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INFORMACJA DODATKOWA

60-200&rocfi;Li"tlrmOr.t*r39 do sprawozdania finansowego za rok20l4
. ltP6t72086a7
Stowarryszenia Rodzic6w i Terapeut6w na rzecz
br.62z.fffllqFlo
Os6b Niepelnosprawnych,,OPUS'w Jarocinie
swoj4
od 07.11.2003r.,
R i T rrarzecz ON,,OPUS" rozpoczglodzialalnoS6
1. Stowarzyszenie
jest w Krajowym Rejestrze
siedzibgma w Jarocinieprzy ul. Wroclawskiej39. Zarejestrowane
S4dowym- Rejestr Stowarzyszeri,innych organizacjispolecznychi zawodowych,fundacji
W dniu 31.03.2008r.
i publicznychzaklad6wopieki zdrowotnej- pod numerem0000178726.
uzyskalostatusorganizacjipoZytkupublicznego.
Stowarzyszenie
2. Przedmiotowesprawozdaniefinansoweobejmujerok obrotolvy od I styczniado 31 grudnia
2014r.
3. Sprawozdaniefinansowe sporzqdzonezostalo przy zaNoleniumo2liwoSci dalszej kontynuacji
dzialalnoSci.Na dzieri sporzqdzenianiniejszego sprawozdanianie istniej4 okolicznoSci wskazuj4ce
nazagroLeniekontynuowaniadzialalnoiciStowarzyszenia.

zostalona podstawieksi4g rachunkowychprowadzonych
finansowesporzqdzone
4. Sprawozdanie
w systemiekomputerowymzgodnie z dokumentacjqprzyjEtychzasadrachunkowychustalon4
nr lll20l4 z dnia 15.12.2014r.,
i wprowadzonqdo stosowaniaUchwal4 Zarz4duStowarzyszenia
oraz Uchwal4Zar:z4du
i 212008z dnia 14.02.2008r.
nr 112008
Uchwal4ZarzqduStowarzyszenia
w sprawieustaleniaprzyjgtych zasadprowadzenia
nr 312010z dnia 15.04.2010r.
Stowarzyszenia
rachunkowoSci.
Uchwal4 Zarz4du Stowarzyszenianr 112008z dnia 14 lutego 2008r. dokonano zmian
w ZaftadowymPlanie Kont Stowarzyszenia,kt6re majq na celu rachunkowewyodrgbnienie
koszt6wstatutowychdzialalnoSciodplatneji nieodplatnejw stopniuumoZliwiaj4cymokre$lenie
przychod6w,koszt6w i wynik6w z tych dzialalnoSci.Obowi4zekrachunkowegowyodrqbnienia
dzialalnoScistatutowejodplatneji niebdplatnejwynika z art. 10 ustawy o dzialalnoScipoZytku
(Dz.U. 22003r.nr 96,poz.873).
publicznego
i o wolontariacie
nr 212005z dnia14 lutego2008r.wprowadzonowykaz zbior6w
Uchwal4ZarzqduStowarzyszenia
danych tworz4cych ksiggi rachunkowe na komputerowych noSnikach danych w zvi?zku
od 1 stycznia 2008r. ksiggowoSciWarsztatuTerapii ZajEciowejprzy ulyciu
z prowadzeniem
finansowo- ksiggowegoREWIZORGT.
komputerazapomocqprogramu
Uchwala Zarzqdtt Stowarzyszenianr 312010z dnia 15 kwietnia 2010r. dotyczy informacji
R i T na rzecz ON ,,OPUS"
o prowadzeniuod 1 stycznia2010r. ksiggowoSciStowarzyszenia
ksiggowego REWIZOR GT
przy uZyciu komputera za pomocq programu finansowo
oraz o rozliczaniu od 1 stycznia 2010r. wynagrodzeri pracownik6w i zleceniobiorc6w
eniazapomoc4programuplacowo- kadrowegoGRATYFIKANT GT.
Stowarzysz

Z dniem 1 stycznia 2015r. traci moc obowi4zuj4c4 uchwala nr l3l20I2 Zarz4du Stowarzyszenia
R i T na rzecz ON

,,OPLJS" z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia przyjgtych zasad

prowadzenia rachunkowoSci. Od dnia 1 stycznia 2015r. prowadzenie dokumentacji rachunkowej
nastgpujewedlug zasadobowipuj4cych w uchwale nr lll20l4

z dnia 15 grudnia 2014r. Uchwala

ta wprowadza zmiang dotyczqcquznaria Stowarzyszeniajednostk4 mikro oraz uprawnia jednostkg
do stosowaniatproszczeriprzewidzianych dla jednostek mikro( pkt. VI uchwaly nr lll20l4).
Zgodnie z $ 5 pkt.3 rozporzqdzenia MGPiPS w sprawie warsztat6w terapii zajgciowej
(Dz.U. 22004r. nr 63 poz.587) stowarzyszenieprowadzi wyodrgbnion4 ksiggowoSddla dzialalnoSci
warsztatuterapii zajgciowej ( odrgbneksiggi rachunkowe).
5. Bilans oraz rachunek zysk6w i strat jest sporz4dzonymetod4 por6wnawczq z uwzglEdnieniem
uproszczonychzasadprzewidzianych dla jednostek mikro wprowadzonych ustawEz dnia 11 lipca
20I4r. o zmianie ustawy o rachunkowoSci t1. z zastosowaniemart. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4
pkt 4, afi.48ust. 3, art.48aust.3,art. 48b ust. 4 ustawyo rachunkowoSci(zal4czniknr 4 uor).
6. Ewidencja ksiggowa koszt6w prowadzonajest na kontach zespolu 4 - ,,Kosztv wedlug rodzaj6w"
zpodzialem na koszty statutowe dzia\alnoici odplatnej i nieodplatnej oruz administracyjne.
7. Srodki trwale oraz wartosci niematerialne i prawne wykazane w sprawozdaniu finansowym
(bilansie) wyceniono na koniec roku obrotowego w wartoScinetto czyli w cenie zakupu ( nabycia)
pomniejszonejo odpisy arnortyzacvjnelub umorzeniowe.
8. Srodki trwale oraz warto5ci niematerialne i prawne ilmortyzowane s4 metoda liniow4, stosuj4c
zasady,metodyi stawki okreslonew ustawie o podatku dochodowym od os6b prawnych.
9. Srodki trwale orazwartoSci niematerialnei prawne o niskiej wartoSci ( do 3.500 zl) amortyzuje
sig w spos6buproszczony,przezjednorazowyodpis w koszty w pelnej ich wartoSciw miesi4cuich
przekazaria do uZywania.
10. Stowarzyszenie nie

prowadzi ewidencji

s4 bezpoSredniow koszty w momencie ich zakupu.

2

zapas6w, zakupione materialy odpisywane

/'
ll.Uzupelniaj4ce

/

dane o aktywach i pasywach:

w 20|4r. wynosi 4.281,45z] (w 20I3r.
1) Pozycjanr II w bilansie ,,Rzeczoweaktywatrwale''
pozycje:
wynosila5.426,45zl),natq kwotqskladaj4sigdwie
pozycjata
Wyszcze96lnienie
zl
4.281.45

zl
4.421,45
Platforma

wibracYjna

YV 30
VIBROBOOST

zl
1.005,00

zl
1.005,00

88PY i platforma wibracyjnaVIBROBOOST
Samoch6dosobowyNISSAN PRIMASTAR PJA
umorzeniajest r6wna warto5ci pocz4tkowej
W 30 zosta\yumorzone calkowicie ( warto6d
Srodkatrwalego).
prawne(o wartoScido 3'5002\) nreuwzglgdnione
2) Srodki trwale oraz wartoSciniematerialnei
jednorazowegoodpisu anortyzaqi w pelnej ich wartosci
w bilansieze wzglgduna dokonywanie
w momencieoddaniado uZywaniawynosz4:
- rzeczowe aktywa trwale 144'659r58zl
- warto5ciniematerialnei prawne 14'017'21zL
do roku poprzedniegoo kwotq 5'628'9lzL'
Rzeczoweaktywa trwale wzrosly w stosunku
Zajqciowejm'in' szafi krzeseldo pracowni
co wynika zzakttpunawyposazenieWarsztatuTerapii
domowegoi stolarskiej.
krawieckiej,plastycznej,ceramicznej,gospodarstwa

3 ) N a p o z y cj E a ktyw 6 w o b ro to w ychwr oku2014skladaj4sigsr odkipienigZnez naj duj 4c es i
w kasiei na rachunkachbankowychStowarzyszenia:

zl
32.618,49

601,01zl
zN'
29.726.99

zl, kwotg tq stanowiq"KaprtaN(fundusz)wlasny"
4) Sumapasyw6ww 2Llhr.wynosi 34.609'45
kt6reskladaj4sig:
oraz,,ZobowiFzaniairezerwy nazobowi4zanid"na
- Funduszpodstawowy(statutowy):37'489'27z\'
przychodami:-2'879'83zl'
- Wynik f,rnansowynettozarokobrotowy- nadwy2kakoszt6wnad
z]'
- Inne zobowi4zania:0,0L
2014 wyni6sl - 2'438'74zl i jest wynikiem
wynik finansowyna dzia\alnoscistatutowq zarok
statutowejnieodplatnejpozytkupublicznego'
osi4gnigtymz dzialalnoSci

fT,obowiazaniakr6tkoterminowew kwocie 0,0I zt stanowiniewykorzystanadotacjaze Srodk6w
.,,' pFRON na prowadzenieWarsztatuTerapii Zajgcioweiw 2014 roku, kt6ra zostalazwr6conana
kontoPowiatowegoCentrumPomocyRodziniew Jarociniew dniu 02.01.2015r.
/

12. D ane uzupelniaj 1ceo przychodach i ko sztach:

WYSZCZEGOLNIENIE
Koszty razem

KOSZTY ZA ROK
2013
812.870,89zN

Kosztynieodplatnej
dzialalno5cipozytku
publiczneso( statutowei)
- amofiyzacl'a

zuirtcie material6w i energii
- wynagrodzeniaoraz
ub ezpieczeniaspoleczne
- pozostalekosztY
Koszty z dzialalnoSci
statutowei odplatnei
- arfiortyzacla

- nt?ycie material6w i energii
- wynagrodzeniaoraz
ub ezoieczeniaspoleczne

- oozostalekoszty
Pozostale koszty i stratYo
w tym aktualizacjawarto5ci
aktvw6w
Kosztv finansowe

812.391,91zN
23.030,93zl
zl
108.350,64

2014
zl
782.789,57
z\
781.596,60
8.126,12zN
91.626,66zl

zl
582.028,99

zl
606.595,80

zl
98.981,35

zl
75.248,42

0,00zl

749,00zl

0,00zl
0,00zN

0,00zN
229,66zl

0,00zN

0,00zl

0,00z\

519,34zN

478,98zl

443,97zl

0,00zl

0,00zl

KosztystatutowedzialalnoScinieodplatnejto kosztyponiesionew celu realizacjizadahstatutoryych
w 2014r.,na kt6re skladaj4sig:
Stowarzyszenia
- prowadzenie
WarsztatuTerapii ZajEciowejw Jarocinie,
- prowadzenie
Swietlicyopiekuriczo- wychowawczejdla dzieciimlodzieiry,
- prowadzeniezajEt promuj4cychzdrowy styl Zycia wSr6d os6b starszychz terenu powiatu
jarociriskiegop.n. ,, W zdrowymciele zdrowyduch",
- Prczentacje
Plastycznei Teatralne- XI Przegl4dTw6rczoSciOs6bNiepelnosprawnych,
- zawodysportowe,,XI IntegracyjneZmaganiaSportowe".
przyjmujesig inne, pozostalekoszty,kt6re
Natomiastza pozostalekoszty i straty Stowarzyszenia
nie zostaly zakwalifikowanejako koszty statutowe.SE to przede wszystkim koszty oplat
oruzkosAyrocznejoplaty
Stowarzyszenia
bankowych
, oplatzwi4zarrychzwysylk4korespondencji
.
owej zawykupieniedomenystronyinternetowej
abonament

PRZYCHODY ZAROK

2013

WYSZCZEGOLNIENIE
Przvchodvrazem
w tvm:
,

z\
8L3.720,06

2014
zl
779.909,74
540,00zl
zN
751.199,99
zl
665.819"99

570,00zl
zl
756.430,23
zl
665.820,00
zl
11.722,33
zl
78.887.90
zl
54.887,43
zN
1.832,40

1. SkNadkiczlonkowskie
2. Dotacie

- PFRON-WTZ
-UrzqdMieiski
- StarostwoPowiatowe
3. Poz. przychodv statutowe

4.Poz.nrzvchodvi zvski

zl
9.400.00
zl
75.980.00
28.166,87zl
2,88zl

Na pozycjgpozostalychprzychod6wstatutowychskladaj4sig przedewszystkimSrodkiotrzymane
w 20I4r. ztfiiilgodpisu I % podatkuw kwocie4.964,20zl, darowiznypienigZnezar6wnood os6b
frzycznychjak i prawnychoraz SrodkipienigZneuzyskaneze sptzedazywyrob6w wykonanych
WarsztatuTerapii ZaiEciowej( 10.486,50zt).
przezuczestnik6w
Pozostaleprzychodyi zyski to odsetki bankowe od Srodk6w zgromadzonychna rachunku
podstawowymStowarzyszenia.
13.W 2014r.Srodkipozyskanez I o/opodatkuzostalywydatkowanew kwocie9.911,37zNnal.
w kwocie 1.285,37zt (zakup
1) pokryciekoszt6wzwiqzanychzorganizacj1imprezintegracyjnych
nagr6d, artykul6w do warsztat6w plastycznychi spozywczych, Srodk6w czystoScioraz
czgsciowepokryciekosztuobiadu):
-PrezentacjiPlastycznychi Teatralnych- XI Przegl4duTw6rczo6ciOs6bNiepelnosprawnych,
- zawod6wsportowychF.tr.,, XI IntegracyjneZmaganiaSportowe",
- orazz realizacj4projektupromuj4cegozdrowy styl ZyciawSr6dos6b starszychz terenupowiatu
' p.n. W zdrowymcielezdrowyduch",
,,
2) dofinansowaniekoszt6w v,ryjazduintegracyjnegoczlonk6w JarociriskiegoKlubu Amazonek
do Kalisza w kwocie 558,00 ,l ( pok*yciekoszt6w biletu wstgpu na spektakl i koszt6w
przejazdu),

i

3) dofinansowaniekoszt6w organizacji vrycieczki uczestnik6wWTZ do Kotliny Klodzkiej
zl,
w kwocie3.018,00
4) pokrycie udzia\u czlonkowskiegoi oplaty wpisowej do JarociriskiejSp6ldzielni Socjalnej
zl.
5.050,00
w wvsokoSci
dostawc6w.
14. Stowarzyszenienadzieh3l.I2.20I4r. nie posiadaZadnychzobowi1zafiwobec
nik6w na umowg o pracg.

na dzief.31.12.2014r.
15. Stowarzyszenie
nanzec;z

Jarocin.dnia20.03.2015r.

StoW
na rz
( podpisy)

