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
Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań nieuwzględnionych w bilansie.
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
Stowarzyszenie nie wypłacało zaliczek oraz nie udzielało ani kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
nie dotyczy
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
Stowarzyszenie w roku 2019 osiągnęło :
1. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej:
- składki członkowskie 11 053,00
- darowizny
- 1% PLIR wpływy z urzędów skarbowych 965 496,79
w tym 1% PLIR na subkonta 930 551,19
- darowizny na subkonta 30 625,55
- darowizny na PTSR 3 050,00
- dotacje
- dotacja SODIR -refundacja kosztów wynagrodzeń i składek ZUS
z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych otrzymana kwota 53 025,00
- dotacja z Miasto Poznań kwota 20 000,00 Ruch i Woda zrealizowana
w kwocie 18 662,48
- dotacja z Miasto Poznań Rehabilitacja i Asystent w walce z SM kwota 60 000,00
zrealizowana w kwocie 60 000,00
- dotacja z UM Rehabilitacja Domowa w kwocie 30 000,00 zrealizowana
w kwocie 29 998,99
- dotacja z PFRON RAP-B realizowana w latach 2019-2020 kwota 406 718,82
zrealizowana w 2019 w kwocie 237 247,38
- oraz zrealizowano dotację z PFRON RAP-B na lata 2017-2019 w kwocie 177 327,34
1. II. Przychody z działalności finansowej:
- odsetki od lokat kwota 25 411,92
III. Pozostałe przychody operacyjne kwota 9 823,69
OGÓŁEM PRZYCHODY 1586486,50

Druk: NIW-CRSO

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
W 2019 roku Stowarzyszenie poniosło następujące koszty:
1. Koszty działalności statutowej
- koszty sfinansowane z dotacji kwota 518 855,78
- koszty leczenie , rehabilitacji,
zakup leków i sprzętu finansowane
z 1% PLIR z subkont kwota 671 195,60
- koszty sfinansowane z 1% PTSR kwota 39363,62
- koszty sfinansowane z darowizn na subkonta kwota 14 698,53
1. Koszty ogólnego zarządu kwota 119 980,02
III. Pozostałe koszty operacyjne 2 408,62
OGÓŁEM KOSZTY: 1244113,50
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
nie dotyczy
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
W 2019 roku PTSR:
Ze środków pozyskanych z 1% sfinansowano między innymi:
- zakup leków i suplementów diety
- zakupy sprzętu rehabilitacyjnego, pomocniczego, artykuły medyczne
- zakup usług rehabilitacyjnych
- dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych
- likwidacja barier technicznych, architektonicznych i komunikacyjnych
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
Różnica pomiędzy wynikiem bilansowym a podatkowym wynika z:
- w kosztach podatkowych nie uwzględniono darowizny w kwocie 400,00
która jest odliczana od przychodu.
- w przychodach podatkowych nie uwzględniono naliczonej a nie otrzymanej w 2019
dotacji SODIR do wynagrodzeń w kwocie 3525,00
naliczonych w miesiącu grudniu 2019
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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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