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Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:

1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości
przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub
umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie
rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z
uwzględnieniem przewidzianych ustawą możliwości stosowania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych.
2) środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub
wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
3) inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości)
rynkowej,
zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny
sposób określonej wartości godziwej,
4) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich
sprzedaży
netto na dzień bilansowy,
5) należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
6) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie
z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty
finansowe - według wartości godziwej,
7) rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
8) kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości
nominalnej. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach
obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów
(w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza
sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Podatek dochodowy
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, uzyskuje jedynie dochody wolne od podatku od osób
prawnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku od osób prawnych (Dz.U. z
2017 r., poz. 2343).

Uznawanie przychodów
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Stowarzyszenie uzyska korzyści
ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.

Odsetki
Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia, jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

Przychody statutowe
Przychody zgodnie z Ustawą są rozpoznawane w momencie otrzymania.

Koszty statutowe
Koszty działalności statutowej obejmują koszty ponoszone przez Stowarzyszenie na finansowanie lub
dofinansowanie działalności zgodnie ze statutem.
Koszty działalności statutowej ujmowane są w rachunku wyników zgodnie z zasadą memoriału.

Koszty działalności administracyjnej
Koszty działalności administracyjnej obejmują w szczególności: wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia na rzecz pracowników, zużycie materiałów i energii, usługi obce a także pozostałe koszty o charakterze
administracyjnym. Wykazywane są w rachunku wyników zgodnie z zasadą memoriału.

Wydrukowano z programu fillup - formalności wypełnione SFJOPZ (1) (v.1-2) ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ POLSKA ZIELONA SIEĆ



PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Rok obrotowy Stowarzyszenia obejmuje 12 miesięcy kalendarzowych (od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku,
"Rok obrotowy"; dane porównywalne obejmują okres 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku).
Ewidencję księgową prowadzi się metodą komputerową za pomocą programu APLIKACJA RAMZES.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późniejszymi zmianami) dla jednostek mikro („Ustawa”).
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztorysu historycznego.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zł i gr, z pełną szczegółowością rzeczową i zawiera dane
porównawcze. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi
rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyka oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i
saldami księgi głównej. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu
sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym. Dowody
księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone,

1 INFORMACJA DODATKOWA2021.pzs.informacja-dodatkowa.pdf

Wydrukowano z programu fillup - formalności wypełnione SFJOPZ (1) (v.1-2) ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ POLSKA ZIELONA SIEĆ



KRYSTYNA PRZYBYŁOWSKA

19-04-2022

JOANNA FURMAGA-STOCZKIEWICZ
KRZYSZTOF SMOLNICKI
MARTA WIŚNIEWSKA

informacja dodatkowa

Wydrukowano z programu fillup - formalności wypełnione SFJOPZ (1) (v.1-2) ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ POLSKA ZIELONA SIEĆ



13 634,72 15 461,41

741 066,28 469 264,34

129 560,66 70 748,18

737,34 737,34

161 468,76 181 091,90

44 130,27 2 656,63

677 925,29 370 988,06

KRYSTYNA PRZYBYŁOWSKA

19-04-2022

JOANNA FURMAGA-STOCZKIEWICZ
KRZYSZTOF SMOLNICKI
MARTA WIŚNIEWSKA

Wydrukowano z programu fillup - formalności wypełnione SFJOPZ (1) (v.1-2) ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ POLSKA ZIELONA SIEĆ

0,00 0,00 0,00

884 261,66 555 473,93 0,00

884 261,66 555 473,93 0,00

162 206,10 181 829,24 0,00

722 055,56 373 644,69 0,00

884 261,66 555 473,93 0,00



1 646 221,34 793 314,62

195 402,61 176 937,80

1 641 230,64 776 922,43

8 631,72 8 119,64

30 292,83 4 118,45

KRYSTYNA PRZYBYŁOWSKA

19-04-2022

JOANNA FURMAGA-STOCZKIEWICZ
KRZYSZTOF SMOLNICKI
MARTA WIŚNIEWSKA

Wydrukowano z programu fillup - formalności wypełnione SFJOPZ (1) (v.1-2) ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ POLSKA ZIELONA SIEĆ

1 841 623,95 970 252,42

1 649 862,36 785 042,07

191 761,59 185 210,35

0,00 0,00

191 761,59 185 210,35

161 468,76 181 091,90

161 468,76 181 091,90



161 468,76

0,00

181 091,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydrukowano z programu fillup - formalności wypełnione SFJOPZ (1) (v.1-2) ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ POLSKA ZIELONA SIEĆ



181 091,90

12 042,62

169 049,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KRYSTYNA PRZYBYŁOWSKA

19-04-2022

0,00

Wydrukowano z programu fillup - formalności wypełnione SFJOPZ (1) (v.1-2) ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ POLSKA ZIELONA SIEĆ



Rzeczowe aktywa trwałe:                                                 

                                                                                                        2021                                     2020 

środki trwałe                                                                     124.198,47                          102.404,47 

umorzenie środków trwałych                                        124.198,47                          102.404,47 

 

wartości niemateriane i prawne                                       2.004,00                               2.004,00 

umorzenie wartości niem. i praw.                                    2.004,00                               2.004,00 

 

Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych w użytkowaniu na podstawie umów cywilno-
prawnych. 

 

Inwestycje długoterminowe: 

Pozycja nie występuje. 

 

Należności krótkoterminowe:          

                                                                                                       2021                                    2020 

                                                                                               13.634,72                           15.461,41     

tyt. dostaw usług                                                                  1.083,29                                 662,17 

tyt. podatków                                                                        6.597,92                             8.845,73 

inne                                                                                         5.953,51                             5.953,51 

 

Zobowiązania długoterminowe: 

Pozycja nie występuje. 

 

Zobowiązania krótkoterminowe:         

                                                                                                      2021                                      2020    

                                                                                             44.130,27                               2.656,63   

tyt. usług                                                                              3.554,07                                2.626,63 

tyt. podatków                                                                   39.995,08                                     30,00 

inne                                                                                              0,00                                        0,00 

 



W Stowarzyszeniu nie występują zobowiązania z tyt. gwarancji i poręczeń. 

 

Rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą kosztów realizowanych projektów:   

                                                       2021                      2020 

 

BWN                                     62.581,75              16.304,68     

ECF WNE                              36.931,19              41.831,10 

MAVA                                      9.700,06                       0,00 

CAAG                                       2.816,87                       0,00 

CMW                                       2.761,73                9.922,48 

VISEGRAD                                       0,00                2.689,92 

NORWEG                               14.769,06                       0,00 

Razem                                  129.560,66            70.748,18  

 

Rozliczenie międzyokresowe przychodów - dotacje niezrealizowane 

                                                       2021                       2020 

 

EUKI JT                               248.659,90                        0,00       

KE                                            1.721,77                2.020,77     

CHRISTIAN AiD                      1.467,52                7.692,59 

CAAG                                              0,00              99.428,64 

ECF TRANS                                     0,00              99.419,64 

ECF JT                                   70.127,17              10.175,23 

BWN LIFE+                           64.498,46                        0,00 

LIFE ETX                              291.274,16                        0,00  

V4-VISEGRAD                            176,31                        0,00 

Razem                                677.925,29             370.988,06 

 

 

 

 



Przychody z działalności statutowej:      

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej: 

- składki                                                     0,00 

- 1% OPP                                            4.630,70   

- darowizny                                           360,00 

Razem                                                4.990,70 

 

Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego: 

Realizowane projekty 

  - CAAG                                            36.144,00                                                         

- BWN                                             117.337,41  

- EUKI JT                                         514.897,55 

-  ECF WNE                                     227.691,75   

- NORWEG                                     166.987,50 

- MAVA                                             78.806,14 

- BWN LIFE+                                     68.679,86 

- ECF TRANS                                   251.813,71   

- LIFE ETX                                          18.627,20 

- ECF JT                                           123.948,86  

- KE                                                          299,00 

- V4-VISEGRAD                               12.872,46  

- CMW ETX                                      23.125,20 

Razem                                        1.641.230,64     

 

Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego odpłatne: 

pozycja nie występuje.  

 

Pozostałe przychody statutowe określone statutem: 

- refundacje                                              14.310,71 

- nadwyżka przychodów z 2020 r.      181.091,90 

Razem                                                     195.402,61  



Pozostałe przychody operacyjne: 

Pozycja nie występuje. 

 

Przychody finansowe:                                         

Pozycja nie występuje. 

 

Struktura kosztów: 

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnego pożytku publicznego. 

Projekty: 

- BWN                       117.337,41    

- EUKI JT                   514.897,55   

- BWN LIFE+               68.679,86 

- NORWEG               166.987,50 

- CAAG                        36.144,00 

- MAVA                       78.806,14 

- ECF WNE                227.691,75    

- ECF JT                     123.948,86 

- CMW                        23.125,20 

- V4 – VISEGRAD       12.872,46 

- ECF TRANS             251.813,71 

- LIFE ETX                   18.627,20 

- KE                                   299,00 

Razem                   1.641.230,64       

 

Koszty pozostałej działalności statutowej 

Pozostałe koszty           8.631,72 

- Refaktury                     8.631,72       

 

Koszty administracyjne: 

Pozycja nie występuje. 

 



Pozostałe koszty operacyjne  

Pozycja nie występuje. 

 

Koszty finansowe: 

Różnice kursowe         30.292,83 

 

Zatrudnienie: 

Stowarzyszenie na dzień 31.12.2021 zatrudniał 11 osób na umowę o pracę w tym 7 kobiet. 

 

Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym 
w skład organów zarządzających i nadzorujących oraz pracownikom 

Stowarzyszenie w roku obrotowym 2021 i 2020 nie udzielało gwarancji, poręczeń, pożyczek ani 
żadnych innych podobnych świadczeń członkom Zarządu oraz jej pracownikom. 

 

Informacja o ciążących zobowiązaniach podatkowych oraz o składanych deklaracjach podatkowych. 

Na dzień 31.12.2021 roku PZS nie zalega w zapłacie zobowiązania podatkowego z tytułu zaliczki na 
podatek od wynagrodzeń pracowników wg deklaracji PIT-4.  

Stowarzyszenie w trakcie roku 2021 nie składało deklaracji CIT-2, gdyż jest zwolnione z tego 
obowiązku na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. (Dz.U. z 
2017 r., poz. 2343). 

PZS składa do 31 marca każdego roku PIT-4R z tytułu potrącania zaliczek na podatek dochodowy od 
wypłaconych wynagrodzeń oraz składa do dnia 31 marca każdego roku deklarację CIT-8. 

 

Korekty błędów lat ubiegłych: 

W sprawozdaniu finansowym nie dokonano korekt błędów lat ubiegłych.         

 

Zmiany zasad rachunkowości oraz porównywalność danych finansowych za rok poprzedzający ze 
sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy. 

Nie zastosowano żadnych zmian zasad rachunkowości. 

 

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym 
roku obrotowego. 

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, 
które nie zostały, a powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym. 



Informacje o zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieujętych w sprawozdaniu 
finansowym.  

Nie nastąpiły zdarzenia gospodarcze po dniu bilansowym, które nie zostały, a powinny być ujęte w 
sprawozdaniu finansowym.  


