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1. Podstawowy przedmiot działalności Fundacji 

 

Fundacja „Bank Żywności SOS w Warszawie” prowadzi wyłącznie nieodpłatną działalność statutową 
pożytku  publicznego  w zakresie pomocy społecznej. 

Celem działania jest zmniejszanie obszarów niedożywienia i przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności. 

Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla M.St.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS .0000029435. 

Siedziba Fundacji „Bank Żywności SOS w Warszawie ” mieści się w Regułach, przy ul. Stanisława 

Bodycha 97. 

 

Przedmiotem działalności Fundacji jest:  

• 91.33. Z – zorganizowanie systemu gromadzenia i dystrybucji niewykorzystanej żywności 

• 91.32.C – pomoc żywnościowa dla osób i rodzin najuboższych, w szczególności w rejonach 

zagrożonych bezrobociem 

• 85.32.C – wspieranie organizacji i instytucji zajmujących w szczególności opieką nad dziećmi, 

młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi, bezdomnymi, bezrobotnymi i innymi będącymi w 

trudnej sytuacji życiowej 

• 91.33.Z – promowanie w społeczeństwie, a w szczególności wśród młodzieży, postawy 

niedopuszczania do marnotrawstwa żywności 

• 91.33. Z – wypracowanie reguł współpracy z administracją rządową, samorządami terytorialnymi, 

organizacjami pozarządowymi i innymi osobami prawnymi w zakresie zapobiegania 

marnotrawstwu żywności 

• 91.33.Z. – wyszukiwanie rezerw żywności produkowanej w nadmiarze i marnotrawionej 

• 91.33.Z – gromadzenie żywności i jej rozdział między organizacje pozarządowe i inne instytucje 

prowadzące bezpośrednią pomoc potrzebującym 

• 91.33.Z – działalność edukacyjna, oświatowa i wydawnicza dotycząca celów działania fundacji 

• 91.33.Z – zakładanie placówek opiekuńczych i szkoleniowych pozwalających na realizację i 

popularyzację celów fundacji 

• 91.33.Z – współpraca z organizacjami pozarządowymi, organami administracji rządowej i 

samorządowej oraz innymi instytucjami działającymi na polu pomocy społecznej 

• 91.33.Z – udzielanie pomocy materialnej, szkoleniowej, organizacyjnej instytucjom 

prowadzącym działalność realizującą cele fundacji 

• 91.33.Z – rozwijanie kontaktów z organizacjami, których cele nie są sprzeczne z celami fundacji 

działającymi w Polsce i innych krajach 

• 85.32.C – gromadzenie żywności i jej rozdziału między organizacje pozarządowe i inne instytucje 

prowadzące bezpośrednią pomoc potrzebującym; współpraca z organizacjami pozarządowymi, 

organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami działającymi na polu 

pomocy społecznej; udzielanie pomocy materialnej, szkoleniowej, organizacyjnej instytucjom 

prowadzącym działalność realizującą cele fundacji 

• 91.33.Z – działalność edukacyjna i oświatowa 

• 22.11.Z – działalność wydawnicza dotycząca celów działania fundacji  

 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

2. Sprawozdanie finansowe 

 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności Fundacji w 

przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 

 

Sprawozdanie finansowe jest prezentowane za okres 12 miesięcy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 

2018 r. Dane porównawcze dotyczą okresu od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 

 

 

3. Określenie celów statutowych Fundacji 

 

Cele statutowe Fundacji określa § 8 statutu. Celami tymi są: 
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• inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności społecznej zmierzającej do zmniejszenia 

obszarów niedożywienia najuboższych grup społecznych oraz niedopuszczenia do marnotrawstwa 

żywności: 

• zorganizowanie systemu gromadzenia i dystrybucji niewykorzystanej żywności; 

• pomoc żywnościowa dla osób i rodzin najuboższych, w szczególności w rejonach zagrożonych 

bezrobociem; 

• wspieranie organizacji i instytucji zajmujących się w szczególności opieka nad dziećmi, 

młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi, bezdomnymi, bezrobotnymi i innymi będącymi w 

trudnej sytuacji życiowej; 

• promowanie w społeczeństwie, a w szczególności wśród młodzieży, postawy niedopuszczania do 

marnotrawstwa żywności; 

• wypracowanie reguł współpracy z administracją rządową, samorządami terytorialnymi, 

organizacjami pozarządowymi i innymi osobami prawnymi w zakresie zapobiegania 

marnotrawstwu żywności. 

 

Cele Fundacji są zgodne z działalnością wymienioną w art. 17 pkt.1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 (z 

późniejszymi zmianami) o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególności obejmują 
działalność w zakresie dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.  

 

4. Podsumowanie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego 

 

(a) Podstawy prawne 

 

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Fundacji są zgodne z 

Ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późniejszymi 

zmianami), zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi ogólne zasady rachunkowości dla jednostek 

mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Sprawozdanie finansowe Fundacji zostało sporządzone zgodnie z art. 46 ust. 5 pkt 6, art. 47 ust. 4 pkt 6, 

art. 48 ust. 5, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 oraz art. 49 ust. 5 Ustawy oraz wzorami zamieszczonymi w 

załączniku nr 6 do Ustawy wprowadzonymi nowelizacją z dnia 15 grudnia 2016 roku. 

Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztów historycznych, za wyjątkiem środków trwałych, 

które podlegają urzędowej aktualizacji wyceny środków trwałych określonej odrębnymi przepisami. 

 

(b) Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne 

 

Środki trwałe są to aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej 

użyteczności dłuższym niż jeden rok, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.  

 

Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są w sprawozdaniu finansowym w wartości księgowej netto, to jest 

według ich wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty 

ich wartości. Na wartość początkową środków trwałych oraz środków trwałych w budowie składa się ogół 

kosztów poniesionych przez jednostkę, za okres budowy, montażu, ulepszenia i przystosowania składnika 

aktywów do używania, w tym również nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz koszt 

zaciągniętych zobowiązań pomniejszony o przychody z tego tytułu. W szczególności podlegające 

aktywowaniu koszty zobowiązań mogą obejmować odsetki, prowizje i różnice kursowe od kredytów i 

pożyczek, a także przedpłat i zobowiązań handlowych za okres realizacji budowy. Przychody 

pomniejszające aktywowane koszty dotyczyć mogą odsetek otrzymanych z lokowania czasowo 

niewykorzystanych środków pieniężnych z zaciągniętych zobowiązań. 
 

Odpisu z tytułu trwałej utraty wartości dokonuje się, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że 

kontrolowany przez jednostkę składnik rzeczowych aktywów trwałych nie przyniesie w przyszłości w 

znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. W przypadku zmiany 

technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn 

powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego, dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów 

operacyjnych odpowiedniego odpisu aktualizującego jego wartość. 
 

Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową, cztery razy w roku czyli kwartalnie.  

Fundacja stosuje następujące stawki roczne dla podstawowych grup środków trwałych: 
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urządzenia techniczne i maszyny  30%  

środki transportu   20%     

pozostałe środki trwałe   10%-100% 

Stawka amortyzacyjna dla wartości niematerialnych i prawnych, na które składają się programy 

komputerowe    50 % 

 

(c) Zapasy 

 

Pozyskane dary żywności przeznaczone do nieodpłatnego przekazania odbiorcom wyceniane są według 

wartości określonej przez darczyńcę, a w przypadku nieokreślenia wartości lub braku dokumentu 

określającego tę wartość, dary żywności wycenia się według wartości rynkowej analogicznych artykułów 

w powszechnej sieci handlowej z uwzględnieniem cech świadczących o niepełnej wartości. Przy wycenie 

zapasów uwzględniane są odpisy z tytułu utraty wartości otrzymanych darów żywności. Wycena rozchodu 

zapasów dokonywana jest w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych wartości tych składników 

aktywów.  

 

(d) Należności 

 

Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych oraz pozostałe należności są wyceniane 

w kwocie wymagającej zapłaty na podstawie przepisów, umów lub innych dokumentów. 

  

(e) Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i 

obejmują w szczególności:  

-równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których 

wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych; 

-środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także 

środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają 
one kapitałów własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają 
stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub 

umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł; 

-wartość przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych w budowie, 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych 

przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów 

amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. 

 

(f) Fundusze własne 

 

Fundusze własne stanowią fundusz statutowy oraz fundusze tworzone przez Fundację zgodnie 

z obowiązującym prawem, statutem i uchwałami. 

 

(g) Przychody z działalności statutowej 

 

Przychody pieniężne z działalności statutowej są uznawane w momencie wpływu środków na konto 

bankowe Fundacji. Przychody stanowią otrzymane środki pieniężne, otrzymane dotacje, darowizny, środki 

z programu POPŻ, wpłaty 1% podatku oraz odsetki bankowe. 

Pozyskane dary żywności przeznaczone do nieodpłatnego przekazania odbiorcom wyceniane są według 

wartości określonej przez darczyńcę, a w przypadku nieokreślenia wartości lub braku dokumentu 

określającego tę wartość, dary żywności wycenia się według wartości rynkowej analogicznych artykułów 

w powszechnej sieci handlowej z uwzględnieniem cech świadczących o niepełnej wartości. Przy wycenie 

zapasów uwzględniane są odpisy z tytułu utraty wartości otrzymanych darów żywności. 

 

(h) Koszty działalności statutowej 

 

Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie kont pozwalającym na wyodrębnienie kosztów 

zaliczanych do kosztów administracyjnych oraz na funkcjonalne ustalenie kosztów działalności statutowej 

według źródeł finansowania poszczególnych wydatków. 

Wszystkie koszty finansowane z dotacji są zaliczane do kosztów statutowych.  
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Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym i równocześnie rozliczane według źródeł 

finansowania działalności statutowej. Koszty zaliczane do kosztów ogólnoadministracyjnych 

ewidencjonowane są z uwzględnieniem źródeł ich finansowania. 

Wartość przekazanych nieodpłatnie darów żywności zaliczana jest do kosztów statutowych – koszty te są 
ewidencjonowane łącznie. Ewentualne wyodrębnienie wartości przekazanych darów żywności występuje w 

przypadku określenia tego warunku przez jednostkę przekazującą dary do Fundacji. 

 

(i) Wynik finansowy 

 

Wynik finansowy działalności Fundacji stanowi różnica pomiędzy przychodami działalności statutowej 

(pozyskane dary) a kosztami realizacji zadań statutowych (dary wydane i pozostałe koszty zadań 
statutowych), pomniejszona o koszty administracyjne, z uwzględnieniem pozostałych przychodów i 

kosztów operacyjnych i finansowych. 
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Bieżący rok Poprzedni rok

AKTYWA

Aktywa trwałe 391 304,12 490 909,61

Rzeczowe aktywa trwałe 362 516,72 462 122,21 

Należności długoterminowe 28 787,40 28 787,40

Aktywa obrotowe 962 951,72 447 784,82

Zapasy 632 465,39 250 236,02

Należności krótkoterminowe 68 491,89 148 723,42

Należności od pozostałych jednostek 68 491,89 148 723,42

z tytułu rozliczeń z dotacji 65 751,31 128 091,53

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 

zdrowotnych oraz innych świadczeń 15,58 276,89

inne 2 725,00 20 355,00

Inwestycje krótkoterminowe 261 994,44 48 825,38

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 261 994,44 48 825,38

Suma aktywów 1 354 255,84 938 694,43
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Bieżący rok Poprzedni rok

PASYWA

Fundusze własne 1 000 877,99 503 317,40

Fundusz statutowy 1 100,00 1 100,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych 502 217,40 606 980,38

Wynik finansowy netto za rok obrotowy 497 560,59 (104 762,98)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 353 377,85 435 377,03

Rezerwy na zobowiązania - 20 000,00

- krótkoterminowa - 20 000,00

Zobowiązania krótkoterminowe 4 582,15 359 825,84

Wobec pozostałych jednostek 4 582,15 359 825,84

kredyty i pożyczki - 350 191,78

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4 582,15 7 207,31

- do 12 miesięcy 4 582,15 7 207,31

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń - -

z tytułu wynagrodzeń - 506,00

inne - 1 920,75

Rozliczenia międzyokresowe 348 795,70 55 551,19

- długoterminowe 258 508,17 26 967,87

- krótkoterminowe 90 287,53 28 583,32

Suma pasywów 1 354 255,84 938 694,43
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Bieżący rok Poprzedni rok

35 134 040,18 29 107 308,67

Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego 35 134 040,18 29 107 308,67

Przychody z odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego - -

Przychody z pozostałej działalności statutowej - -

34 641 317,45 29 164 512,14

 Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 34 641 317,45 29 164 512,14

Amortyzacja 99 605,49 1 703,32

Zużycie materiałów i energii 25 276,17 23 368,37

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 656 082,11 614 322,06

Pozostałe koszty 33 860 353,68 28 525 118,39

 Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego - -

 Koszty pozostałej działalności statutowej - -

Zysk/Strata z działalności statutowej 492 722,73 (57 203,47)

Przychody z działalności gospodarczej - -

Koszty działalności gospodarczej - -

Zysk/Strata z działalności gospodarczej - -

Koszty ogólnego zarządu, w tym: 30 623,20 49 230,92

Amortyzacja - 33 775,42

Zużycie materiałów i energii - -

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 559,91

Pozostałe koszty 30 623,20 14 895,59

Zysk/Strata z działalności operacyjnej 462 099,53 (106 434,39)

44 583,32 1 868,58

Pozostałe koszty operacyjne 265,29 4,40

- -

Koszty finansowe 8 856,97 192,77

Zysk/Strata brutto 497 560,59 (104 762,98)

Podatek dochodowy - -

Zysk/Strata netto 497 560,59 (104 762,98)

Przychody z działalności statutowej

Koszty działalności statutowej

Pozostałe przychody operacyjne

Przychody finansowe
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1

Bieżący rok Poprzedni rok

- 350 000,00

- 191,78

Razem - 350 000,00

2

Bieżący rok Poprzedni rok

nie występują nie występują

3 Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

3.1 Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych Inne WNiP

Wartość brutto na początek okresu 4 909,30

Wartość brutto na koniec okresu 4 909,30

Skumulowana amortyzacja na początek okresu 4 909,30

Zmniejszenia - amortyzacja za okres -

Skumulowana amortyzacja na koniec okresu 4 909,30

Wartość netto na początek okresu -

Wartość netto na koniec okresu -

3.2 Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych

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

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

Pożyczka krótkoterminowa z PAFPIO - naliczone odsetki na 31.12.2017, 

oprocentowanie 10% w skali roku

Pożyczka krótkoterminowa z PAFPIO - kapitał, spłacony w całości 

29.02.2018

Samochody
Inne środki 

trwałe

Środki 

trwałe w 

budowie

Razem

Wartość brutto na początek okresu 291 537,00 463 122,83 332 800,53 1 087 460,36

Zwiększenia - zakup 332 800,53 - 332 800,53

Zmniejszenia - sprzedaż 4 500,00 68 358,48 332 800,53 405 659,01

Wartość brutto na koniec okresu 619 837,53 394 764,35 - 1 014 601,88

Skumulowana amortyzacja na początek okresu 231 287,00 394 051,15 - 625 338,15

Zwiększenia - amortyzacja za okres 87 210,09 12 395,40 - 99 605,49

Zmniejszenia - amortyzacja za okres 4 500,00 68 358,48 72 858,48

Skumulowana amortyzacja na koniec okresu 313 997,09 338 088,07 - 652 085,16

Wartość netto na początek okresu 60 250,00 69 071,68 332 800,53 462 122,21

Wartość netto na koniec okresu 305 840,44 56 676,28 - 362 516,72
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3.3 Należności krótkoterminowe Bieżący rok Poprzedni rok

z tytułu rozliczeń z dotacji 65 751,31 128 091,53

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 

zdrowotnych oraz innych świadczeń 15,58 276,89

inne 2 725,00 20 355,00

Należności krótkoterminowe netto 68 491,89 148 723,42

3.4 Fundusz statutowy

3.5 Wynik finansowy netto roku obrotowego

3.6 Zobowiązania krótkoterminowe

o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty: Bieżący rok Poprzedni rok

- w okresie do 1 roku 4 582,15 359 825,84

Razem zobowiązania krótkoterminowe: 4 582,15 359 825,84 

3.7 Rozliczenia międzyokresowe Bieżący rok Poprzedni rok

Inne 348 795,70 55 551,19

Razem 348 795,70 55 551,19

4

Bieżący rok Poprzedni rok

Otrzymane dotacje, w tym: 1 328 112,71 1 299 718,16

- z budżetu państwa 102 877,17 65 415,05

- z budżetu samorządowego 762 008,00 753 974,70

- z innych źródeł 24 300,00 31 879,22

- z programu POPŻ 438 927,54 448 449,19

Otrzymane darowizny 68 699,52 73 527,13

Dofinansowanie z PFRON 11 539,13 -

Wpłaty 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 10 303,50 6 980,90

13 724,20 -

Wartość otrzymanych darów żywności 33 701 661,12  27 727 082,48    

Razem przychody: 35 134 040,18 29 107 308,67 

35 134 040,18 

Fundacja zgodnie ze Statutem posiada fundusz statutowy w wysokości 1 100,00 zł.

Zysk netto za 2018 rok zostanie przeznaczony na działalność statutową Fundacji.

 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 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o 

przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze 

środków publicznych
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5 Informacje o strukturze poniesionych kosztów Bieżący rok Poprzedni rok

Wartość wydanych darów żywności 33 319 431,75  27 969 209,93    

Pozostałe koszty zadań statutowych, w tym: 1 321 885,70    1 195 302,21      

- z budżetu państwa 102 877,17 65 415,05

- z budżetu samorządowego 762 857,32 740 454,20

- z innych źródeł 69 834,08 14 637,97

- z programu POPŻ 386 414,06 374 794,99

Pozostałe koszty działalności administracyjnej 30 623,20          49 230,92           

Razem koszty: 34 671 940,65 29 213 743,06 

6
Bieżący rok Poprzedni rok

brak zmian brak zmian

7

Bieżący rok Poprzedni rok

Przychody z działalności statutowej - 1% 10 303,50 6 980,90

Koszty finansowane z 1% - działalność statutowa Fundacji 10 303,50 6 980,90

8

Bieżący rok Poprzedni rok

nie występują nie występują

Dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 

1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu 

wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od 

osób fizycznych

Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny 

sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik 

finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia 

wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do 

jednostki

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu 

statutowego


