
INFORMACJA DODATKOWA

I

1. Metody wyceny aktywów i pasywów, a także przychody i koszty oparte są o przepisy Ustawy o 
Rachunkowości z dnia 29 września 1994r. 
W roku obrotowym 2013 księgi rachunkowe były prowadzone komputerowo w/g zasad określonych o przepisy 
w/w Ustawy i zapewniają rzetelną i jasną sytuację majątkową i finansową.
Rok obrotowy 2013 był kolejnym rokiem działalności Towarzystwa jako jednostki posiadającej osobowość 
prawną oraz jako organizacji pożytku publicznego prowadzącej działalność charytatywną.
Działalność charytatywna polega na prowadzeniu Schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Rzeszowie i Jaśle 
oraz bezdomnych kobiet w Racławówce, a także kuchni dla ubogich, łaźni i hostelu dla bezdomnych oraz 
Centrum Integracji Społecznej i wolontariatu na rzecz m.in. bezdomnych i ubogich.
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2. Dane uzupełniające 
Stan funduszu własnego na koniec roku 2013 przedstawia się następująco: 
Ogółem                       4.959.978,70 zł
- fundusz w środkach trwałych           4.684.850,71
- fundusz w środkach pieniężnych                         157.699,03
- fundusz w materiałach na magazynie             106.503,70
- fundusz w należnościach                 10.925,26

Stan środków pieniężnych wg bilansu na dzień 31.XII.2013r. wynosi:
Ogółem                    157.699,03 zł
 - stan środków pieniężnych w kasie         6.141,72 
- stan środków pieniężnych w kasie FŚS            318,29
- stan środków pieniężnych bież. rach. bank.     149.759,25
- stan środków pieniężnych rach. bank. FŚS          1.479,77

III

3. Struktura uzyskanych przychodów ze źródeł określonych Statutem przedstawia się następująco:
Ogółem przychód:       3.797.838,08 zł
A) Dotacje        2.720.535,50
B) Ofiary:           756.440,43
      w tym:- pieniężne       250.898,25
- żywnościowe                 402.169,48
- rzeczowe        103.372,70
C)  Składki członkowskie                683,00
D)  Składki mieszkańców na schronisko       187.052,60
     E) Przychody ze sprzedaży usług                  104.208,93
F) Pozostałe przychody           28.917,62
Ogółem wartość uzyskanych przychodów została w całości przeznaczona na działalność statutową 
Towarzystwa.
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4. Struktura kosztów
stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz struktura kosztów 
administracyjnych.

Koszty ogółem:       3.955.073,39 zł
A. Koszty działalności statutowej:     3.555.504,26 zł
w tym:
- utrzymanie Schroniska Mężczyzn i łaźni w Rzeszowie     519.264,75
- utrzymanie Schroniska Kobiet        256.441,21
- utrzymanie Schroniska Mężczyzn w Jaśle      331.980,77
- posiłki dla ubogich                    891.651,70
- pomoc ubogim na zewnątrz                   220.824,26
- Klub Albertyński, Grupa Przemiana i Krucjata       81.618,24
- prowadzenie Hostelu           17.354,45
- koszty organizowania kwest i akcji 1%                     7.125,54
- prowadzenie CIS                     498.752,11
- progr. operac. KL EFS          662.133,58
- koszty sprzedaży usług            68.357,65

B. Koszty administracyjne:     357.786,56 zł
- zużycie materiałów i energii       16.554,62
- usługi obce                    20.355,85
- wynagrodzenia i narzuty                311.146,56
- pozostałe            9.729,53

C. Inne koszty:       41.782,57 zł
Wykazane koszty związane są z prowadzeniem Schroniska dla bezdomnych mężczyzn, kuchni dla 
bezdomnych i ubogich rodzin, łaźni oraz hostelu w Rzeszowie, a także schroniska dla bezdomnych mężczyzn 
w Jaśle i bezdomnych kobiet w Racławówce oraz Centrum Integracji Społecznej.

V

5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Celem działalności Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta jest niesienie pomocy osobom 
bezdomnym, uzależnionym i ubogim.
Środki do realizacji w/w działalności Towarzystwo pozyskuje:
- z dotacji UM, PUW, WUP, Marszałka i innych instytucji
- z ofiar, darów pieniężnych i rzeczowych instytucji i osób fizycznych
- ze składek mieszkańców na schronisko
- z 1% podatku na rzecz OPP
- z kwest na 1 listopada
- ze sprzedaży cegiełek
- ze składek członkowskich.
Ogółem przychód za rok 2013 wyniósł:     3.797.838,08 zł
Przychód w/w został w całości przeznaczony na statutową działalność Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy 
im. Św. Brata Alberta w Rzeszowie.
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6. Nie dotyczy.
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Sporządzono dnia:2014-06-24

7. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich 
finansowania.
W roku 2013 w stosunku do roku 2012 wysokość przychodów i kosztów znacznie wzrosła, głównie dzięki 
projektom unijnym. Wzrost kosztów nastąpił również wskutek rozliczenia inwestycji – budowa budynku Centrum 
Integracji Społecznej, który został oddany do użytkowania 26.06.2013 roku.
Rok 2013 to piąty rok funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej przy Rzeszowskim Towarzystwie Pomocy 
im. św. Brata Alberta w Rzeszowie, które zajmuje się reintegracją społeczną i zawodową osób zagrożonych 
marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Środki na realizację zadań w ramach Centrum pozyskaliśmy z 
Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, jak również z Miasta Rzeszowa. 
W 2013 roku 20 osób zostało objętych zatrudnieniem socjalnym. Za okres uczestnictwa w zajęciach Centrum 
otrzymywały świadczenie integracyjne refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie.

W roku 2013 Towarzystwo zakończyło budowę budynku Centrum Integracji Społecznej. Inwestycja przebiegała 
według harmonogramu prac, a nawet niektóre roboty zostały przyspieszone w związku ze sprzyjającymi 
warunkami pogodowymi. Inwestycja była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 
2013, jak również przez Urząd Miasta Rzeszowa. Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Rzeszów udzielił 
Towarzystwu kredytu inwestycyjnego w kwocie 620 000,00 zł na spłatę kredytu obrotowego, który pokrył 
wydatki  związane z budową. Kredyt będzie spłacany w siedmiu ratach rocznych.

Rzeszowskie Towarzystwo w 2013 roku współpracowało z Caritas Diecezji Rzeszowskiej w ramach programu 
pomocy żywnościowej „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności UE PEAD”. 

W roku obrotowym 2013 Towarzystwo zatrudniało wg stanu na dzień 31.12.2013r. ogółem 39 pracowników na 
umowę o pracę, w tym:
 Schronisko dla mężczyzn w Rzeszowie 21 osób
 Schronisko dla kobiet w Racławówce   7 osób
 Schronisko dla mężczyzn w Jaśle   5 osób
 Centrum Integracji Społecznej    6 osób.
Członkowie organu zarządzającego Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta nie pobierali 
wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji. 
W roku 2013 Towarzystwo przeprowadziło badanie sprawozdania finansowego na podstawie rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych OPP. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do 
takiego badania określono w Umowie na kwotę 2900,00 zł netto plus VAT.
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