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1" Nazrva firmy i siedzitra:

$towarzyszenię 'Bank Xywności w Ncwyeh l}ielieach
Nowe Bielic* 324
76-039 trlieriekierz
NlP 499-aŻ-84-L67
REGON 3310447SS
$-vn:b*l rodzaju podstarv*łvej łlzi*łalności wg PKf}: 9133 n

Podstxwawy przednri*t dxigłxlności Storvarzysz*ni* :

1) wyszukiwanie rezęrw xYrvnr:ściprodukowanej w nadmiatze, ni*.łykorrystyrvan*j 1ub

niebandiowei,
2) *rpobieganie i wallca z marnotraq's{wern żywności,
3) nrganizowanie zbioręk zyl'vności,
ł) udzielanie pomocy zywn*ściorvej osnbr:nl szczegÓlnie tej pomocy p*trzeł:ującvnl *';i7

1nrcjowanie i koordynaeja dzinłań instytucji, organizacji i placr:w*k charytatpvnye}ł
zaj muj ących si ę rozdziłlłen: d arłv" wśrCId potrzebuj ących.

5} rvspołdziałanię z *dbi*rcami

Wsknzanie wł*ściw*go sąr$x lub in*cgtl grganu prow*duącegcl rej*str:

sąd Rejonr:wy w Kaszalinie, tX Wl'dział Krajoweg* Rejcstru sądow*go

K!ŁS : 00*0s02ss{ Krrrj*wy &.*jestr $ądowy
I}ata wpisu : Ż5'&5'20t0 r. ( nxmer rvpinłl w p*zycji rejestru 3 }

Ź. Wskxzanie c2'xsu tnvami* driałalno*ei jełlnostki: *nag **e*kr*s}łłłły"

3. Wskax*ni* *kncsu o'bjęteg6 gprswoudanieln finan:ołvyxl:

Roczne sprawozdanie finansowe za okręs ocl 01 stycznia do 31 gnlelnia ?01 l r

4. wskaranie (ey 5pre1v*z{'anie finans{}wĆ 
'*st'tł{} 

spłlrxą{*u*nc pruy

założeniu k*xĘnu*w't}lifi dpixłalxośei prz*z ${ow*rxysae*}ie w

łla.iącej się pr"z*lvidzt*ć prnysxł*śei or*r cxy l}i* lstni*ją okoli'exrł**ei

wskazujące x& 
'ł$w*}ż''* 

xegr$;ł*&ix łlla kclnĘnw*wenie ;łruen *ią

dxiałal*ośei-

Rccale sprawozdanie sporxątlzsn$ pfzy załozeniu kontynuł:r.vania działa}ności przez

Stowarzyszenie przezcłr najmniej 12 kolcjnyeh mi*sięcy i rlłxz*j. ni* są ne-m uO&nę

oko1ic;ności, kt6re wskaxyłvałyby na is{ni*nie pcwaxny*h zagrnzcn dla konl-ynu*rłanla

prxez litowarzyszeni* działalnłlści.



5. omÓwienie przyjętyeh zasad ( polityki ) ra*hunkłlwościo w fytt} rnetłlrl

}Yyc€ny aktywórr i pasywów {takż**m*rtyzaeji }, porniaru rvynikrł
finansow*go $reu spos*bx sp*rządz*nia sprałv*xdania finansorv€g{} lt
zakrcsi*, w jakirn ustaw* p*zostawia jedn*stce praw* wyb*ru"

Aktywa i pasywa rvycgniono wg zasad określonych w ustawie * rac}runkoią'ości.

1. Do środkow tnvałych i wartości niematerialnych i prawnych zalltza się składniki i
prawa rrr'ajątkowe o wartośei wyzszej niż 3-$0s ?ł.

?" Do amońyzacji Środkow trwałych i wańości niematerialnyc}r i prawnych stosujc się

netody i stawki zapewniające odpisanic ty*h środkÓw zgodnie z za1ą'łzłz|kami dc
Rłzparządzenia Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 1999r' w sprawie Klasyfikacjl
$rańkaw TrrvĄch lKsp/ (Dz.U. Nr 112 poz. 13 17}^

3. $tany i rozchody materiałow i torvarÓw wycenia się:
_ objętę ewidencją iłościowo wartośoił:wą:

a. materiały - r.veelług cen zakupu, stosująe zasadę ",pierwsze węszło * pierwsze

1ryyszł0'''
b. lowary - wedfug cełr zakilpu, st*sująe zas*&ę,'pierwsze w*szło * pieru'szł

wyszło"

3' Wartośc nalezności ur*alniono tv{oruąc aktualizację la na1ezności od dfuznikow.
postawionych $,st&n likwidacji 1ub upadłr:ści oraz zalegĄącyeh na dzie* bilansolł'y z
zupłatąw ralezn*ści cld stanu zagrr:zenia.

1.

l'Istęp 1

$zcz*gÓłowy rakres z&fIAN wartości grup rodzajox'ych środkć'w trłva$ełr,
w*rtości nierxatcrialnych i prawnye h ornz in{'cgtycji dłilgoternrinowych'
zarvierający słan tyrh aktrvów na poeząt*k roku obrrot&w*sa' zwiększ*rłia z

tytułul alłtualizacji wnrt*ści, xabyciao przelll i**zcxcnia wewnętrzn*go,
zrnni*jszenia oraz st*n na kcnitc roku olrrotowegs' łr dla nl:rjąfku
amortyzow&nsge* poti*łrnc prcedstawienis stanó}1' i ą'tułów rminn
dotyehca*s*w*j amońyzacj i {urnarzenin};

Powyzsze dane przedstarą'iono :ł stolvarzvszeni u ni e wl stąp iły.

Wa*ość gruntów u*ytkowaxyeh wieezyśeie;

Stowarzyszenie nie posiaeia gluntÓlv uzytkowyłh
rvieczvście.



t

4.

5.

6.

Wnrtość nie amortyztlw*xych {um*rz*nych} praez jednostkę śroclków trwa$ch
używanych na podstarvic rrmńw rrajmu, d,zierź*xły i innyeh rrmiw { w tym
leasingu operncyj nego);

$towarzyszenie nie posiada śr*dkow transpor-loiaych'

[obowiązania wobec budźetu pańsfwa luŁ gminy z Ętułu tłxyskarłi* praws
własności hudynków i budowli;

Zobowięania takie nie wystąpiły.

}an* o struklune włxsnłlści k*pita}u podstałvoweg* or'tu licxbie i wartości
nom in alnej su bskrybowanych akej io w tyrn x przywilej łrwanyeh ;

Dane takie nie wystąpiły.

$tan na początck r*ku obrgtowego' zwięksrenia i wykoruystanie oraz s{an

końcłłry kapit:rłów {funduszów) zapasowych i rcz*łwtlwych;

Stowarzyszenię KBZ nie posiada kapitału rcz*l.wo1Ą/€go,

Rejestraoja w KR.S na*tąpiła 10 stycznia 2000r'
Stan kapitału zepesowe3l ne począ1*k roku' 362 &25,55

Zwiększenie zlf'. zysku n*to za 2011 r..
Stan kapitału zepassw*so na 31 .1?.2011 r. ''

7. Propozycje ca do spas*bu podzinłu zysku lułl

16',} 47r.&ó
530 102"41

PLN
pI-N
PI,N

pokryeia straty n* rtik cbr*t*xy;

Przewidujemy' 7e zysk netto zxŻatrl r. wkwocię ]ó7 476,86 pt,N zostanie

prxęaneęzcina na uwiększ*nie kapitału uapesowęgCI.

8. Dnne * *dpisach xktxalizujących wnrtości naleźnośei zc w*il*xzaniem na

po*zątetr* r*ku obrotswĆgs' zlłiększońn wyk*rzyst**iuo rozwiąraxiu i s*łnx ng

kcniec roku olrroŁ&wegc.

Powyzsze dane prx*dxtarvian* w tabęli.

(irupa
nalezności

Stan na
poczę*k r*ku
obr*tcwego

Uzrranię
*dpisów za

Stan na
koniee roku
obrotowegn

BZ)_ _.

Wykorzystanie
odpiseiw

l 40ł"CIs

Zwiększenia

Nalęznaśgi z
tytufu składek
członkowskich



9. Ptldział zołrowiązań długoterminowyeh według p*zyĄi bilansu o p*zostnĘrn na
dzień bil*nsowy:

Zob*wiązania dfugoterminowe nis wy$tępują.

ls. Wykaz crynnych i łliernyeh rozlicreń rnigdzyokresowych 0ra7. przychłldów
przyszĘeh okresów;

Rozliczenia międuyokresawg nie występują.

ŁIstęp 2

1. Poniesione w o*t*tnirr roku i planowane nn następny rok nakłady na ni*
{irranscwe akĘlwa trwałc; odrębnie n*l*ży wykazać ptlniesione i plxn*w*ne
nakł*dy na o*hronę *rorlowiska.

Ż. trrfcrnracje * zyskaeh i strat*clr nadxwyez*jnycb z podxiałem na lłls*we i
pozłstał* orar podafek dochodłlwy *rl wyniku na opernej*ch
n*dzwycxljnych:

Brak takich łperaajt w Ź01 1 r.

Ustęp 2a

stowarzyszenie nię posiada nx ńzięiybiiansowy aktyłvłw i z*b*wiązan zaliczonych do

i* strumentłrvr finansowYch.

ii{akłady n*
Poniesiox* w

bieżącyrn r*ku
obroł*rryvrn

Pla*ownno xa
nasłępny rłlk

łatlrotowy
l) wańości niemaleria}ne i prawnę 0 0

2) środki tnvałe
_ w tvm elot. ochronv środowiska

0
0

s
0

3} środki trwałe vr bud*wie
zakup gstowych środkłw trwĄch
w tym dot. ochronv środowiska

0

{}

0

0

4} inwestyci* w nięruchonrości i prasłła s $

Rasem 0 $



Lrstęp 3

środki pieniężne i inne łktyra pienigźne ogółern 3{} 1$4,9? Pt,N
z tegat

1/ środki pienigżne w kasi* 518o57 PL}{
2l środki pienigżn* na racbunk*ch bankowycb 29 646,4$ pLN
3l środki pienięznc w clrodzg 0'8* rLN
4l złłrałlłałva*e ods*tki orl lokat lrankorłych 0'{}{} r}L'N

tJstęp 4

1. Przeciętn* w roku obr*towym zatrudni*nie w grupach zxwłlrlcwyeh;

Ustęp 5

1. lxformacje o znacząłyeh ztlarzeniach eloty*ących lat ubiegĘeh łłjętych łl
sprawozdaniu flnans$wym rokx obrotolvego.

Powyzsza s}rtua{ja nie miała micjsca w Stowarzyszęniu .

2. lnforrnaeje o xnac;ących zdarzeniach, jakie n**tąpiły płl dnix lrilxnsowym, x

nieuwzglgdnionyeh w spr*woadania finaneowym,

Połyzsza sytuacja nie łniała rniejsca w Storłarzysz*niu .

I

I

I

I

I

I

l
I

l

'l
i

I

I

wyszczególnienic p&€c. licrb* z*trudn. w
roku nonrcednim

pruec. łiczb*l zatrucln. w
r*ku obrot*lrryxx

Pracownioy ogołem
zteaa".

2 Ż

Pracownicy na stancv,ri*kach
robertniczvch

0 0

Pracownicy na stanorvi skach
nięrobotniczych

2 2

0Uczniowie 0

osoby k*rzystające z urlopÓw
wvchowaw*zvch

0 0



Płxedst*wienię dokan*nyelr w rckx obr*tcwyrn znri*n zxsad { płllitylii }
raclrunkowośłio w fyrn metod wycexy oraz zmian sposołru spłlruądzania
sprarvoudenia finansolrcgs, jeżcli wywierają sne istotny wpływ na eytrrację

rnajątkgwą, fixanlorvą i rłynik finansowy jednost}ti, ieh preycryny i społvod*waną
zmi*nami trwotę wyniku {inansowcgo *r&u zmian w kapitale { funduszu } własnyrn"

Powyższa sytu*cja nię miała miejsca w Stowarzyszęniu '

Inforrnałj c licrb*we x*pewniaj ąee porównył *Inaść danych *prawczdanix
finan*owego xa rok p*pr7.*d7sjący z* sprawozłlarłiem za rok *łlrot*lwy"

1\{ie dotyczy.

Sporządziła: Banuta Patalej

4"

Podpisy Zarząc1u'.

I Maria Jclz*lbwska - }urga _ Prezes Zarząć'tl
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Nowe Bielice. dnia 7 .02 2012 r


