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I

Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen zakupu pomniejszonych o umorzenie.
 Rzeczowy majątek trwały wyceniany jest w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonej o 
umorzenie.
 Środki pieniężne wyceniane są według wartości nominalnej.
 Fundusze , kapitały,aktywa, pasywa wyceniane są według wartości nominalnej.
 Transakcje w walutach obcych nie wystąpiły.

II

Aktywa w Stowarzyszeniu tworzą środki pieniężne w kasie i na kontach.
III

1. Przychody z działalności statutowej: 229 133,28 w tym: a/ składki brutto określone statutem: 3 020,00, b/ 
przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 77 700 w tym dotacje: Urząd Miasta 
Poznania: 74 200,00, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: 1 000,00 i  TVP"Reklama Dzieciom": 2 500,00, c/ 
przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego:32 725,00 w tym: turnus rehabilitacyjny: 21 
800,00, wycieczka do Zakopanego: 4 970,00 i dopłaty do rehabilitacji ruchowej: 5 955,00, d/ pozostałe 
przychody okreslone statutem: 115 688,28 w tym: nawiązki sądowe: 10 800,00, 1% dla OPP: 64 226,73, 
darowizny od osób fizycznych:  1 435,00, darowizny od osób prawnych: 35 132,04 i darowizny rzeczowe: 4 
094,51.
2. Przychody finansowe: 185,22 w tym odsetki otrzymane: 185,22

IV

I. Koszty realizacji działaności statutowej:                                                                                                               
                                                                             1/ nieodpłatnej pożytku publicznego: 77 700,00 w tym: 
prowadzenie DOT "Żurawinka" dla podopiecznych Stowarzyszenia: 74 200,00, zorganizowanie Wigilii dla 
podopiecznych Stowarzyszenia: 1 000,00, "Reklama Dzieciom": 2 500,00. 
2/ odpłatnej pozytku publicznego: 58 526,74 w tym: turnus rehabilitacyjny dla podopiecznych Stowarzyszenia: 
29 179,00, wycieczka do Zakopanego: 7 533,92 i koszty rehabilitacji ruchowej podopiecznych Stowarzyszenia: 
21 813,82, pomoc dla podopiecznych: 1 260,00, rozliczenie darowizn rzeczowych: 4 094,51 oraz wycieczka do 
Kórnika: 2 419,00.
3/ koszty administracyjne: 89 105,73 w tym: zużycie materiałów i energii: 2 534,77, usługi obce: 35 264,98, 
podatki i opłaty: 62,40, amortyzacja: 0,00, wynagrodzenia i inne świadczenia: 34 155,42, pozostałe: 17 088,06.

V

Fundusz statutowy w danym roku zostaje zmniejszony lub zwiększony w zależności od wyniku finansowego 
roku - w 2011 fundusz statutowy na początek roku
 miał wysokość 30 226,03 umniejszony o ujemny wynik roku 2011 czyli -3 787,48 na koniec roku wynosi 26 
438,55

VI

W roku 2011 nie udzielono żadnych gwarancji i poręczeń, oraz nie wystąpiły inne zobowiązania związane z 
działalnością statutową.

VII

W roku 2011 wysokośc przychodów była nieco wyższa niz w roku 2010 ale również zwiększyła się wysokość 
ponoszonych kosztów stowarzyszenia np. kosztów ZUS i podwyżek cen materiałów i usług niezależnych od 
Stowarzyszenia. Diametralnie zmniejszyła się, wobec lat ubiegłych, wysokość otrzymywanych przez 
Stowarzyszenie darowizn i jest to związane z pogarszająca się ogólnie sytuacją ekonomiczną podmiotów 
gospodarczych.Stowrzyszenie czyniło starania maksymalnej oszczędności środków finansowych kierując sie 
zawsze zasadą konkurencyjności w zakupie usług i materiałów.
Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych a wyposażenie pochodzi z darowizn członków Stowarzyszenia.
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