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Wprowadzenie  
 
1. Informacje o jednostce  

a) Stowarzyszenie WIOSNA powstało w 2001 r. Siedziba Stowarzyszenia WIOSNA mieści się 
w Krakowie przy ulicy Berka Joselewicza 21.  

b) Organem rejestrowym dla Stowarzyszenia WIOSNA jest Sąd Rejonowy dla Krakowa 
Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 
Stowarzyszenie WIOSNA wpisane jest do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej pod numerem KRS 0000050905. Stowarzyszenie WIOSNA wpisane jest także 
do Rejestru Przedsiębiorców.  

c) Stowarzyszenie WIOSNA posiada status organizacji pożytku publicznego. 

d) Pozostałe informacje rejestrowe Stowarzyszenia WIOSNA: NIP 6751287092, 
REGON 356510550. Stowarzyszenie WIOSNA jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem 
VAT: PL6751287092. 

e) Podstawowym dokumentem stanowiącym o działalności Stowarzyszenia WIOSNA jest 
Statut. 

f) Zgodnie ze Statutem czas trwania działalności Stowarzyszenia WIOSNA jest nieograniczony.  

g) W okresie obrotowym członkami Zarządu Stowarzyszenia WIOSNA byli: 
   
Joanna Sadzik Prezes Zarządu 
Dominika Langer-Gniłka Wiceprezes Zarządu 
Agnieszka Grzechnik Wiceprezes Zarządu 
Konrad Kruczkowski Wiceprezes Zarządu 
Sebastian Widlak Wiceprezes Zarządu 

h) Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021. 

2. Informacje o działalności 

Podstawowy przedmiot działalności Stowarzyszenia WIOSNA: Tworzenie, promocja 
i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych osób; organizacja zajęć edukacyjnych 
i rekreacyjnych dla dzieci (w szczególności dla dzieci z rodzin z dysfunkcjami społecznymi); 
działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, promocję 
zatrudnienia i aktywizację zawodową. 

Misja: „Pomagamy ludziom, by skutecznie pomagali sobie nawzajem.” 

Formuła podstawowej działalności: „Nasze akcje opierają się na mechanizmie 
pośredniczenia. Sami nie udzielamy pomocy, jedynie tworzymy struktury i narzędzia, dzięki 
którym darczyńcy oraz wolontariusze mogą dzielić się z potrzebującymi. Poprzez to chcemy 
tworzyć nowe modele zachowań społecznych.” 

Główne, stale realizowane programy pomocowe Stowarzyszenia WIOSNA, w ramach 
podstawowej działalności pożytku publicznego to SZLACHETNA PACZKA oraz AKADEMIA 
PRZYSZŁOŚCI. Wyniki ostatnich edycji tych programów pomocowych prezentują się 
następująco: 

 SZLACHETNA PACZKA: podczas XXI edycji (finał w grudniu 2021 r.) łączna wartość 
pomocy przekazanej przez darczyńców potrzebującym rodzinom wyniosła 68 111 965 zł; 
pomoc w postaci paczek otrzymało 17 010 rodzin; w organizację programu 
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zaangażowanych było 12 840 wolontariuszy oraz 528 075 darczyńców. SZLACHETNA 
PACZKA jest oparta na pracy z darczyńcami i wolontariuszami - to oni pomagają 
rodzinom w potrzebie: wolontariusze szukają rodzin i pracują z nimi, darczyńcy 
przygotowują dedykowaną pomoc, a Stowarzyszenie WIOSNA tworzy rozwiązania 
systemowe, dzięki którym konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi. 

 AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI: podczas edycji na rok szkolny 2020/21 pomocą zostało 
objętych 1 801 dzieci, odbyło się 17 940 spotkań indywidualnych tutorów z dziećmi oraz 
187 wydarzeń społecznych (w tym 5 ogólnopolskich), na które poświęcono łącznie 
15 730 godzin. W organizację programu zaangażowanych było 2 789 wolontariuszy.  

3. Sprawozdanie finansowe  

a) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.), według zasady 
kosztu historycznego. 

b) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, 
w tym działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz 
niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności 
Stowarzyszenia WIOSNA. Uważamy, że ta zasada jest zachowana, po uwzględnieniu m.in. 
stanu epidemii Covid-19 w 2022r. 

 

4. Ważniejsze zasady rachunkowości 

a) Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne 

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów 
wytworzenia, a otrzymane nieodpłatnie (w darowiźnie) – według ceny rynkowej lub według 
wartości z umowy, jeżeli jest niższa od ceny rynkowej. Wartość tą pomniejsza się o odpisy 
amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  

Nabywane składniki majątku, spełniające definicję środków trwałych lub wartości 
niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej większej niż 1 500 zł, podlegają wpisowi 
do ewidencji środków trwałych.  

Nabywane składniki majątku, spełniające definicję środków trwałych lub wartości 
niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej większej niż 1 500 zł, a nie większej niż 
3 500 zł – są odpisywane w koszty amortyzacji jednorazowej.  

Nabywane składniki majątku, spełniające definicję środków trwałych lub wartości 
niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej większej niż 3 500 zł są amortyzowane przez 
okres ich ekonomicznej użyteczności. 

Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia. 

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim 
związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości. 

W przypadku przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn 
powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika wartości niematerialnych 
i prawnych dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych kosztów 
operacyjnych.  

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości 
składników środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, równowartość całości 
lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego 
składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych. 
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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. 

Stowarzyszenie WIOSNA stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych 
grup środków trwałych:  

 ulepszenia w wynajmowanym lokalu (odpowiednio do okresu wynajmu): 75% 
 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania, w tym serwerownia: 30% - 50% 
 urządzenia techniczne: 10% - 20% 
 pozostałe środki trwałe: 20% 

Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące: 
 koszty zakończonych prac rozwojowych - Paczka 2.0:  10% 
 pozostałe wartości niematerialne i prawne, w tym licencje: 5% - 20% 

Środki trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji. 

b) Leasing  

Stowarzyszenie WIOSNA nie użytkuje żadnego majątku na podstawie umów leasingu. 

c) Inwestycje 

Stowarzyszenie WIOSNA nie posiada inwestycji krótkoterminowych, za wyjątkiem środków 
pieniężnych na rachunkach bankowych oraz 3-miesięcznych obligacji Skarbu Państwa. 

d) Należności  

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny 
i wykazuje w wartości netto (tj. po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). 

Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia 
prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Za standardowy 
uważa się przypadek utworzenia odpisu w wysokości 100% dla należności przeterminowanych 
powyżej 182 dni, przy czym dokonuje się okresowej oceny i weryfikacji zasadności dokonania 
odpisów aktualizujących. 

e) Zapasy 

Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen zakupu, nie wyższych jednak od cen sprzedaży 
netto. Wartość zapasów podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia 
prawdopodobieństwa ich sprzedaży poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. 

Stowarzyszenie WIOSNA prowadzi ewidencję towarów wartościowo-ilościową. 

Wycena rozchodu zapasów towarów handlowych jest dokonywana według zasady określonej 
w Art. 34. ust. 4. pkt 2 Ustawy o rachunkowości (tzw. FIFO). 

Koszty uboczne zakupu towarów, a także materiały biurowe, ogólnogospodarcze i szkoleniowe 
dla wolontariuszy, odpisywane są w koszty w momencie zakupu (nabycia) bez ewidencjonowania 
w wartości zapasów. 



Stowarzyszenie WIOSNA  
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. 
Wprowadzenie (cd.)  
 
 

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego              Strona | 5 

f) Aktywa pieniężne 

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut 
obcych, dewiz oraz 3 m-czne obligacje Skarbu Państwa. Do aktywów pieniężnych zaliczane są 
także naliczone odsetki od aktywów finansowych. 
 

g) 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. Czas i sposób rozliczenia są 
uzasadnione charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.  

h) Rezerwy na zobowiązania 

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.  

Rezerwy tworzone są: 

 na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę 
można w sposób wiarygodny oszacować,  

 prawdopodobne zobowiązana przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające 
w szczególności z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych 
świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania 
zobowiązania nie jest jeszcze znana. 

 

i) Zobowiązania 
 

Zobowiązania finansowe wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, według 
skorygowanej ceny nabycia.  

Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. 

j) Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej 
wyceny i obejmują w szczególności:  

 wartość otrzymanych transz grantów (dotacji, dofinansowań itp.) przeznaczonych 
do wydatkowania w kolejnych okresach sprawozdawczych; zaliczone do rozliczeń 
międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo przychody, równolegle 
do ponoszonych kosztów – wydatków kwalifikowalnych. 

 wartość przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych; zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów 
kwoty zwiększają stopniowo przychody, równolegle do odpisów amortyzacyjnych 
umorzeniowych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. 

 wartość otrzymanych darowizn, które będą rozliczane w czasie dłuższym niż jeden okres 
(miesiąc) sprawozdawczy w szczególności, gdy wydatkowanie tych darowizn będzie 
następowało w przyszłych latach obrotowych, a darczyńca wymaga przedstawienia 
dokumentacji wydatkowania darowizny. 

 równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, 
których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych. 
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k) Podatek dochodowy odroczony  

Stowarzyszenie WIOSNA odstępuje od tworzenia aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego z uwagi na okoliczność objęcia zwolnieniem z tego podatku dochodów statutowych 
Stowarzyszenia. 

l) Uznawanie przychodu 

W przypadku grantów (dotacji, dofinansowań, darowizn określonych umową z obowiązkiem 
rozliczania), za dzień osiągnięcia przychodu uważa się ostatni dzień miesiąca, w którym nastąpiła 
realizacja projektu, tj. poniesienie kosztów w ramach tego projektu. Otrzymane wcześniej wpłaty 
z tych tytułów uważa się za zaliczki na działania statutowe, które będą wykonane w przyszłych 
okresach sprawozdawczych i wykazuje się w pozycji bilansu „rozliczenia międzyokresowe 
przychodów”. 

W przypadku pozostałych źródeł finansowania działalności statutowej nieodpłatnej, za dzień 
osiągnięcia przychodu uważa się dzień otrzymania wpłaty np. z tytułu darowizn od osób 
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej czy 1% podatku dochodowego.  

W przypadku sprzedaży, za dzień osiągnięcia przychodu uważa się dzień: 

 wykonania świadczenia – w odniesieniu do świadczeń określonych umową, 
 realizacji wydarzenia – w przypadku sprzedaży biletów oraz podobnych akcji,  
 przygotowania towaru do wysyłki – w przypadku sprzedaży towarów w sklepie 

internetowym. 

Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz 
po uwzględnieniu wszelkich korekt i udzielonych rabatów. 

m) Kategoryzacja działalności 

Stowarzyszenie WIOSNA sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym 
z jednoczesnym zastosowaniem podziału prowadzonej działalności według klasyfikacji: 

 nieodpłatna działalność pożytku publicznego, 
 odpłatna działalność pożytku publicznego, 
 działalność gospodarcza. 

Stosownie do ww. podziału, a niezależnie od ujmowania kosztów w układzie rodzajowym, 
Stowarzyszenie WIOSNA wyróżnia koszty prowadzonej działalności według klasyfikacji: 

 koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, 
 koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego, 
 koszty działalności gospodarczej, 
 koszty ogólnego zarządu. 

Klasyfikacje te znajdują odzwierciedlenie w rachunku zysków i strat sporządzonym według wzoru 
z załącznika nr 6 do Ustawy o rachunkowości, obowiązującego od 2017 roku. 

n) Podstawa sprawozdawczości 

W związku z nowelizacją Ustawy o rachunkowości Stowarzyszenie WIOSNA sporządziło w roku 
2017 po raz pierwszy sprawozdanie według załącznika nr 6 do Ustawy wraz z zestawieniem zmian 
w kapitale własnym oraz rachunkiem przepływów pieniężnych (metodą pośrednią).                                        
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5. Inne informacje 

a) Miejsce i sposób prowadzenia ksiąg 

Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Stowarzyszenia WIOSNA, z wykorzystaniem 
systemu finansowo-księgowego Enova producenta Soneta Sp. z o.o. 

b) Informacje podatkowe 

W odniesieniu do wydatków na działalność nieodpłatną pożytku publicznego, Stowarzyszeniu 
WIOSNA nie przysługuje prawo do odliczania podatku VAT od zakupów, a zatem większość 
pozycji kosztowych, jak i wartość początkowa aktywów trwałych, zawiera kwotę podatku VAT 
(tzw. cena brutto). W odniesieniu do kosztów ogólnego zarządu Stowarzyszenie WIOSNA stosuje 
w zakresie prawa do odliczania podatku VAT od zakupów mechanizm współczynnika oraz 
prewspółczynnika VAT. 

Różnice kursowe ustala się tzw. metodą podatkową, tj. na podstawie art. 15a Ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych. Wskazana metodologia ustalania różnic kursowych nie ma 
istotnego wpływu na dane sprawozdania finansowego.  

c) Pozostałe informacje 

Stowarzyszenie WIOSNA, z uwagi na formułę prowadzonej działalności podstawowych 
programów pomocowych (SZLACHETNA PACZKA i AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI) opartej 
na pośredniczeniu, jak również z uwagi na przepisy Ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (tekst jednolity- Dz.U. z 2020r., poz. 1057 z późn. zm.), nie ewidencjonuje 
w księgach rachunkowych ani wartości przekazywanych beneficjentom darowizn (w postaci 
paczek dla rodzin), ani wartości pracy wolontariuszy. 

Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia WIOSNA, zgodnie ze Statutem, 
przeznaczone są w całości na finansowanie działalności pożytku publicznego. 
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Bilans - Aktywa 

  Aktywa  31.12.2021 31.12.2020 

A Aktywa trwałe 3 064 320,99 2 454 280,53 

I Wartości niematerialne i prawne 2 106 823,35 2 403 024,59 

1. Inne wartości niematerialne i prawne 2 106 823,35 2 403 024,59 

II Rzeczowe aktywa trwałe 447 758,72 44 255,94 

1. Środki trwałe 447 758,72 44 255,94 

a. urządzenia techniczne i maszyny 4 i 6 442 973,39 37 285,41 

b. inne środki trwałe 4 785,33 6 970,53 

III Należności długoterminowe 3 000,00 7 000,00 

1. Od pozostałych jednostek 3 000,00 7 000,00 

IV Inwestycje długoterminowe 504 490,12 0,00 

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 248,80 0,00 

B Aktywa obrotowe 19 587 679,62 15 008 029,44 

I Zapasy 110 758,58 115 387,05 

1. Towary 110 758,58 115 387,05 

II Należności krótkoterminowe 1 679 395,54 1 242 335,77 

1. Należności od pozostałych jednostek 1 679 395,54 1 242 335,77 

a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 488 999,96 1 061 258,58 

  - do 12 miesięcy 1 488 999,96 1 061 258,58 

b. 
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych  
i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 

12 654,69 43 344,60 

c. inne 177 740,89 137 732,59 

III Inwestycje krótkoterminowe 17 081 052,58 12 947 311,36 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 17 081 052,58 12 947 311,36 

a. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17 081 052,58 12 947 311,36 

  -środki pieniężne w kasie i na rachunkach 14 077 674,61 12 947 311,36 
              -inne środki pieniężne 3 003 377,97 0,00 

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 716 472,92 702 995,26 

C Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00 
 Aktywa razem (A+B) 22 652 000,61 17 462 309,97 
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Bilans – Pasywa 
 

  Pasywa  31.12.2021 31.12.2020 

A Fundusz własny 17 472 049,94 12 689 387,16 

I Zysk (strata) z lat ubiegłych 12 689 387,16 8 080 642,44 

II Zysk (strata) netto 4 782 662,78 4 608 744,72 

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 179 950,67 4 772 922,81 

I Rezerwy na zobowiązania 373 124,75 376 326,14 

1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 331 124,75 376 326,14 

a. długoterminowa 92,08 0,00 

b. krótkoterminowa 331 032,67 376 326,14 

2. Pozostałe rezerwy 42 000,00 0,00  

  a. krótkoterminowe 42 000,00 0,00  

II Zobowiązania długoterminowe 150,00 88 864,92 

1. Wobec pozostałych jednostek 150,00 88 864,92 

a. pożyczki i kredyty 0,00 88 664,92 

b. inne 150,00 200,00 

III Zobowiązania krótkoterminowe 1 277 605,30 1 045 821,52 

1. Wobec pozostałych jednostek 1 251 529,70 979 321,52 

a. pożyczki i kredyty 0,00 36 509,08 

b  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 547 109,09 336 865,88 

              do 12 miesięcy 547 109,09 336 865,88 

c. 
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych 
i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 

595 412,14 497 937,11 

d. z tytułu wynagrodzeń 84 295,29 98 982,06 

e. inne 24 713,18 9 027,39 

2. Fundusze specjalne 26 075,60 66 500,00 

IV Rozliczenia międzyokresowe 3 529 070,62 3 261 910,23 

1. Długoterminowe 1 145 102,27 1 345 083,59 

2. Krótkoterminowe 2 383 968,35 1 916 826,64 

C Pasywa razem (A+B) 22 652 000,61 17 462 309,97 
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Rachunek zysków i strat 

Rachunek zysków i strat 2021 2020 

A Przychody z działalności statutowej 17 098 425,19 17 968 346,75 

I Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 17 061 284,54 17 908 703,06 

1. Inne przychody statutowe 17 060 044,54 17 907 543,06 

2. Składki członkowskie 1 240,00 1 160,00 

II Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 37 140,65 59 643,69 

B Koszty działalności statutowej 11 562 771,19 13 156 584,34 

I Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 11 516 271,19 13 081 726,24 

1. Amortyzacja 123 131,99 105 081,80 

2. Zużycie materiałów i energii 734 535,27 465 524,32 

3. Usługi obce 2 993 856,61 4 856 864,91 

4. Podatki i opłaty 19 026,05 24 315,95 

5. Wynagrodzenia 5 447 238,33 5 221 030,85 

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 961 504,97 869 640,86 

7. Pozostałe koszty statutowe 1 236 977,97 1 539 267,55 

II Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 46 500,00 74 858,1 

1. Amortyzacja 0,00 0,00 

2. Zużycie materiałów i energii 2 527,50 0,00 

3. Usługi obce 836,90 40 278,03 

4. Podatki i opłaty 0,00 0,00 

5. Wynagrodzenia 35 003,50 26 914,79 

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 6 632,10 3 783,32 

7. Pozostałe koszty statutowe 0,00 3 881,96 

8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 500,00 0,00 

C Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 5 535 654,00 4 811 762,41 

D Przychody z działalności gospodarczej 1 882 897,50 1 577 265,36 

I Przychody netto ze sprzedaży usług 1 874 328,77 1 552 405,64 

II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 8 568,73 24 859,72 

E Koszty działalności gospodarczej 754 580,38 684 737,13 

I Amortyzacja 3 600,66 10 172,52 

II Zużycie materiałów i energii 1 029,60 863,43 

III Usługi obce 249 964,40 281 791,48 

IV Podatki i opłaty 0,00 0,00 

V Wynagrodzenia 14 616,80 16 048,79 

VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 22 432,43 2 027,08 

VII Pozostałe koszty rodzajowe 459 648,58 362 491,31 

VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 287,91 11 342,52 

F Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 1 128 317,12 892 528,23 

G Koszty ogólnego zarządu 1 926 834,70 1 977 784,93 

I Amortyzacja 216 296,48 285 438,11 

II Zużycie materiałów i energii 51 970,89 48 743,85 

III Usługi obce 577 274,88 567 279,63 

IV Podatki i opłaty 6 787,25 11 076,90 
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V Wynagrodzenia 852 569,51 866 428,12 

VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 210 745,82 189 237,58 

VII Pozostałe koszty ogólnego zarządu 11 189,87 9 580,74 

H Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 4 737 136,42 3 726 505,71 

I Pozostałe przychody operacyjne 141 979,25 897 542,29 

I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 

II Inne przychody operacyjne 141 979,25 897 542,29 

J Pozostałe koszty operacyjne 101 542,38 58 904,99 

I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 10,10 

II Inne koszty operacyjne 101 542,38 58 894,89 

K Przychody finansowe 9 768,76 43 741,55 

I Odsetki 9 768,76 43 679,85 

II Inne 0,00 61,70 

L Koszty finansowe 2 338,27 16,24 

I Odsetki 1 183,21 16,24 

II Inne 1 155,06 0,00 

M Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 4 785 003,78 4 608 868,32 

N Podatek dochodowy 2 341,00 123,60 

O Zysk (strata) netto (M-N) 4 782 662,78 4 608 744,72 
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Rachunek przepływów pieniężnych 
 

Rachunek przepływów pieniężnych 2021 2020 
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

I Zysk (strata) netto 4 782 662,78 4 608 744,72 

II Korekty razem 422 487,68 737 863,81 

1. Amortyzacja 343 029,13 400 692,43 
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -8 585,55 -43 663,61 
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 814 391,69 
5. Zmiana stanu rezerw -3 201,39 -174 802,69 
6. Zmiana stanu zapasów 4 628,47 906,13 
7. Zmiana stanu należności -433 059,77 230 631,42 

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem  
pożyczek i kredytów 268 242,86 87 035,03 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 251 433,93 -577 326,59 
10. Inne korekty - 55 451,08 0,00 
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 5 149 699,38 5 346 608,53 

B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  

I Wpływy 9 768,76 43 679,85 

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 0,00 0,00 

2. Z aktywów finansowych, w tym: 9 768,76 43 679,85 
a. Odsetki 9 768,76 43 679,85 
II Wydatki 954 820,79 7 070,02 

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 450 330,67 7 070,02 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 504 490,12  
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -945 052,03 36 609,83 
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

I Wpływy 0,00 125 174,00 

1. Kredyty i pożyczki 0,00 125 174,00 

II Wydatki 70 906,13 16,24 

1. Spłaty kredytów i pożyczek 69 722,92 0,00 
2. Odsetki 1 183,21 16,24 
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -70 906,13 125 157,76 

D Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 4 133 741,22 5 508 376,12 

E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 4 133 741,22 5 508 376,12 

F Środki pieniężne na początek okresu 12 947 311,36 7 438 935,24 

G Środki pieniężne na koniec okresu 17 081 052,58 12 947 311,36 
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Zestawienie zmian w kapitale własnym 
 

Opis 2021 2020 
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 12 689 387,16  8 080 642,44  
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 12 689 387,16 8 080 642,44 
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 12 689 387,16 8 080 642,44 
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 12 689 387,16 8 080 642,44 
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 12 689 387,16 8 080 642,44 
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 12 689 387,16 8 080 642,44 
Wynik netto 4 782 662,78  4 608 744,72  
a) zysk netto 4 782 662,78 4 608 744,72 
b) strata netto -  -   
c) odpisy z zysku -  -   
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 17 472 049,94  12 689 387,16  

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku (pokrycia straty) 17 472 049,94  12 689 387,16  

Dodatkowe informacje i objaśnienia 

1. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości 

Stowarzyszenie WIOSNA nie dokonało w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, 
które mogłyby wywrzeć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 
jednostki. 

2. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach 
ubiegłych  

W bieżącym sprawozdaniu finansowym w jednostce nie wystąpiły zdarzenia skutkujące 
tzw. korektą błędu podstawowego, odnoszoną w roku obrotowym na fundusz własny. 

3. Porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający 

W bieżącym sprawozdaniu finansowym (2021) brak zmian w bilansie oraz rachunku zysków 
i strat, wynikających z błędów lat poprzednich.  

4. Kursy wymiany walut obcych 

Kursy walut w tabeli to kursy ogłoszone w tabelach A Narodowego Banku Polskiego na dzień 
bilansowy, kończący dany rok obrotowy: 

Kurs wymiany na PLN obowiązujący na ostatni 
dzień okresu 

Kod waluty 2021 2020 

dolar amerykański 1 USD 4,0600 3,7584 

euro 1 EUR 4,5994 4,6148 
forint (Węgry) 100 HUF 1,2464 1,2638 

funt szterling 1 GBP 5,4846 5,1327 

korona duńska 1 DKK 0,6184 0,6202 
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korona szwedzka 1 SEK 0,4486 0,4598 

lej rumuński 1 RON 0,9293 0,9479 

5. Wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych - zmiany w ciągu roku obrotowego 

Szczegółowy zakres zmian wartości brutto grup rodzajowych środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów 
na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, 
rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy. 

Środki trwałe, wartości 
niematerialne i prawne 

Stan na początek 
roku 

obrotowego 

Zwiększenia w 
roku obrotowym 

Zmniejszenia w 
roku obrotowym 

Stan na koniec 
roku 

obrotowego 

Środki trwałe  964 770,80  450 330,67  - 1 415 101,47  

Grunty - - - - 

Budynki i lokale - 
budynki biurowe 

 -   - - - 

Maszyny, urządzenia i 
aparaty ogólnego 
zastosowania - m.in. 
zespoły komputerowe 

860 143,57  450 330,67 - 1 310 474,24 

Urządzenia techniczne 77 375,66  - - 77 375,66 

Środki transportu  -   - - - 

Inne środki trwałe  27 251,57  - - 27 251,57  

Wartości niematerialne i 
prawne 

 4 614 379,02  - - 4 614 379,02  

Wykazane w tabeli zwiększenia powstały z tytułu nabycia. Natomiast zmniejszenia w 2021 nie 
wystąpiły. 
Posiadane przez Stowarzyszenie WIOSNA środki trwałe zaewidencjonowane w grupie 4. 
to głównie sprzęt komputerowy oraz nowa serwerownia przyjęta do użytkowania w 31.12.2021. 
Natomiast wartości niematerialne i prawne to licencje na oprogramowanie oraz wytworzony 
system informatyczny Paczka 2.0, który służy obsłudze procesów Szlachetnej Paczki, w tym 
przede wszystkim: dodawaniu do bazy danych rodzin objętych akcją, nadzorowi nad 
poprawnością opisów historii rodzin oraz możliwości wyboru rodziny. 
 

            Stowarzyszenie WIOSNA nie posiada praw wieczystego użytkowania gruntów. 

6. Umorzenie i wartość netto rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych – zmiany w ciągu roku obrotowego 

Umorzenia aktywów 
trwałych 

Stan na początek 
roku obrotowego 

Zwiększenia w 
roku obrotowym 

Zmniejszenia w 
roku obrotowym 

Stan na koniec 
roku obrotowego 

Umorzenie środków 
trwałych 

920 514,86 46 827,89 0,00 967 342,75 

Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 

Budynki i lokale - 
budynki biurowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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Maszyny, urządzenia 
i aparaty ogólnego 
zastosowania - m.in. 
zespoły 
komputerowe 

849 743,01 38 502,65 0,00 888 245,66 

Urządzenia 
techniczne 

50 490,81 6 140,04 0,00 56 630,85 

Środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne środki trwałe 20 281,04 2 185,20 0,00 22 466,24 

Umorzenie wartości 
niematerialnych i 
prawnych 

2 211 354,43 296 201,24 0,00 2 507 555,67 

7. Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe używane 
na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów 
leasingu 

Stowarzyszenie WIOSNA wynajmowało w trakcie roku obrotowego (2021) na cele działalności 
statutowej:  

 biura w dwóch lokalizacjach w Krakowie, 
 magazyn w Krakowie, 
 magazyny na cele krótkoterminowych akcji – głównie w ramach Finału Szlachetnej 

Paczki.  

Stowarzyszenie WIOSNA nie użytkuje żadnego majątku na podstawie umów leasingu. 

8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz 
różnice kursowe  

W Stowarzyszeniu WIOSNA w roku obrotowym (2021) nie wystąpiły koszty wytworzenia środków 
trwałych w budowie. 

9. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych 

Stowarzyszenie WIOSNA nie dokonało w trakcie roku obrotowego (2021) odpisów 
aktualizujących wartość aktywów trwałych, w tym środków trwałych, z uwagi na brak przesłanek 
do ich utworzenia.  

10. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe  

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, 
w tym odrębnie poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska wynoszą: 

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe 

Poniesione w roku obrotowym 2021 954 820,79 

   w tym na ochronę środowiska 0,00 

Planowane na następny (2022) rok obrotowy                                         650 000,00 

   w tym na ochronę środowiska 0,00 



Stowarzyszenie WIOSNA    
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. 
Dodatkowe informacje i objaśnienia (cd.) 
 

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego              Strona | 16 

11. Informacje dotyczące posiadanych papierów wartościowych lub praw 

Obligacje 
Skarbu 

Państwa 

Stan na początek 
roku obrotowego 

Zwiększenia w 
roku 

obrotowym 

Zmniejszeni
a w roku 

obrotowym 

Stan na koniec 
roku 

obrotowego 

ilość w szt. -     30 013   -    30 013 

wartość w zł -    3 003 377,97  -    3 003 377,97 
 

Stowarzyszenie WIOSNA posiada papiery wartościowe w postaci 3-miesięcznych obligacji Skarbu 
Państwa, których wartość na 31.12.2021 wyniosła 3 003 377,97 i została ujęta w innych środkach 
pieniężnych w bilansie. Stowarzyszenie Wiosna poza wyżej wymienionymi obligacjami nie 
posiada innych papierów wartościowych ani praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych 
dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji.  

12. Zapasy 

Stowarzyszenie WIOSNA nie dokonało w trakcie roku obrotowego (2021) odpisów 
aktualizujących wartość zapasów ze względu na brak przesłanek do ich utworzenia. 

13. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub 
koszt wytworzenia produktów 

Odsetki oraz różnice kursowe, które wystąpiły w Stowarzyszeniu WIOSNA w roku obrotowym, 
nie powiększały ceny nabycia towarów ani kosztu wytworzenia produktów. 

14. Odpisy aktualizujące wartość należności 

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku 
obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego: 

Odpisy aktualizujące 
wartość należności 

Stan na początek 
roku obrotowego 

Zwiększenia w 
roku obrotowym 

Rozwiązanie w 
roku obrotowym 

Stan na koniec 
roku obrotowego 

na należności od 
pozostałych jednostek 

 59 998,69 0,00 2 416,24  57 582,45 

Suma  59 998,69 0,00 2 416,24  57 582,45 

 

15. Rozliczenia międzyokresowe czynne 

Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń 
międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych 
składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie:  

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne  

Opis 2021 2020 
Pozostałe koszty rozliczane w czasie, w tym prenumerat 2 248,80 0,00 
Suma 2 248,80 0,00 

 
 
 
 



Stowarzyszenie WIOSNA    
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. 
Dodatkowe informacje i objaśnienia (cd.) 
 

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego              Strona | 17 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne 

Opis 2021 2020 
Subskrypcje Microsoft Office 365  650 943,89 630 578,98 
Subskrypcje Microsoft Enterprise Mobility + Security E3 1 625,75 0,00 
Odnawialne licencje Atlassian 41 805,36 34 919,24 
Pozostałe koszty rozliczane w czasie, w tym prenumerat 22 097,92 37 497,04 
Suma 716 472,92 702 995,26 

Zmiana wartości subskrypcji Microsoft Office 365 wynika ze zwiększenia ilości wykorzystywanych 
licencji w roku obrotowym.  

16. Fundusz własny (d. kapitał własny)  

Wyniki z lat poprzednich, tj. do wyniku za rok 2020, zostały wykazane narastająco w pozycji 
bilansu „Zysk (strata) z lat ubiegłych”. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia WIOSNA 
jako organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe, nie podejmuje uchwały o podziale zysku 
z uwagi na jego definitywne przeznaczenie na cele statutowe.  
Zysk netto za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wyniósł  4 782 662,78 zł. Zysk 
za poprzedni (2020) rok obrotowy wyniósł 4 608 744,72 zł. 

17. Rezerwy na zobowiązania – zmiany w ciągu roku obrotowego 

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, 
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: 

Rezerwy 
Stan na 

początek roku 
obrotowego 

Zwiększenia w 
roku 

obrotowym 

Wykorzystane 
w roku 

obrotowym 

Rozwiązanie w 
roku 

obrotowym 

Stan na koniec 
roku 

obrotowego 
niewykorzystane 
urlopy 

363 918,34 327 406,82 363 826,26 0,00 327 498,90 

niewypłacone 
nadgodziny 12 407,80 3 625,85 12 407,80 0,00 3 625,85 

spodziewane 
koszty fakturowe 

0,00 42 000,00 0,00 0,00 42 000,00 

Suma 376 326,14 373 032,67 376 234,06 0,00 373 124,75 

Stowarzyszenie WIOSNA tworzy rezerwę na tzw. niewykorzystane urlopy pracownicze oraz 
z tytułu wypracowanych, a niewypłaconych w roku obrotowym godzin nadliczbowych, które są 
rozliczane w ramach półrocznych okresów rozliczeniowych, kończących się odpowiednio: 
31 października i 30 kwietnia. Rezerwy te są wykazywane w pozycji bilansu „Rezerwa 
na świadczenia emerytalne i podobne” – krótkoterminowe i długoterminowe. Podział rezerw 
z punktu widzenia okresu związany jest z rozliczeniem stworzonych w bieżącym roku rezerw 
dopiero w 2023 roku w kwocie 92,08 zł. 

Ponadto Stowarzyszenie WIOSNA tworzy rezerwę na koszty usług, wykonanych w roku 
obrotowym a nie zafakturowanych do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania. Rezerwa ta 
jest wykazywana w pozycji bilansu „Pozostałe rezerwy – krótkoterminowe”. 

18. Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa według zapadalności 

Stowarzyszenie WIOSNA posiada zobowiązania długoterminowe o nieprzewidywanym terminie 
spłaty, którymi są otrzymane kaucje. Zobowiązania długoterminowe o przewidywanym terminie 
spłaty nie wystąpiły na koniec 2021 roku, ponieważ Stowarzyszenie w roku obrotowym w całości 
uregulowało nieumorzoną wartość subwencji finansowej udzielonej w 2020 roku z PFR.   
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19. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku 

 
Stowarzyszenie WIOSNA nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku.  

20. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych przychodów:  

Rozliczenia międzyokresowe przychodów - długoterminowe  
Opis 2021 2020 

Darowizny rzeczowe, amortyzowane 1 145 102,27 1 345 083,59 

Suma 1 145 102,27 1 345 083,59 

   
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - krótkoterminowe  
Opis 2021 2020 

Darowizny rzeczowe, amortyzowane (część krótkoterminowa) 199 981,30 199 981,30 
Darowizny rzeczowe nieamortyzowane (głównie subskrypcje) 696 000,76 665 498,22 
Darowizny od osób prywatnych 0.00 39 585,38 
Darowizny korporacyjne 1 331 163,68 1 010 734,86 
Zbiórki publiczne (z TkMaxx) 156 822,61 0,00  
Sprzedaż - zaliczki otrzymane 0,00 1 026,88 

Suma 2 383 968,35 1 916 826,64 

21. Uzgodnienie wybranych pozycji bilansowych  

Stowarzyszenie WIOSNA wykazuje składniki aktywów i pasywów w więcej niż jednej pozycji 
bilansu, w szczególności dotyczy to: 

 rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu darowizn rzeczowych amortyzowanych, 
wykazywanych w podziale na część długoterminową i krótkoterminową, opisanych w pkt. 20. 
powyżej, 

 należności z tytułu wypłaconych kaucji wykazanych w pozycji bilansu jako należności 
długoterminowe od pozostałych jednostek, 

 rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne w podziale na część długoterminową 
i krótkoterminową, opisanych w pkt. 17. powyżej 

 czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów wykazywanych w podziale na część 
długoterminową i krótkoterminową, opisanych w pkt.15 powyżej, 

 pozostałych rozrachunków z pracownikami, należności wykazane są w aktywach bilansu 
w należnościach krótkoterminowych w pozycji inne a zobowiązania wobec pracowników 
wykazane są w pasywch bilansu w zobowiązaniach krótkoterminowych w pozycji inne, 

 rozrachunków z dostawcami zobowiązania wykazane są w pasywach bilansu w zobowiązaniach 
z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy natomiast nadpłacone zobowiązania wobec dostawców 
ujęte są w aktywach bilansu w należnościach krótkoterminowych w pozycji inne. 

22. Informacje uzupełniające o aktywach i pasywach 

W pozycji aktywów „należności długoterminowe” Stowarzyszenie WIOSNA wykazuje wpłacone 
kaucje z tytułu wynajmu powierzchni magazynowej. 
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W pozycji aktywów „należności od pozostałych jednostek” Stowarzyszenie WIOSNA nie wykazuje 
należności przeterminowanych i zagrożonych brakiem spłaty. 

W pozycji pasywów „zobowiązania” Stowarzyszenie WIOSNA nie posiada zobowiązań z tytułu 
dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń. 

W pozycji pasywów „zobowiązania długoterminowe” Stowarzyszenie WIOSNA wykazuje 
otrzymane kaucje. W pozycji pasywów „zobowiązania krótkoterminowe” Stowarzyszenie 
WIOSNA nie posiada zobowiązań spornych, wątpliwych i jednocześnie przeterminowanych. 

W pozycji pasywów „fundusze specjalne” Stowarzyszenie WIOSNA wykazuje wartość odpisu 
na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, tworzonego od roku 2016 na podstawie uchwały 
Zarządu o przyjęciu Regulaminu ZFŚS. 

 

23. Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów 

Struktura przychodów z uwzględnieniem charakterystyki działalności Stowarzyszenia WIOSNA 
jako organizacji pożytku publicznego wraz z danymi porównawczymi za rok poprzedni (2020): 
 

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 

Opis 2021 2020 
Darowizny pieniężne od osób prywatnych 10 635 340,28 9 825 981,62 
Darowizny pieniężne - korporacyjne 3 548 698,00 2  700 691,24 
Darowizny rzeczowe od osób prywatnych 150,00 481,81 
Darowizny rzeczowe - korporacyjne 1 762 599,30 3 802 567,95 
1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1 019 859,57 1 455 747,96 
Sms charytatywne 220,00 450,00 
Składki członkowskie 1 240,00 1 160,00 
Zbiórki publiczne 93 177,39 121 622,48 

Granty - ze środków europejskich - -  

Dotacje z budżetu państwa - -  

Suma 17 061 284,54 17 908 703,06 
   

   

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 

Opis 2021 2020 
Sprzedaż biletów na wydarzenia Szlachetnej Paczki   -   -   
Sprzedaż przedmiotów darowizny 555,28 0,00 
Pozostała sprzedaż usług, w tym refaktury kosztów 
statutowych 

36 585,37 59 643,69 

Suma 37 140,65 59 643,69 
   

   

Przychody z działalności gospodarczej 

Opis 2021 2020 
Sprzedaż towarów - sklep internetowy 8 568,73 24 859,72 

Sprzedaż usług - świadczenia reklamowe, w tym umowy 
barterowe 

1 874 328,77 1 552 405,64 

Suma 1 882 897,50 1 577 265,36 
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Przychody ze sprzedaży w ramach działalności gospodarczej oraz działalności odpłatnej pożytku 
publicznego w roku obrotowym (2021) obejmują wyłącznie sprzedaż krajową. W roku ubiegłym 
(2020) przychody ze sprzedaży w ramach działalności gospodarczej oraz działalności odpłatnej 
pożytku publicznego obejmowały sprzedaż krajową, a w przypadku przychodów ze sprzedaży 
w ramach działalności gospodarczej obejmują również sprzedaż zagraniczną na kwotę 1 861,35 zł.  

24. Informacje o realizowanych w roku obrotowym projektach grantowych 

Stowarzyszenie WIOSNA nie realizowało w 2021 r. projektów z dedykowanym źródłem 
finansowania, tzw. grantów. 

25. Informacje uzupełniające o poniesionych kosztach i osiągniętych 
przychodach 

Struktura poniesionych kosztów według ich rodzajów została przedstawiona jako pozycje 
szczegółowe w rachunku zysków i strat.  

Na pozycję „pozostałe koszty statutowe” wskazaną w rachunku zysków i strat w roku obrotowym 
(2021) jak i w poprzednim roku obrotowym (2020) składały się w głównej mierze koszty 
upowszechniania informacji o prowadzonej przez Stowarzyszenie WIOSNA działalności pożytku 
publicznego, w szczególności promowanie wolontariatu, jak również przekazana pomoc 
materialna w postaci paczek i darowizn. Podobnie jak w roku 2020, tak w 2021 roku szkolenia 
i wydarzenia realizowane w ramach programów pomocowych miały głównie charakter zdalny. 
 
Głównymi składowymi pozycji rachunku zysków i strat „pozostałe przychody operacyjne” w roku 
obrotowym (2021) są: umorzona subwencja w ramach PFR na kwotę 55 451,08 zł oraz refaktury 
pakietów medycznych na kwotę 42 149,70 zł oraz pakietów MultiSport w kwocie 15 354,40 zł, 
natomiast w poprzednim roku obrotowym (2020) były to otrzymane środki z tzw. tarczy 
antykryzysowej. 
 
Wyodrębnione w rachunku zysków i strat „pozostałe koszty operacyjne” w roku obrotowym (2021) 
obejmują w głównej mierze: koszty refakturowanych pakietów medycznych kwocie 42 149,70 zł 
i koszty refakturowanych pakietów MultiSport w kwocie 15 354,40 zł, jak również zapłatę podatku 
VAT do Urzędu Skarbowego od zmiany przeznaczenia zakupionych towarów w ramach 
działalności gospodarczej na działalność statutową Stowarzyszenia WIOSNA w kwocie 
17 197,23 zł. W poprzednim roku obrotowym (2020) stanowiły koszty lat ubiegłych oraz korektę 
roczną podatku VAT wynikającą ze stosowania współczynnika i prewspółczynnika VAT 
w Stowarzyszeniu WIOSNA. 
 
Wskazane w rachunku zysków i strat „przychody finansowe” stanowią, zarówno w roku 
obrotowym (2021) jak i w poprzednim roku (2020), odsetki od środków pieniężnych 
przechowywanych na oprocentowanych rachunkach bankowych. 
Różnice kursowe, z uwagi na znikomy udział transakcji walutowych, nie stanowią istotnych 
wartości ani w przychodach, ani w kosztach finansowych. 
 

26.  Informacje o otrzymanych darowiznach 

Stowarzyszenie WIOSNA otrzymało następujące darowizny, wykazane w zeznaniu podatkowym 
CIT-D za rok 2021: 

Oznaczenie darczyńcy korporacyjnego Kraj Kwota 
"BEBIO" sp. z o. o. Polska 15 361,72 
Andrzej Włoch Grawer Polska Polska 25 000,00 
Balluff sp. z o. o. Polska 33 000,00 
BNP Paribas Bank Polska s.a. Polska 1 600 000,00 
BP Europa SE oddział w Polsce Polska 209 000,00 
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Canpack s.a. Polska 245 000,00 
CBRE sp. z o. o. Polska 25 000,00 
EBILET Polska sp. z o. o. Polska 119 803,00 
EDENRED Polska sp. z o. o. Polska 100 000,00 
Fenice Poland sp. z o. o. Polska 40 000,00 
Fundacja BNP Paribas Polska 135 000,00 
Fundacja Inter Cars Polska 27 500,00 
Gigabyte Technology Poland sp z o. o. Polska 24 200,00 
HSBC Continental Europe s.a. Polska 20 000,00 

IMPAKT s.a. Polska 23 378,60 
Jamf Software Poland sp. z o. o. Polska 18 328,84 
Jeronimo Martins Polska s.a. Polska 83 532,60 
Kompania Piwowarska s.a. Polska 100 000,00 
Mondelez Europe Services GmbH Polska 42 000,00 
MSI Polska sp. z o. o. Polska 34 800,00 
Nvidia Corporation Stany Zjednoczone 48 586,47 
Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o. o. Polska 240 000,00 
SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych s.a. Polska 23 173,20 
TJX Poland sp. z o. o. Polska 500 000,00 
TJX UK Wielka Brytania 98 035,61 
Unique One sp. z o. o. Polska 20 000,00 

Zendesk Neighbor Foundation Stany Zjednoczone 19 655,50 
Suma  3 870 355,54 

Stowarzyszenie WIOSNA otrzymało następujące darowizny, wykazane w zeznaniu podatkowym 
CIT-D za rok 2020: 

Oznaczenie darczyńcy korporacyjnego Kraj Kwota 
Balluff sp. z o. o. Polska  28 000,00 
Be Bio Active Cosmetiqs Mind Network Inspire sp. z o. o., 
sp. k. Polska  35 000,00 
BNP Paribas Bank Polska s.a. Polska  1 000 000,00 
Boehringer Ingelheim sp. z o. o. Polska  49 456,94 
BP Europa SE oddział w Polsce Polska  247 900,00 
Edenred Polska sp. z o. o. Polska  58 000,00 
Fenice Poland sp. z o. o. Polska  20 000,00 
Fitatu sp. z o. o. Polska  35 000,00 
Fundacja BNP Paribas Polska  80 000,00 
Fundacja Siepomaga Polska  87 362,00 
Jablon Investment Tomasz Jabłonka Polska  50 000,00 
Karmar s.a. Polska  35 000,00 
Kone sp. z o. o. Polska  23 059,87 
MSI Polska sp. z o. o. Polska  31 572,00 

Nvidia Corporation Stany Zjednoczone  38 204,58 
Purella sp. z o. o. Polska  35 000,00 
Riot Games Limited Irlandia  18 060,27 
Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o. o. Polska  332 800,00 
Sony Music Entertainment Poland sp. z o. o. Polska  30 000,00 

The TK MAXX and Homesense Foundation Stany Zjednoczone  66 540,00 
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TJX Poland sp. z o. o. Polska  469 377,92 
Vsoft s.a. Polska  50 000,00 

Zendesk Neighbor Foundation Stany Zjednoczone  95 186,20 
Suma   2 915 519,78 

27. Informacje o uzyskanych przychodach oraz poniesionych kosztach z tytułu 
1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposób wydatkowania 
tych środków 

Stowarzyszenie WIOSNA uzyskało przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych w wysokości 1 019 859,57 zł w roku obrotowym (2021), a 1 455 747,96 zł w roku 
poprzednim (2020). 

Stowarzyszenie WIOSNA poniosło koszty bezpośrednio lub pośrednio związane z pozyskaniem 
1% w wysokości 420 443,53 zł w roku obrotowym (2021), a 503 705,28 zł w roku poprzednim 
(2020). Kosztów tych Stowarzyszenie WIOSNA nie finansuje ze środków pochodzących z 1%. 

Stowarzyszenie WIOSNA poniosło koszty (wydatki) sfinansowane ze środków pochodzących z 1% 
w wysokości 1 062 826,09 zł w roku obrotowym 2021, a w roku poprzednim (2020) 1 276 584,93 zł 
po uwzględnieniu korekt. Środki pochodzące z 1% przeznaczane są na działalność pożytku 
publicznego, w szczególności wdrażanie i koordynowanie programów społecznych AKADEMIA 
PRZYSZŁOŚCI i SZLACHETNA PACZKA, podnoszenie jakości systemu wsparcia dla 
beneficjentów, upowszechnianie informacji na temat tych programów społecznych oraz promocję 
wolontariatu. Wydatkowane środki wykorzystywane są w sposób kompleksowy, uwzględniając 
potrzeby odbiorców bezpośrednich – beneficjentów, wolontariuszy oraz osób koordynujących 
programy społeczne w ramach ogólnopolskich struktur. Promowanie i upowszechnianie idei 
wolontariatu jest również elementem budowania kapitału i odpowiedzialności społecznej. 

28. Podatek dochodowy 

Dochody Stowarzyszenia WIOSNA jako organizacji pożytku publicznego są wolne od podatku 
dochodowego zasadniczo na podstawie art. 17. ust. 1. pkt. 6c. Ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1800 z późn. zm.). 

Stowarzyszenie WIOSNA poniosło w roku obrotowym wydatki na podatek dochodowy z tytułu 
przeznaczenia dochodu na cele inne niż statutowe w łącznej wysokości 2341,00 zł, natomiast 
w poprzednim roku obrotowym – w łącznej wysokości 123,60 zł. 

29. Działalność zaniechana 

Stowarzyszenie WIOSNA nie zaniechało żadnego rodzaju działalności w roku obrotowym ani 
nie przewiduje zaniechania żadnego rodzaju działalności w roku następnym. 

30. Zobowiązania warunkowe 

Stowarzyszenie WIOSNA udziela gwarancji wekslowych jako podmiot realizujący projekty tzw. 
grantowe na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń podmiotów z sektora finansów publicznych 
udzielających finansowania.  

Maksymalne zobowiązania warunkowe z tego tytułu mogą wynieść na dzień kończący rok 
obrotowy (2021r.) 1 533 077,31 zł; na dzień 31 grudnia 2020r. kwota ta wynosiła 4 439 949,31 zł. 
Zobowiązania te nie są wykazywane w bilansie i nie są zabezpieczone na majątku Stowarzyszenia 
WIOSNA. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego w ocenie Zarządu Stowarzyszenia 
nie istnieje istotne prawdopodobieństwo zrealizowania się wyżej wymienionych zobowiązań 
warunkowych, ponieważ dotyczą one projektów, które zostały zakończone i sprawozdane. 
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31. Umowy nieuwzględnione w bilansie 

W roku objętym sprawozdaniem finansowym Stowarzyszenie WIOSNA nie była stroną istotnych 
umów nieuwzględnionych w bilansie. 

32. Zdarzenia po dniu bilansowym 

W dniu 24.02.2022 r. rozpoczęła się agresja wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, wschodniego 
sąsiada Polski, której zasięgu, ani terminu zakończenia dziś nikt nie jest w stanie przewidzieć, 
jednak ma i będzie mieć ona negatywny wpływ na gospodarkę oraz rynki finansowe na całym 
świecie. 
 
Zarząd Stowarzyszenia Wiosna uważa powyższą sytuację jako zdarzenie po dniu bilansowym, 
wymagające dodatkowych ujawnień, jednak nie powodującym zagrożenia kontynuowania jego 
działalności oraz skutków mogących mieć wpływ na korygowanie sprawozdania finansowego za 
2021r.  
 
Kierownictwo Stowarzyszenia Wiosna obecnie monitoruje potencjalny wpływ powyższej sytuacji 
na działalność jednostki i podejmie wszelkie kroki złagodzenia ewentualnych, ujemnych jej 
skutków dla jednostki. W związku z specyfikacją działalności Stowarzyszenia Wiosna 
zaangażowanie jednostki po 24.02.2022 r. w pomoc dla Ukrainy zostanie odpowiednio ujęta w 
księgach rachunkowych oraz ujawniona w sprawozdaniu finansowym za 2022r. 

33. Zatrudnienie 

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe: 

Przeciętne zatrudnienie w roku [osoby] 

Grupa zawodowa 2021 2020 

Pracownik umysłowy 94 94 

Stowarzyszenie WIOSNA, z uwagi na projektowy charakter działalności, oprócz zatrudnienia 
na podstawie umów o pracę stosuje również zatrudnienie na podstawie umów tzw. cywilno-
prawnych. W ciągu roku obrotowego 2021 liczba umów cywilno-prawnych to 242, a liczba osób 
zatrudnionych na podstawie tego rodzaju umów to 156. Koszty zatrudnienia osób 
nieprowadzących działalności gospodarczej, bez względu na rodzaj umowy, są wykazane 
w rachunku zysków i strat w pozycji „wynagrodzenia”.  

Ponadto koszty wynagrodzeń oraz pochodnych wynagrodzeń wykazane w rachunku zysków 
i strat, obejmują wartość rezerw na świadczenia pracownicze, opisanych w pkt.17 powyżej. 

34. Transakcje z osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających, 
nadzorujących i administrujących 

Stowarzyszenie WIOSNA nie wypłaca zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym 
charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących 
i administrujących jednostki ani nie posiada należności lub zobowiązań z tych tytułów. Osoby 
wchodzące w skład zarządu wykonują swoje obowiązki nieodpłatnie. 
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35. Transakcje z jednostkami powiązanymi 

Stowarzyszenie WIOSNA nie dokonywało w roku obrotowym transakcji z jednostkami 
powiązanymi i nie posiada takich jednostek. 
 
 

36. Wynagrodzenie firmy audytorskiej 
 

Wynagrodzenie firmy audytorskiej za rok 2021 za rok 2020 
obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego 
zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości   12 300,00   12 300,00 

37. Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, 
finansowej oraz wynik finansowy jednostki 

Wszystkie informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej 
i finansowej oraz wynik finansowy Stowarzyszenia WIOSNA, zostały ujawnione w niniejszym 
sprawozdaniu finansowym. 

38. Informacje dodatkowe 

Rok 2021, w związku z trwającą pandemią COVID-19, zmienił jak w roku poprzednim (2020) 
sposób realizacji celów określonych w Statucie Stowarzyszenia WIOSNA z formy stacjonarnej 
na formę zdalną i hybrydową. Kontynuacja w roku 2021 prowadzonych od lat programów 
społecznych wymagała, podobnie jak w roku poprzednim (2020) ponoszenia przez 
Stowarzyszenie WIOSNA dodatkowych kosztów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 
i higieny pracy zgodnie z zaleceniami GIS, zarówno w odniesieniu do wolontariuszy jak 
i beneficjentów programów. Na środki ochrony osobistej (maseczki, płyny do dezynfekcji 
i jednorazowe rękawiczki) wydano w 2021 roku 171 493,17 zł.  Powyższe wydatki miały charakter 
incydentalny i nie wpłynęły istotnie na wynik finansowy. Stowarzyszenie WIOSNA w czasie 
trwania pandemii COVID-19 przeprowadziło na koniec 2021r. bez utrudnień inwentaryzację 
składników majątku. 
 
 
 
 
 
 


