Informacja dodatkowa
1. 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
Nie wystąpiły
2. 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
Nie wystąpiły
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Aktywa trwałe obejmują:
a) wartość gruntu zakupionego dla potrzeb projektu Chata - w nieodpłatnym użyczeniu na rzecz Fundacji Przymierze Serc, realizującej zadanie
b) inwestycje długoterminowe obejmują udziały w dwóch spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Aktywa obrotowe obejmują:
a) przedpłatę dokonaną dla kliniki na zagraniczną operację podopiecznego stowarzyszenia, w ramach programu Na Ratunek
b) należności krótkoterminowe
c) inwestycje krótkoterminowe - środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, w kasie oraz udzielona pożyczka
d) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe zawierają wydatki poniesione na półkolonię zimową organizowaną w 2020 r.
Fundusz własny:
a) fundusz statutowy
b) zysk za bieżący rok rozliczeniowy
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:
a) zobowiązania wykazane w bilansie są zobowiązaniami krótkoterminowymi z tytułu dostaw oraz rozrachunków publiczno-prawnych
b) rozliczenia międzyokresowe obejmują kwotę zaliczek wpłaconych przez uczestników półkolonii zimowej organizowanej w 2020 r.
4. 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
STRUKTURA PRZYCHODÓW (w PLN)
I. Przychody z działalności stowarzyszenia ogółem: 4 295 099,83
I.1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego: 4 038 155,83
w tym:
- środki z odpisu 1 % podatku od osób fizycznych: 1 017 109,66
- darowizny od osób fizycznych i prawnych: 750 394,78
w tym:
* na program pomocy chorym i niepełnosprawnym Na Ratunek: 361 590,16
* na pomoc społeczną: 46 200,00
- dotacje od instytucji rządowych i samorządowych: 2 170 619,01
- zbiórka publiczna (zgłoszenie MAiC 2015/3689/OR): 84 025,22
- nawiązki sądowe: 15 767,16
- składki członkowskie: 240,00
I.2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego: 256 944,00
w tym:
- półkolonie: 213 194,00
- kursy na kierownika wypoczynku oraz na kierownika wycieczek szkolnych: 5 010,00
- konferencja Centrum Pomocy Postpenitencjarnej: 38 740,00
II. Pozostałe przychody operacyjne wynoszą: 1 680,55
III. Przychody finansowe: 112 894,63
(odsetki z lokat bankowych i dochód spółki z o.o. za 2018 r.)

Druk: NIW-CRSO

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
STRUKTURA KOSZTÓW (W PLN)
I. Koszty działalności statutowej stowarzyszenia ogółem 3 534 326,17
i zostały sfinansowane z następujących środków:
a) z odpisów 1%: 581 480,28
b) ze środków własnych: 2 695 901,89
w tym z dotacji: 2 170 619,01
c) z wpłat beneficjentów: 256 944,00
I.1. Koszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego: 3 277 382,17
w tym:
a) Program pomocy chorym i niepełnosprawnym Na Ratunek: 815 174,36
b) Projekt Wolontariat: 130 677,35
c) Akcja Dajmy Dzieciom Nadzieję: 105 298,76
d) Kampania 1%: 8 241,73
e) Fiesta Rodzinna: 11 031,75
f) Centrum Pomocy Postpenitencjarnej: 70 860,45
g) Pomoc społeczna - paczki świąteczne i inna pomoc: 72 519,58
h) Konferencja w Krynicy Zdroju Centrum Pomocy Postpenitencjarnej: 235,27
i) Akcja Wypoczynek: 27 132,34
j) Nieodpłatna Pomoc Prawna: 2 007 162,87
w tym:
- punkt Nowy Sącz: 126 060,00
- punkty w powiecie Limanowskim: 190 080,00
- punkty w powiecie Nowotarskim: 256 080,00
- punkt M. Przemyśl: 64 020,00
- punkty w powiecie Jarosławskim: 129 120,00
- punkty w powiecie Tatrzańskim: 126 060,00
- punkt w powiecie Wielickim: 63 360,00
- punkty Miasto Bytom: 126 900,45
- punkt Tychy: 63 487,64
- punkt w powiecie Nowosądeckim: 63 624,00
- punkt M. Jaworzno: 63 960,06
- punkt M. Siemianowice Śląskie: 62 791,69
- punkt M. Krosno: 64 020,00
- punkt w powiecie Dębickim: 63 360,00
- punkt w powiecie Cieszyńskim: 63 525,00
- punkty w powiecie Jędrzejowskim: 126 060,00
- punkty w M. Kielce: 128 040,00
- punkt w powiecie Pińczowskim: 62 040,00
- punkty w powiecie Skarżyskim: 126 060,00
- ogólne koszty projektu Nieodpłatna Pomoc Prawna: 32 174,07
k) Projekt Małe, wielkie marzenia: 5 047,27
l) Spotkanie ze św. Mikołajem: 3 248,80
m) Akcja Zostań Dyplomowanym Mikołajem: 9 738,12
n) Akcja Odkręć się na dobro: 1 019,64
o) Tydzień Dobrych Uczynków: 9 844,92
p) Kursy i szkolenia: 148,96
I.2. Koszty działalności odpłatnej pożytku publicznego: 256 944,00
w tym:
a) Akcja Wypoczynek: 213 194,00
b) Konferencja w Krynicy Zdroju Centrum Pomocy Postpenitencjarnej: 38 740,00
c) Kurs na kierownika wypoczynku: 3 060,00
d) Kurs na kierownika wycieczek szkolnych: 1 950,00
II. Koszty administracyjne (ogólnego zarządu): 25 317,39
(finansowane w całości z 1 %)
III. Pozostałe koszty operacyjne: 1 756,26
IV. Koszty finansowe 0,11
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Stowarzyszenie jako zarejestrowany podatnik Vat, korzystający ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1, dokonało importu
usług. Na tę okoliczność został odprowadzony do Urzędu Skarbowego podatek od towarów i usług i złożone odpowiednie deklaracje Vat.
Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia za 2019 r. podlega badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta. Stowarzyszenie Sursum Corda
osiągnęło za 2019 r. zysk w wysokości 848 275,08 zł, który zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu statutowego.
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz statutowy został zwiększony o:
środki pochodzące z odpisu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych
składki członkowskie
wszelkiego rodzaju darowizny
środki pochodzące ze zbiórki publicznej
nawiązki sądowe
zysk za 2018 r. przekazany przez Sursum Corda sp. z o.o.
odsetki od lokat pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych
Fundusz statutowy wykorzystano na realizację zadań pożytku publicznego.
7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej 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
Przychody z tytułu odpisu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły: 1 017 109,66
Środki pochodzące z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowano na następujące projekty (w PLN):
1. Program pomocy chorym i niepełnosprawnych Na Ratunek: 479 030,19
2. Nieodpłatna Pomoc Prawna: 41 053,61
3. Wolontariat: 18 665,45
4. Centrum Pomocy Postpenitencjarnej: 12 040,70
5. Kampania 1%: 8 241,73
6. Kursy na wychowawcę kolonijnego i kierownika wycieczek szkolnych: 148,96
7. Akcja Wypoczynek: 1 632,34
8. Wolontariat ma sens: 1 908,77
9. Konferencja w Krynicy Zdroju związana z Centrum Pomocy Postpenitencjarnej: 235,27
10. Akcja Odkręć się na dobro: 140,68
11. Wolontariat ma sens - obóz dla wolontariuszy: 1 417,00
12. Fiesta Rodzinna: 28,80
13. Zostań Dyplomowanym Mikołajem: 6 795,79
14. Spotkanie ze św. Mikołajem: 248,80
15. Tydzień Dobrych Uczynków: 9 844,92
16. Małe, Wielkie Marzenia: 47,27
17. Koszty administracyjne: 25 317,39
Łącznie w 2019 r. środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wykorzystano na kwotę 606 797,67 zł. Kwota
pozostała do wydatkowania w latach następnych wynosi: 410 311,99 zł.
8. inne informacje niż wymienione powyżej, 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 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce
Pod koniec 2019r. po raz pierwszy pojawiły się informacje z Chin dotyczące koronawirusa.
W pierwszych miesiącach 2020r. pandemia objęła cały świat, a jej negatywny wpływ nabrał dynamiki. Zarząd Stowarzyszenia Sursum Corda
uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu
wymagające dodatkowych ujawnień.
Chociaż w chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja wciąż się zmienia, do tej pory Zarząd nie odnotował zauważalnego
wpływu na zakres realizowanej działalności statutowej oraz łańcuch dostaw naszej organizacji, co wynika głównie z kontynuacji działań w
ramach obowiązujących umów na zadania publiczne oraz fakt prowadzenia działalności wyłącznie na terenie Polski. Jednak nie można
przewidzieć przyszłych skutków, wynikających głównie z niezależnego od stowarzyszenia ograniczenia środków finansowych w ramach
wspierania lub powierzania do realizacji zadań publicznych (w otwartych konkursach ofert, w których jednostka bierze udział), a także
pogorszenia się sytuacji ekonomicznej donatorów i osób przekazujących odpis 1% podatku.
Zarząd będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić negatywne skutki dla stowarzyszenia.
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Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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