
INFORMACJA DODATKOWA

I

1. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres pełnego roku kalendarzowego.
2. Aktywa wyceniono według cen nabycia - środki trwałe pomniejszono o odpisy amortyzacyjne. Pasywa-w 
kwocie wymagającej zapłaty.
3. Do sporządzenia rachunku wyników zastosowano wariant porównawczy.
4. Ewidencja kosztów prowadzona jest  w układzie rodzajowym.
5. Nie wypłacono wynagrodzeń powyżej wysokości określonej w art.9 ust.1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U Nr 96 poz.873 z późn. zm.)

II

1. Stowarzyszenie zakupiło w 2013 r. sprzęt rehabilitacyjny o łącznej wartości 35 029,92 zł.
2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują:
a) wartość zapłaconej prenumeraty Poradnika Organizacji Non- Profit na 2014 r.
b) wartość opłaconego dostępu do strony internetowej wydawnictwa INFOR, obejmującego 2014 r.
c) wartość zapłaconych polis ubezpieczeniowych , które zawarto na okres obejmujący 2014 r.
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują wartość niewykorzystanej dotacji otrzymanej na lata 
2013-2014 w ramach szwajcarsko –polskiego programu współpracy.

III

Przychody z działalności statutowej wyniosły ogółem: 1 920 634,45 zł
I.  Składki członkowskie określone statutem: 520,00 zł    
II. 1% podatku od osób fizycznych: 659 249,08 zł       
III. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 1 069 696,24 zł, w tym:
1.Na Ratunek: - zbiórka publiczna (na podst. decyzji trzech organów administracji publicznej): 437 909,93 zł   
                      - darowizny na leczenie podopiecznych: 24 548,40 zł
2.Darowizny pieniężne od osób fizycznych, firm i instytucji, darowizny rzeczowe, zbiórka publiczna: 118 376,93 
zł    
3.Dotacje: od instytucji rządowych i samorządowych: 513 409,38 zł
IV. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 191 169,13 zł, w tym: wpłaty 
beneficjentów: 191 169,13 zł
V. Przychody finansowe: 82491,76 zł
Uwagi do struktury przychodów:
1)Przychód z 1% obejmuje wpłaty celowe dla podopiecznych Programu „Na Ratunek” w wysokości 328 512,90 
zł
2)Stowarzyszenie otrzymało w 2013r. w ramach szwajcarsko-polskiego programu współpracy z nowymi krajami 
Unii Europejskiej dotację na lata 2013-2014 w wysokości 413102,00 zł. W przychody 2013 r. odniesiono kwotę 
319 376,88 zł. Pozostałą część zaliczono w rozliczenia międzyokresowe przychodów.

IV

Koszty działalności statutowej wyniosły ogółem: 1 653 676,97 zł
Zostały  sfinansowane z następujących środków:
- z 1% :583 673,22 zł
- ze środków własnych Stowarzyszenia: 878 834,62 zł, w tym:  z dotacji 513 409,38 zł 
- z wpłat beneficjentów: 191 169,13 zł

A. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ NIEODPŁATNEJ POŻYTKU PUBLICZNEGO: 1 430 856,17 zł. 
Zostały sfinansowane ze środków:
- z 1%: 552 021,55 zł
- ze środków własnych Stowarzyszenia : 878 834,62 zł, w tym z dotacji: 513409,38 zł.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ NIEODPŁATNEJ - PROJEKTY:
1.Projekt „Wolontariat”- w tym moduł międzynarodowy: 540 169,45 zł 
2.Program ”Na Ratunek”: 673 341,49 zł
3.Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego: 66 863,04 zł w tym:
- Projekt "Niepełnosprawni-Pełnoprawni”: 23 024,76 zł            
4.Projekt "Fiesta Rodzinna”: 15 207,18 zł
5.Projekt "Sądeckie Centrum Mediacji”: 3 398,42 zł
6.Projekt "Chata”: 2 163,01 zł
7.Akcja ”Dajmy Dzieciom Nadzieję”: 22 026,62 zł
8. Projekt ”Zostań Orłem”: 18 101,88 zł
9.Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TĘCZA: 38 752,14 zł
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10.Projekt ”Wakacje na plus: 46 947,81 zł
11.Projekt ”Kurs wychowawcy kolonijnego: 1,51 zł
12.Projekt ”Aktywne ferie”: 693,83 zł
13.Projekt ”Półkolonia”: 3 189,79 zł

B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ODPŁATNEJ POŻYTKU PUBLICZNEGO: 191 169,13 zł i zostały 
sfinansowane z wpłat beneficjentów.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ODPŁATNEJ - PROJEKTY:
1.Projekt "Wakacje na plus”: 21 200,00 zł
2.Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TĘCZA: 94 450,00 zł
3.Warsztaty i szkolenia-Kurs wychowawcy kolonijnego: 4 900,00 zł
4.Projekt ”Sądeckie Centrum Mediacji”: 6 120,00 zł
5.Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego: 30 539,13 zł
6.Projekt ”Aktywne ferie”: 14 700,00 zł
7.Projekt ”Półkolonia”: 19 260,00 zł.

C. POZOSTAŁE KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH - Kampania 1%: 31.651,67 zł zostały 
sfinansowanie z 1% podatku.

D. KOSZTY ADMINISTRACYJNE wyniosły 8 756,40  zł i zostały w całości sfinansowane z 1%

STRUKTURA KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH:
1.Amortyzacja: 2323,44 zł
2.Zużycie materiałów i energii: 690,51 zł, w tym:
a) paliwo do samochodu: 259,97 zł
b) materiały biurowe, doposażenie biura: 206,31 zł
c) energia: 27,43 zł
d) sprzęt komputerowy, oprogramowanie: 196,80 zł
3. Usługi obce: 2 689,29 zł, w tym:
a) usługi bankowe: 823,70 zł
b) serwer, domeny internetowe, obsługa: 86,10 zł
c) usługi pocztowe: 838,16 zł
d) inne usługi obce: 941,33 zł
4.Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia: 142,56 zł
5.Pozostałe koszty: 2 296,27 zł, w tym:
a) ubezpieczenie samochodu: 671,07 zł
b) ubezpieczenie majątkowe: 1136,20 zł
c) Inne pozostałe koszty: 489,00 zł
6. Podatki i opłaty: 614,33 zł, w tym:
a) opłata skarbowa: 364,50 zł
b) inne opłaty: 25,83 zł
c) podatek rolny: 83,00 zł
d) podatek leśny: 141,00 zł.

UWAGI DO STRUKTURY KOSZTÓW: 
1.Koszty zużycia energii, paliwa, wody, koszty połączeń telefonicznych, wynajmowania pomieszczeń, koszty 
amortyzacji środków trwałych ,wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia rozliczane są proporcjonalnie na 
projekty, których te koszty dotyczą.

V

Na zwiększenie funduszu statutowego wpłynęła nadwyżka przychodów nad kosztami (dodatni wynik 
finansowy).
Środki z funduszu statutowego były przeznaczone w 2013 r. na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

VI

Stowarzyszenie nie udzielało gwarancji i poręczeń, i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

VII

W stosunku do roku ubiegłego zwiększeniu uległy kwoty przyznawanej pomocy pochodzącej z dotacji oraz 
wpływy z odpłatnej działalności statutowej . Zmniejszeniu uległy wpływy  z tytułu 1% podatku od osób 
fizycznych. Wśród przychodów z tytułu 1% zmniejszeniu uległa kwota odpisu na cel szczegółowy podatników -
program „Na Ratunek”, który ma na celu finansowanie leczenia i rehabilitacji podopiecznych Stowarzyszenia. 
Rzeczowe aktywa trwałe uległy zwiększeniu w stosunku do roku ubiegłego z uwagi na zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego do wypożyczalni oraz otrzymanie środka  trwałego w drodze darowizny.
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