu, ani kosztu. 

marchewkę z groszkiem, fasolę białą,koncentrat pomidorowy, buraczki-wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, kaszę gryczaną, ryz

biały, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, gołąbki w sosie pomidorowym, filet z makreli w oleju, szynkę
drobiową, pasztet wieprzowy, cukier biały, olej rzepakowy.

Wartość żywności przekazanej w 2021 r. na rzecz Banków Żywności

Jednostka pełni w tej transakcji rolę pośrednika pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa ( KOWR), a Bankami Żywności.
KOWR podpisuje z Jednostką umowę dotyczącą obsługi programu POPŻ / FEAD oraz ilości żywności, która ma zostać w danym roku

przekazana przez Przedsiębiorców do Banków Żywności. 

- w ramach innych umów 

- w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa ( POPŻ / FEAD )

Pieczywo i ciasta, Kawy, herbaty. Napoje kawowe, płatki śniadaniowe, musli, napoje śniadaniowe, zboża, słodycze, desery mleka, mąki, 
makarony. Owoce i warzywa, ziarna jadalne, zupy, przyprawy, sosy i dodatki do potraw, oleje i tłuszcze, cukier, przetwory z owoców i 
warzyw, konserwy, pasty, sałatki, dania gotowe, żywność dla dzieci, napoje, owoce i warzywa, mrożone ryby i owoce morza, Nabiał i 
jaja, mięso, ryby 

Na 31.12.2021 udział procentowy KOZ do kosztów projektów wynosi 15,52%

Wartość powyższych darowizn nie stanowi dla Jednostki przychodu, ani kosztu. Jednostka pełni w tych transakcjach rolę pośrednika
pomiędzy Darczyńcami, a Bankami Żywności. 

Na koniec roku obrotowego ustalany jest udział procentowy kosztów ogólnego zarządu ( KOZ) w stosunku do poniesionych już kosztów
poszczególnych projektów będących w trakcie realizacji, w wysokości zgodnej z zawartymi umowami. 

W projektach finansowanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nalicza się ryczałt kosztów pośrednich (KOZ) w wysokości 25%

rzeczywiście poniesionych

Wprowadzenie oraz informacje dodatkowe i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego
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ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (c.d.)

8. Przychody i koszty  finansowe

a) przychody finansowe 2021 2020

zł zł
Odsetki KOWR 2 954,00 16,93

Nadwyżka dodatnich różnic kursowych 0,00 342,56

Razem 2 954,00 359,49

b) koszty finansowe 2021 2020

zł zł
Odsetki zapłacone 885,28 3 920,52

Różnice kursowe zrealizowane 0,00 0,00

Różnice kursowe niezrealizowane 188,19 0,00

Inne 0,00 119,53

Razem 1 073,47 4 040,05

9. Należności długoterminowe

31.12.2021 31.12.2020

zł zł
Kaucje i przedpłaty 0,00 0,00

10. Należności krótkoterminowe
31.12.2021 31.12.2020

z tytułu: zł zł
Należności od KOWR z tytułu not księgowych 0,00 0,00

Należności z tytułu zawartych umów dotacji 329 023,27 3 000,00

Należności od Banków Żywności 141 558,53 101 291,42

Rozliczenie zaliczek pracowniczych 0,00 210,07

Inne 148,43 8 298,26

Razem 470 730,23 112 799,75

11. Inwestycje krótkoterminowe 31.12.2021 31.12.2020

są to środki pieniężne
w kasie 420,55 420,55

na rachunkach bankowych 2 649 214,94 1 318 101,04

Razem 2 649 635,49 1 318 521,59

Należności są podane w wartościach brutto. Brak jest podstaw do utworzenia odpisów aktualizujących wartość należności.

Wprowadzenie oraz informacje dodatkowe i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego
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ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (c.d.)

12. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 31.12.2021 31.12.2020

z tytułu:
koszty projektów w trakcie realizacji 0,00 0,00

rezerwa na przychody 187 418,97 347 845,05

koszty dotyczące przyszłego okresu 337,00 0,00

Razem 187 755,97 347 845,05

13 Zobowiązania krótkoterminowe

31.12.2021 31.12.2020

z tytułu: zł zł
Dostawy towarów  i usług 21 105,63 85 653,24

Rozliczenie z Bankami Żywności z tyt. not uznaniowych od KOWR 700,00 713,18

Zobowiązania do Banków żywności inne 17 038,15 0,00

Zobowiązania z tytułu podatków PI, CIT. ZUS i VAT 106,00 40 100,88

Kaucje wpłacone przez BŻ 201 318,55

Inne zobowiązania 224,79 3 685,14

Razem 240 493,12 130 152,44

14 Transakcje z jednostkami powiązanymi

Jednostkami powiązanymi z Federacją są zrzeszone Banki Żywności. 

31.12.2021 31.12.2020

zł zł
Należności, w tym:

Bank Żywności w Olsztynie 17 892,81 60,73

Związek Stowarzyszeń Bank Żywności Leszno 17 039,83 18 165,93

Bank Żywności SOS w Warszawie 769,48 0,00

Bank Żywności w Szczecinie 19 547,94 0,00

Bank Żywności we Wrocławiu 18 671,79 2 411,50

Fundacja Bank Żywności w Ciechanowie 0,00 40 000,00

Związek Stowarzyszeń  Bank Żywności w Pile 121,46 121,46

Bank Żywności w Chojnicach 0,00 0,00

Fundacja Bank Żywnosci w Lublinie 5 007,00 0,00

Bank Żywności w Siedlcach 0,00 0,00

Bank Żywności w Koninie 1 121,26 0,00

Bank Żywności w Grudziądzu 61 174,96 40 000,00

Bank Żywności w Nowych Bielicach 0,00 159,90

Związek Stowarzyszeń  Bank Żywności w Trójmieście 0,00 159,90

Kielecki Bank Żywności 212,00 212,00

Razem 141 558,53 101 291,42

Powyższe kwoty dotyczą bieżących rozrachunków z jednostkami powiązanymi z tytułu wzajemnych świadczeń, not obciążeniowych i

składek członkowskich.

Wprowadzenie oraz informacje dodatkowe i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego
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14 Transakcje z jednostkami powiązanymi (c.d.)

Zobowiązania, w tym: 31.12.2021 31.12.2020

zł zł

0,00 4 000,00

Fundacja Bank Żywności Lublin 0,00 0,00

Kielecki Bank Żywności 0,00 1 291,50

Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana 0,00 2 381,28

Bank Żywności w Krakowie 0,00 0,00

Śląski Bank Żywności 0,00 0,00

Świętokrzyski Bank Żywności 0,00 0,00

Bank Żywności we Wrocławiu 0,00 0,00

Bank Żywności w Olsztynie 700,00 700,00

Bank Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach 0,00 0,00

Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki - Białystok 0,00 0,00

Fundacja Bank Żywności w Ciechanowie 50,00 50,00

Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności 0,00 0,00

Bank Żywności w Nowych Bielicach 0,00 0,00

Związek Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności 0,00 0,00

Bank Żywności w Częstochowie 0,00 0,00

Związek Stowarzyszeń Kielecki Bank Żywności 0,00 0,00

Podkarpacki Bank Żywności 0,00 0,00

Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. 0,00 0,00

Bank Żywności w Elblągu 0,00 0,00

Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności 5 487,90 0,00

Bank Żywności w Tarnobrzegu 0,00 0,00

Bank Żywności w Tczewie 4 278,18 4 278,18

Fundacja Bank Żywności w Toruniu 0,00 0,00

Bank Żywności w Chojnicach 0,00 13,18

Bank Żywności SOS w Warszawie 5 040,57 3 877,57

Związek Stowarzyszeń  Bank Żywności w Trójmieście 0,00 20 163,28

Bank Żywności w Grudziądzu 152,00 0,00

Bank Żywności w Słupsku 0,00 0,00

Bank Żywności w Koninie 0,00 0,76

Bank Żywności w Siedlcach 2 029,50 3 119,28

Bank Żywności w Płocku 0,00 0,00

Razem 17 738,15 35 875,03

15. Wynik finansowy

16. Wynagrodzenia

2021 2020

liczba osób liczba osób 
Stanowiska umysłowe 15,00 14,00

Przeciętne zatrudnienie 15,00 14,00

Przeciętne zatrudnienie w poszczególnych grupach zawodowych w ciągu roku obrotowego wyniosło: 

Jednostka osiąga wyłącznie dochody przeznaczone w całości na realizacje celów statutowych, które na podstawie art.17 ust. 1 Ustawy o

podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. wolne są od podatku dochodowego od osób prawnych.

Zysk netto za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wynosi 271 566,20

Powyższe kwoty dotyczą bieżących rozrachunków z jednostkami powiązanymi z tytułu realizacji płatności w ramach projektu programu 

Wprowadzenie oraz informacje dodatkowe i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego
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Wynagrodzenie dla Zarządu

Wynagrodzenie wypłacone Członkom Zarządu. 2021 2020

z tytułu: zł zł
Umów cywilno-prawnych 101 232,00 132 000,00

Razem 101 232,00 132 000,00

Transakcje z członkami organu zarządzającego, 
nadzorującego lub administrującego Federacji

 

17.

zł
Poniesione w bieżącym roku obrotowym 0,00

Planowane na rok następny 0,00

18. Informacje o gwarancjach, poręczeniach i 
pożyczkach 

19. Cele i zasady zarządzania ryzykiem 
finansowym

Ryzyko kredytowe

Ryzyko płynności

Umowy nieuwzględnione w bilansie

Federacja nie udzieliła pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających w okresie

od   1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia  2021 r.

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Ryzyko płynności rozumiane jako ryzyko wystąpienia trudności w spełnieniu przez Federację obowiązków związanych z regulowaniem

zobowiązań, które rozliczane są w drodze wydania środków pieniężnych. Federacja na bieżąco monitoruje wpływy i wydatki.

Ryzyko kredytowe rozumiane jako ryzyko, że dłużnicy nie wywiążą się ze swoich zobowiązań i tym samym spowodują poniesienie strat

przez Federację, w ocenie kierownictwa Federacji jest nieznaczne. Federacja podejmuje odpowiednie działania mające na celu

ograniczenie ryzyka kredytowego.

Jednostka nie zawierała umów, które nie są ujęte w bilansie, a których wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wynik

finansowy Jednostki byłby znaczący.

Jednostka nie udzielała żadnych gwarancji i poręczeń i nie ma z tego tytułu zobowiązań. Jednostka nie udzielała pożyczek i świadczeń o

podobnym charakterze  osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych.

Działalność Federacji narażona jest na następujące ryzyka finansowe:

Wprowadzenie oraz informacje dodatkowe i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego
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Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (c.d.)

20.  Zdarzenia po dniu bilansowym 

21.

2021 2020

zł zł
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego 9 840,00 1 230,00

22.

23. Informacja o przeznaczeniu darowizn 1%

24. Fundusz statutowy

Federacja nie tworzy funduszu stukowego

Przychody z darowizn od osób fizycznych 1% w roku 2021 wynosiły 7 107,30zł. Zebrane środki nie zostały wydatkowane. Jednostka nie 
poniosła kosztów związanych  z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 

W roku obrotowym objętym sprawozdaniem finansowym Jednostka nie zawarła żadnych transakcji na warunkach innych niż rynkowe ze

stronami powiązanymi.

Kontynuacja skomplikowanej pandemicznie sytuacji w całym kraju kierownictwo uważa za zdarzenie nie powodujące korekt w

sprawozdaniu finansowym za rok 2021. Kierownictwo jednostki nie odnotowało zauważalnego wpływu w/w sytuacji na przychody

jednostki

Zagrożenia epidemiologiczne miały wpływ na komplikacje operacyjnych działań jednostki, w obsłudze działalności statutowej i realizacji

projektów co wiązało się ze jednej strony ze zwiększonymi kosztami logistycznymi a z drugiej ze zmniejszonymi kosztami ograniczonych

w prowadzeniu szkoleń i spotkań stacjonarnych. Po stronie przychodów widzimy ryzyka związane z przyszłymi darowiznami

finansowymi od osób prawnych. Natomiast ze strony osób fizycznych zauważalne jest zwiększone zainteresowanie darczyńców.

Wypłacone lub należne wynagrodzenie podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy:

Transakcje z jednostkami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe 

Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Kierownictwo będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki 
mające wpływ na finanse jednostki. 

FPBŻ posiada przyszłe świadczenie z tytułu decyzji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nr: 1/2022 z dnia 20 marca 2022, niemniej 
Zarząd FPBŻ monitoruje na bieżąco sytuację oraz podejmuje stale prawne kroki w celu uzyskania umorzenia należności wynikającej z 
w/w decyzji oraz ulg w jej spłacie a pierwsza decyzja KOWR w tej sprawie wskazuje na brak zagrożenia ciągłości działania Federacji.
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