
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 i użyczonego nieodpłatnie Fundacji Przymierze Serc na potrzeby prowadzenia ośrodka readaptacji społecznej
b) inwestycje długoterminowe obejmują udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz nabyte jednostki uczestnictwa w funduszach
inwestycyjnych

Aktywa obrotowe obejmują:
a) wartość otrzymanego sprzętu w drodze darowizny oraz wartość dostawy dotyczącej 2022
b) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, gotówkę w kasie oraz jednostki uczestnictwa planowane do zbycia w ciągu 12
miesięcy po dniu bilansowym
c) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe zawierają kwotę opłaconej polisy ubezpieczeniowej na rok 2022

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 
b) rozliczenia międzyokresowe obejmują kwotę otrzymanej dotacji do rozliczenia w 2022 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 wynoszą ogółem: 10275021,48

I.1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym: 10265961,48

a)    środki z odpisu 1 % podatku od osób fizycznych, w tym: 896002,56

-    na cele ogólne stowarzyszenia 177027,44

-    na program pomocy chorym i niepełnosprawnym Na Ratunek      718975,12

b)    darowizny od osób fizycznych i prawnych, w tym: 459062,75
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-    na program pomocy chorym i niepełnosprawnym Na Ratunek 282363,14

-    na pomoc społeczną 76450,00

c)     dotacje od instytucji rządowych i samorządowych 8844528,00

d)    zbiórka publiczna MAiC 2015/3689/OR 53162,56

e)    nawiązki sądowe 13045,61

f)     składki członkowskie 160,00

I.2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym: 9060,00

a)    obsługa projektu NPP 8460,00

b)    Program Szczęśliwi Rodzice, Szczęśliwe Dzieci 600,00

II. Pozostałe przychody operacyjne wynoszą: 664.51

III. Przychody finansowe: 20915,24

     (odsetki z lokat bankowych, dochód spółki z o.o. za 2020 r. 
     

 

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

 

I. Koszty działalności statutowej stowarzyszenia wyniosły ogółem

   i zostały sfinansowane z następujących środków:
10014104,77

a)    z odpisów 1% 691579,93

b)    ze środków własnych 9313464,84

w tym z dotacji: 8844528,00

c)     z wpłat beneficjentów 9060,00
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I.1. Koszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym: 10005044,77

a)    Program pomocy chorym i niepełnosprawnym „Na Ratunek” 957195,18

b)    Projekt „Wolontariat” 154729,70

c)     Akcja „Dajmy Dzieciom Nadzieję” 17568,11

d)    Kampania 1 % 13703,66

e)    Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej 159149,04

f)     Pomoc społeczna - paczki świąteczne i inna pomoc 66526,86

g)    Akcja „Zostań Dyplomowanym Mikołajem” 18199,27

h)    Paczka dobra 3465,91

i)     Zwierciadło duszy 20478,35

j)     Szczęśliwi Rodzice, Szczęśliwe Dzieci 20200,00

k)    Mediacje cały rok 4500,00

l)     Nieodpłatna Pomoc Prawna, w tym: 8 569 328,69

·         Aleksandrowski Powiat 64 020,00

·         Białystok Miasto 192060,00

·         Bielski Powiat 64 020,00

·         Bieruńsko-Lędziński 64 020,00

·         Bieszczadzki Powiat 64 020,00

·         Bocheński Powiat 128 040,00

·         Bolesławiecki Powiat 128 040,00

·         Brodnicki Powiat 63 030,00
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·         Brzeski Powiat w woj. małopolskim 128 040,00

·         Brzeski Powiat w woj. opolskim 64 020,00

·         Buski Powiat 126 060,00

·         Bytom Miasto 63 525,00

·         Cieszyński Powiat 63 525,00

·         Dębicki Powiat 190 080,00

·         Działdowski Powiat 63 030,00

·         Gliwice Miasto 254 100,00

·         Golubsko-Dobrzyński Powiat 64 020,00

·         Gorlicki Powiat 128 040,00

·         Hajnowski Powiat 64 020,00

·         Hrubieszowski Powiat 126 060,00

·         Iławski Powiat 128 040,00

·         Janowski Powiat 64 020,00

·         Jarosławski Powiat 127 720,00

·         Jasielski Powiat 190 080,00 

·         Jastrzębie Zdrój Miasto 64 020,00

·         Jaworzno Miasto 64 020,00

·         Jędrzejowski Powiat 126 060,00

·         Kazimierski Powiat 64 020,00

·         Kędzierzyńsko-Kozielski Powiat 64 020,00
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·         Kielce Miasto 255 134,24

·         Kielecki Powiat 254 424,92 

·         Kolneński Powiat 64 020,00

·         Krapkowicki Powiat 62 040,00

·         Krosno Miasto 64 020,00

·         Krośnieński Powiat 128 040,00

·         Leżajski Powiat 126 060,00

·         Limanowski Powiat 192 600,00

·         Lubaczowski Powiat 64 020,00

·         Lublin Miasto 192 060,00

·         Łańcucki Powiat 126 060,00

·         Miechowski Powiat 64 020,00

·         Nidzicki Powiat 64 020,00

·         Nowosądecki Powiat 127 248,00

·         Nowotarski Powiat 256 080,00

·         Nowy Sącz Miasto 126 060,00

·         Opole Miasto 63 360,00

·         Opolski Powiat 190 080,00

·         Ostrowiecki Powiat 128 040,00

·         Ostródzki Powiat 128 040,00

·         Pińczowski Powiat 64 020,00
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·         Proszowicki Powiat 64 020,00

·         Przemyski Powiat 126 060,00

·         Radzyński Powiat 64 020,00

·         Rzeszów Miasto 64 470,00

·         Siedlecki Powiat 126 060,00

·         Siedlce Miasto 133 980,00

·         Siemianowice Śląskie Miasto 63 030,00

·         Skarżyski Powiat 126 060,00

·         Sokólski Powiat 126 060,00

·         Starachowicki Powiat 128 040,00

·         Staszowski Powiat 126 060,00

·         Strzelecki Powiat 126 060,00

·         Tarnowski Powiat 256 080,00

·         Tarnów Miasto 128 780,00

·         Tatrzański Powiat 126 060,00

·         Tychy Miasto 126 720,00

·         Tomaszowski Powiat 126 060,00

·         Toruń Miasto 192 060,00

·         Wałbrzyski Powiat 64 020,00

·         Wąbrzeski Powiat 64 020,00

·         Wągrowiecki Powiat 63 030,00

·         Węgorzewski Powiat 64 020,00
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·         Wielicki Powiat 126 720,00

·         Włocławski Powiat 63 530,00

·         Wysokomazowiecki Powiat 64 020,00

·         Złotoryjski Powiat 64 020,00

·         Ogólne koszty projektu NPP 33 051,53

  

I.2. Koszty działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym: 9060,00

a)    Obsługa projektu NPP 8460,00

b)    Pr. Szczęśliwi Rodzice, Szczęśliwe Dzieci 600,00

  

II. Koszty administracyjne (ogólnego zarządu) 16901,52

  

III. Pozostałe koszty operacyjne: 3381,28

  

IV. Koszty finansowe 80559,82

  

Stowarzyszenie nabyło jednostki  uczestnictwa w dwóch funduszach inwestycyjnych Skarbiec o łącznej wartości 2 000 000,00 zł

 

Stowarzyszenie Sursum Corda osiągnęło za 2021 r. zysk w wysokości 181 653,84 zł, który zostanie

przeznaczony na zwiększenie funduszu statutowego.

 

Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia za 2021 r. podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

 

 

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
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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 2020 r. przekazany przez H4People 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: 896002,56 zł

 

Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowano na następujące projekty w zakresie działalności pożytku
publicznego (w PLN):

1.    Program pomocy chorym i niepełnosprawnych ”Na Ratunek”: 595133,49

2.    Nieodpłatna Pomoc Prawna: 44201,53

3.    Projekt ”Wolontariat”: 13866,89

4.    Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej: 24916,55

5.    Kampania 1 %: 13211,66

6.    Szczęśliwi Rodzice, Szczęśliwe Dzieci 200,00

7.    Zostań Dyplomowanym Mikołajem 37,81

8.    Paczka dobra 12,00

9.    Koszty administracyjne 16287,21

RAZEM: 707867,14

 

Kwota pozostała do wydatkowania w latach następnych wynosi: 188 135,42 zł
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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

W kolejnym roku trwania pandemii Stowarzyszenie Sursum Corda odczuło jej skutki  w obszarach, które były realizowane przez ostatnie lata
działalności. Część z dotychczasowych działań nie mogło zostać podjętych z uwagi na bezpieczeństwo osób, które były wykonawcami tychże
czynności lub korzystającymi z oferty stowarzyszenia. W tych obszarach zaznaczył się znaczny spadek pozyskanych środków pieniężnych,
zarówno w działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego.

Stowarzyszenie nie spełniało kryteriów formalnych do skorzystania z pomocy publicznej kierowanej w 2021 r. do organizacji pozarządowych,
zaś w związku z brakiem prowadzenia działalności gospodarczej – także do pomocy adresowanej do podmiotów gospodarczych.

Spadek przychodów nie zagroził bezpieczeństwu istnienia organizacji, dzięki dywersyfikacji źródeł przychodowych (zwiększenie zakresu
powierzanych zadań publicznych) oraz konsekwentnej, w poprzednich latach, polityce tworzenia finansowego buforu bezpieczeństwa (fundusz
statutowy).

Wznowiono niektóre obszarów działalności statutowej planowane jest po zniesieniu obostrzeń sanitarnych (np. wypoczynek, wolontariat w
instytucjach pomocy społecznej).

Zarząd dokonał analizy ryzyk w Stowarzyszeniu w kontekście trwającej pandemii, w wyniku czego nie stwierdza się zagrożenia istnienia i
kontynuacji działalności organizacji.

Data sporządzenia: 2022-03-31

Data zatwierdzenia: 2022-09-28

Małgorzata Ziębowicz

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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