
INFORMACJA DODATKOWA

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: 200 671,84 w tym:
a/ składki brutto określone statutem: 3800,00, 
b/ przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego:92 818,47 stanowią dotacje z Urzędu 
Miasta Poznania: 74 200,00, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:: 2 968,47, Instytutu Muzyki i Tańca (środki 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego): 9 650,00 oraz dotacja (w formie darowizny) na 
dofinansowanie programu turnusu rehabilitacyjnego z Aquanet SA: 6 000,00, 
c/ przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 26 435,50 w tym: dopłaty do turnusu 
rehabilitacyjnego: 16 105,50 oraz dopłaty do rehabilitacji: 10 330,00
d/ pozostałe przychody określone statutem: 77 617,87 w tym: 1% podatku od osób fizycznych: 59 102,80, 
nawiązki sądowe: 6 800,00, darowizny od osób fizycznych: 5 130,00, darowizny od osób prawnych: 6 432,34, 
darowizny rzeczowe: 152,73.
2. Przychody finansowe: 492,90 w tym odsetki otrzymane: 492,90.

IV

I. Koszty realizacji działalności statutowej Stowarzyszenia:
1/ nieodpłatnej pożytku publicznego: 92 818,47 w tym "Prowadzenie dziennego ośrodka terapeutycznego " 
Żurawinka" dla osób z mózgowym porażeniem dziecięcym będących podopiecznymi Stowarzyszenia": 74 
200,00, zorganizowanie spotkania wigilijnego dla podopiecznych: 2 968,47, sfinansowanie kosztów programu 
turnusu rehabilitacyjnego dla podopiecznych Stowarzyszenia: 6 000,00, pokrycie kosztów realizacji I etapu 
projektu "Zamówienie i prawykonanie utworu Piotra Orlińskiego": 9650,00,
2/ odpłatnej pożytku publicznego:48 548,49 w tym dofinansowanie pobytu turnusach rehabilitacyjnych osób z 
mózgowym porażeniem dziecięcym: 27 663,49 oraz koszty rehabilitacji podopiecznych Stowarzyszenia: 20 
885,00.
3/ rozliczenie otrzymanych darowizn rzeczowych: 152,73,
4/ administracyjne: 66 568,66 w tym: zużycie materiałów i energii: 4 019,02, usługi obce: 29 720,19, podatki i 
opłaty: 60,00, wynagrodzenia i inne świadczenia: 27 846,85, pozostałe: 4 922,60.

V

Fundusz statutowy w danym roku zostaje zmniejszony lub zwiększony w zależności od wyniku finansowego 
danego roku. W roku 2012 na dzień bilansowy fundusz statutowy wynosił 26 438,55.

VI

W roku 2012 nie udzielono żadnych gwarancji i poręczeń, oraz nie wystąpiły inne zobowiązania związane z 
działalnością statutową.

VII

W roku 2012 wysokość przychodów była niższa niż w roku 2011 z powodu: niższych wpłat z tytułu 1% podatku 
od osób fizycznych za rok 2011, problemów z pozyskiwaniem darowizn od osób prawnych i zmniejszonych 
wpływów z odpłatnej działalności pożytku publicznego. Natomiast zwiększyły się znacznie koszty prowadzenia 
działalności statutowej, co spowodowane było podwyżkami cen materiałów i usług niezależnych od 
Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie czyniło starania maksymalnej oszczędności środków finansowych kierując się zawsze zasadą 
konkurencyjności w zakupie usług i materiałów co jednak,w praktyce, nie zawsze było możliwe. Na przykład 
organizowane przez Stowarzyszenie zajęcia terapeutyczno - rehabilitacyjne wymagają zatrudniania 
specjalistów o wysokich kwalifikacjach co wiąże się bezpośrednio z wysokimi kosztami ich wynagrodzeń. 
Wynajem odpowiednich środków transportu do przewożenia osób z mózgowym porażeniem dziecięcym na 
rehabilitację, wynajem basenu z wodą o właściwej temperaturze do prowadzenia zajęć usprawniających to 
przykłady usług za które Stowarzyszenie musi zapłacić odpowiednio wysokie stawki, aby w sposób właściwy 
zrealizować zadanie.
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