
INFORMACJA DODATKOWA

1. stowarzyszenie nie posiada zobowiqzad nieuwzglqdnionych w bilansie.
2, Stowarzyszenie nie wyplacato zaliczek oraz nie udzielato po2yczek ani kredyt6w cztonkom

orga n ow a d m i n istra cyjnych, zarzqdzajqcych i n ad zorujqcych,
3. Stowarzyszenie w roku 2020 osiqgnqfo :

n 
l. Przychody z podstawowej dziatalno5ci operacyjnej:

- sktadki cztonkowskie 9 048,63

- darowizny

- Lo/o PLIR wptywy z urzqd6w skarbowych 859 813,82

w tym 1% PLIR np subkonta 804 213,07

- darowizny na subkonta 62560,76

- darowizny na PTSR tI23,76

- dotacje

dotacja SODIR -refundacja kosztdw wynagrodze6 i sktadek ZUS

z tytufu zatrudniania os6b niepelnosprawnych otrzymana kwota 26 i-00,00

- dotacja z Miasto Poznad kwota 20 000,00 Teatr, Ruch i Rozmowa -zozo
Xl Edycja

zrealizowana w kwocie 20 000,00
cafkowity koszt poniesionych wydatk6w finansowych na ten program
kwota 202L2,67

- dotacja z Miasto Poznad walczymy z sM z calych sil kwota 60 000,00
zrealizowana w kwocie 59 090,00
catkowity koszt poniesionych wydatk6w finansowych na ten program
kwota 62746,96

- dotacja z Miasto Poznad Bezpieczefistwo-2O2O w kwocie 2 5O0,OO zrealizowana
w kwocie 2 468,30

catkowity koszt poniesionych wydatk6w finansowych na ten program
kwota 2468,30

- dotacja z urzqdu Marszafkowskiego wojew6dztwa wielkopolskiego
Asystencja wsparciem dla innowacyjnoSci: przysiloie 2020
w kwocie 95 000,00 zrealizowana w kwocie 95 0OO,O0

calkowity koszt poniesionych wydatk6w finansowych na ten program
kwota 96049,90



- dotacja z PFRON RAP-B realizowana w latach 7019-2020 kwota L69 47L,44

zrealizowana w 2020 w kwocie 169 058,97

catkowity koszt poniesionych wydatk6w finansowych w 2020 na ten program

kwota 185 689,04

ll. Przychody z dziatalnoSci finansowej:

- odsetki od lokat kwota t4108,76

f f f . Pozostate przychody operacyjne kwota 23 667,92,

na kt6re sktada siq przede wszystkim dotacja SODIR 26 100,00 ujqta w pkt I

pomniejszona o przychdd nale2ny 3 525,00 wykazany ju2 w sprawozdaniu

finansowym za20L9 rok a powigkszona o koszty rozliczed z zamkniqtych

program6w dotacyjnych i r62nic w kwocie L092,92.

oG6tEM PRZYCHODY kwota L3L5940,92

4, W 2020 roku Stowarzyszenie ponioslo nastqpujqce koszty:

l. Koszty dzialalno5ci statutowej:

- koszty dzialan programowych sfinansowane z dotacji kwota 345 6L7,27

- koszty dzialari programowych sfinansowane ze $rodk6w PTSR

jako wkfad wtasny finansowy do programdw kwota 21549,60

- indywidualne koszty leczenia , rehabilitacji,

zakup lekdw i sprzqtu oraz dofinansowanie wyjazddw na rehabilitacjq

finansowan e z LTo PLIR z subkont kwota 680 764,44

- koszty sfinansowane z darowizn na subkonta kwota L0 L41,57

indywidualne koszty leczenia , rehabilitacji

zakup lek6w i sprzqtu oraz dofinansowanie wyjazd6w na rehabilitacjq

- koszty obstugi i ksiqgowania programu PLIR kwota 38 344,66

ll. Koszty og6lnego zarzqdu kwota 83 658,41-

lll. Pozostale koszty operacyjne 2550,64

oG6tEM KOSZTY kwota L L82 626,59

5. W 2020 roku PTSR:



Ze Srodk6w pozyskanych z I% sfinansowano miqdzy innymi:

- zakup lek6w i suplement6w diety

- za ku py sprzqtu reha bilitacyjnego, pomocn iczego, artykul6w medycznych

- zakup uslug rehabilitacyjnych

- doptaty do turnusdw rehabilitacyjnych

t - likwidacja barier technicznych, architektonicznych i komunikacyjnych

6. Nadwy2ka uzyskanych przychoddw w 2020 roku nad poniesionymi kosztami w 2020 roku

wyniosta I333L3,77 iw calodcizostanie przeznaczona na realizacjq dziafa6

statutowych w latach nastqpnych,

7. PTSR/O Wielkopolska z tytutu pandemii COVID-19 i niemo2no5ci realizacji zadari

statutowych oraz zwiqzanych z tym zmniejszonych z tego powodu

przychod6w uzyskato w 2020 roku czq5ciowq ulgq w optacie za wynajem

pomieszczen przy ulicy Grunwaldzkiej 50 w Poznaniu.

R6wnie2 w zwiqzku z pandemiq COVID-19 uzyskano dotacjQ BEZPIECZENSTWO-2020

na zakup niezbqdnych Srodkdw dezynfekujqcych i ochronnych.

8. R6inica pomiqdzy wynikiem bilansowym a podatkowym wynika z:

- w kosztach podatkowych nie uwzglqdniono nale2nych za Z02O rok
wynagrodzefi z tytufu um6w zleced w kwocie tL45,II a wyplacanych w 202L roku.

- w przychodach podatkowych uwzglqdniono naliczonq a nie otrzymanA w 201-9

dotacjg SODIR do wynagrodzed w kwocie 3525,00
nale2nq za miesiqc grudzierl 2019 i otrzymanq w 2020 roku.
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Strona l/l

Bilans dla organizacji pozarz4dowych

Niniejszy wydruk stanowi kopiE sprawozdania finansowego sporz4dzonego w postaci elekfronicznej.

System finansowo-ksiggowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrociaw wvdruk z dnia: 05.07.2021

Pozycja
Kwota na dzieri kohczEcy

biez4cy rok obrotowy
Kwota na dzieh kohcz4cy
poprzedni rok obrotowy

P rzeksztal cone dane p or 6 wnaw cze
za popr zedni ro k o brotowy

Aktywa razem 2 696 339,48 2725 873,16 0,00

Aktywa trwaie 5t |8,22 s\ 118.22 0,00

Wartosci niematerialne i prawre 0,00 0.00 0,00

Rzeczowe aktywa trwale 5t |8,22 51 118.22 0,00

NaleznoSci dlusoterminowe 0,00 0,00 0.00

lnwestycje dlugoterminowe 0,00 0,00 0,00

Dlugoterm inowe rozliczenia mtgdzyokresowe 0.00 0,00 0,00

Aktywa obrotowe 2 64s 221.26 2 674 754.94 0,00

Zapasy 0,00 0.00 0,00

NaleZnoSci krotkoterminowe 8 688,61 5 464.07 0,00

Inwestycje krotkoterminowe 2 636 532,6s 2669 129,37 0,00

Krdtkoterm inowe r ozliczenta miedzv okresowe 0,00 161,50 0.00

Nalezne wplaty na fundusz statutowy 0.00 0,00 0.00

Pasywa razem 2 696 339,48 2725 873,t6 0,00

Fundusz wlasny 2 667 196,s7 2 533 882,80 0.00

Fundusz statutowy l l 9 280,59 I t9 280 
"59 0,00

Pozostale fundusze 0,00 0,00 0,00

Zysk (strata) z lat ubieglych 2 414 602,21 2 ts5 875.21 0,00

Zysk (strata) netto 133 313.77 258727,00 0,00

Zobowi4zanta i rezerwy na zobowi4zania 29 142,91 191 990.36 0,00

Rezerwy na zobowi4zania 0,00 0,00 0,00

Zobowi4zania dlugoterminowe 0,00 0.00 0,00

Zobowiazania kr6tkoterm lnowe 28 229.91 21 180,39 0,00

Rozliczenia miedzvokresowe 9l 0.00 1 70 809,97 0,00
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Strona 1/l

Rachunek zysk6w i strat dla organizacji pozarzqdov,'ych

Pozycja
Kwota na dziefi koncz4cy

bieZqcy rok obrotowy
Kwota na dziehkohcz4cy
poprzedni rok obrotowy

Przeksztalcone dane porownawcze
za poprzedni rok obrotowy

Przychody z dzialalnoSci statutowei | 278164,24 I 590 0l 1,53 0,00
Przychody z nieodplatnej dzialalno6ci pozytku publicznego 278 164,24 I 590 01 1,53 0,00
Przychody z odplatnej dzialalnoSci pozytku publicznego 0,00 0.00 0,00
Przychody z pozostalej dzialalnosci statutowe 0,00 0.00 0.00

Koszty dzialalnoSci statutowej 1096 417,s4 | 244 n3.50 0,00

Koszfy nieodplatnej dzialalnoSci poZytku publcznego 1 096 417,54 | 244 n3j0 0,00
Koszty odplatnej dzialalnoSci pozytku publicznego 0,00 0,00 0,00
Koszty pozostalej dzialalnoSci statutowej 0.00 0,00 0,00

Zysk (strata) z dzialalno$ci statutowej (A - B) t8t 746,70 345 898.03 0,00
Przychody z dzialalnodci gospodarczej 0,00 0,00 0,00
Koszty dzialalnodci gospodarczej 0,00 0,00 0.00
Zysk (strata) z dzialalnoSci gospodarczej (D - E) 0,00 0,00 0.00
Koszty ogdlnego zarz4du 83 658,4 I I l9 980,02 0.00
Zysk (strata) z dzialalnoScr operacyjnej (C + F - G) 98 088,29 225 918.01 0.00

Pozostale przychody operacyjne 23 667,92 9 823.69 0.00
Pozostale koszty operacyjne z 550.64 2 408,62 0,00
Przychody finansowe t4108.76 2s 411,92 0,00

Koszty finansowe 0,56 t8.00 0,00
Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L) 133 313,77 258 727,00 0,00

Podatek dochodowy 0,00 0,00 0.00

Zysk (strata) netto (M - N) t33 313,77 258 727,00 0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopig sprawozdania finansowego sporz4dzonego w postaci elektronicznej.

System finansowo-ksiggowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wroclaw \rrydruk z dnia: 05.07.202t


