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R i T na rzecz ON ,,OPUS" rozpoczElodziatalno$dod 07.1L2003r.,swoj4
1. Stowarzyszenie
jest w Krajowym Rejestrze
siedzibEma w Jarocinieprzy ul. Wroclawskiej39. Zarejestrowane
S4dowym- Rejestr Stowarzyszef,innych organizacjispolecznychi zawodowych,fundacji
W dniu 31.03.2008r.
i publicznychzaldad6wopieki zdrowotnej- pod numerem0000178726.
uzyskalostatusorganizacjipo2ytkupublicznego.
Stowarzyszenie
2. Przedmiotowesprawozdaniefinansoweobejmujerok obroto!\T od 1 styczniado 31 grudnia
2015r.
3. Sprawozdaniefinansowe sporzqdzonezostalo przy zaloheniu mozliwoSci dalszej kontynuacji
dzialalnoSci.Na dzieri sporz4dzenianiniejszego sprawozdanianie istniej4 okolicznoSci wskazuj4ce
na zagroleniekontynuowania dzialalnoSciStowarzyszenia.
4. Sprawozdaniefinansowe sporzqdzonezostalona podstawie ksi4g rachunkowych prowadzonych
w systemie komputerowym zgodnie z dokumentacj4 przyjgtych zasad rachunkowych ustalon4
i wprowadzonqdo stosowaniaUchwal4 Zanqdu Stowarzyszenianr lll20l4

z dnia 15.I2.20I4t.,

Uchwal4 Zarzqdu Stowarzyszenianr 112008i 212008z dnia 14.02.2008r.oraz Uchwal4 Zarz1du
Stowarzyszenianr 312010z dnia 15.04.2010r.w sprawie ustalenia przyjqtych zasadprowadzenia
rachunkowoSci.
Uchwal4 ZarzEdu Stowarzyszenia ff

112008 z

dnia 14 lutego 2008r. dokonano zmian

w Zal<l.adowymPlanie Kont Stowarzyszenia, kt6re majq na celu rachunkowe wyodrgbnienie
koszt6w statutowych dzia\alnoSciodplatnej i nieodphatnejw stopniu umozliwiajqcym okreSlenie
przychod6w, koszt6w i wynik6w z tych dzialalnoSci. Obowi4zek rachunkowego wyodrqbnienia
dzialalnoSci statutowej odplatnej i nieodplatnej wynika z art. 10 ustawy o dzialalnoSci poZytku
publicznegoi o wolontariacie( Dz.U. z 2003t.nr 96, poz. 873).
Uchwal4 ZarzqduStowarzyszenianr 212008z dnia 14 lutego 2008r. wprowadzono wykaz zbior6w
danych tworz4cych ksiggi rachunkowe na komputerowych noSnikach danych w

zwiqzku

z prowadzeniemod 1 stycznia 2008r. ksiggowoSci Warsztatu Terapii Zajgciowej przy uzyciu
komputera zapomocqprogramu finansowo - ksiggowegoREWIZOR GT.
Uchwala Zarzydu Stowarzyszenia nr 312010 z dnia 15 kwietnia 2010r. dotyczy informacji
o prowadzeniu od 1 stycznia 20I0r. ksiEgowo$ci StowarzyszeniaR i T na rzecz ON ,,OPUS"
przy uZyciu komputera za. pomoc4 programu finansowo

ksiggowego REWIZOR GT

oraz o rozliczaniu od 1 stycznia 2010r. wynagrodzef pracownik6w i zleceniobiorc6w
Stowarzyszeniazapomoc4programu placowo - kadrowego GRATYFIKAV
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nr 1312072Zarz4dustowarzyszenia
z dniem1 stycznia 2015r.traci moi obowiTuj4cquchwata
RirnarzeczoN,,opus,,zdnia6grudnia20r2r.wsprawieustaleniaprzyjgtychzasad
prowadzeniedokumentacjirachunkowej
prowadzeniarachunkowosci.od dnia 1 stycznia2015r.
w uchwalem lll20!4 z dnia15 grudnia2014r'Uchwala
nastgpujewedlug zasadobowi4zuj4cych
jednostk4mikro orazuprawniajednostkg
ta wprowadzazmiangdotycz4cquznaniastowarzyszenia
lll20l4)'
przewidzianychdlajednostekmikro( pkt' vI uchwalym
iauproszczeri
do stosowan
Zgodniez$5pkt.3rozporz4dzeniaMcPiPswsprawiewarsztat6wterapiizajgciowej
ksiggowoscdla dzialalnosci
prowadziwyodrgbnionQ
(Dz.U. 22004r.m 63 poz.587)stowarzyszenie
warsztatuterapii zajgciowej( odrqbneksiggirachunkowe)'
metod4por6wnawczqz uwzglgdnieniem
jest sporz4dzony
5. Bilans oraz rachunekzysk6w i strat
1l lipca
dla jednostekmikro wprowadzonychustaw4z dnia
zasad przewidzianych
uproszczonych
art' 46 ust' 5 pkt 4' art' 47 ust' 4
20l4r.o zmianieustawy o rachunkowosciti. zzastosowaniem
(zal}czniknr 4 uor)'
art.48bust.4 ustawyo rachunkowosci
3, art.48aust.3,
pkt 4, art.48ust.
jest kontachzespolu4 - "Koszty wedlugtodzaj6w"
6. Ewidencjaksiggowakoszt6wprowadzona na
zpodzia\emnakosztystatutowedzialalnoSciodptratnejinieodplatnejorazadministracyjne.
wykazanew sprawozdaniufinansowym
7. Srodki trwale oraz wartosci niematerialnei prawne
nettoczyli w ceniezakupu( nabycia)
(bilansie)wycenionona koniecroku obrotowegow wartosci
lub umorzeniowe'
o odpisy amortyzacyjne
pomniejszonej
prawneamortyzowanes4 metodaliniow4' stosui4c
8. Srodkitrwale oraz wartosciniematerialnei
od os6bprawnych'
i stawkiokreslonew ustawieo podatkudochodowym
zasady,metody
prawneo niskiej wartosci( do 3.500a) amortyzuje
9. Srodkitrwale orazwartosciniematerialnei
ich
odpisw kosztyw pelnejich wartoSciw miesi4cu
sigw spos6buproszczony,przeziednorazowy
do uZYwania'
przekazan\a
zapas6w, zakupione matetialy odpisywane
10. Stowarzyszenienie prowadzi ewidencji
w kosztyw momencieich zakupu'
s4bezpoSrednio
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11.Uzupelniaj4cedaneo aktywachi pasywach:
zl (w 20I4r'
1) pozycja nr II w bilansie ,,Rzeczoweaktywa trwale" w 2015r. wynosi 13.041,45
pozycjatawynosila 4.281,45 zl),natg kwotg skladaj4sig trzy pozycie;
WartoS6
rocznego
umorzenia

/

Wyszczegrilnienie

zl
4.281.45
Maszynaszwalnicza
-overlock4-nitkowy
JUKI
BieLniaelektryczna
KETTLERRLIN-1

zl
4.141,45

140,00z\

zl
3.650,00

zl
3.650.00

zl
5.250,00
RAZEM

w zwiqzku
Pozycja,,Rzeczoweaktywa trwale" wzrosla w stosunkudo roku poprzedniego
WarsztatuTerapii Zajgciowejw Jarociniemaszynyszwalniczej(pracownia
z zakupemnawyposazenie
krawiecka)i bie2nielektrycznej( salarehabilitacyjna)'
2) Srodki trwale onz wartosciniematerialnei prawne(o wartosci do 3.50021)nieuwzglgdnione
wartosci
w bilansieze wzglgduna dokonywaniejednorazowegoodpisu anortyzaciiw pelnej ich
w momencieoddaniado uZywaniawynosz4:
- rzeczoweaktywa trwale 137.164t91zl
- warto5ciniematerialnei prawne 15.723001z\'
-

Il'090'55 zl'
Rzeczoweaktywatrwale zmniejszlbysig w stosunkudo roku poprzedniegoo kwotq
do likwidacji srodk6wtrwalychnie nadaj4cychsig do dalszejeksploatacji
w wyniku przeznaczenia
Likwidacjanast4pilana
rj. zu1fich( ekonomiczniei technicznie),uszkodzonychi zniszczonych.
pfzezKomisjI Likwidacyjn4.
podstawieprotokolusporz4dzonego
znajduj4cesig
3) Na pozycjEaktyw6w obrotowychw roku 2015 skladaj4sig SrodkipienigZne
w kasiei na rachunkachbankowychStowarzyszenia:
Srodki pienigZne:
w kasie
na rachunku bankowYm

2015r.
2014r.
986.00zl
601,01z\
zN
zN 52.497.19
29.126.99

wlasny"
4) Sumapasyw6ww 2015r. wynosi 66.524,64zl, kwotq t4 stanowi4,,Kapital(fundusz)
na kt6reskladaj4 sig:
i rezerwyna zobowiqzania",
oraz,,zobowiqzania
- Funduszpodstawowy(statutowy):37.489,27zl,
nadkosztami:
- Wynik finansowynettozarok obrotowy- nadwyZkaprzychod6w
- Inne zobowiqzania:459,26
zl,
- Rozliczenia
8.900,00zl.
migdzyokresowe:

statutowejza rok 2015 wyni6sl 19.676,11zl i jest wynikiem
Wynik finansowyna dzialalnoSci
2'505'42 il
osi4gnigtymz dziil3lnoSci statutowejnieodplatnejpo2ytku publicznegow kwocie
/

zN'
w kwocie17.170,69
pozostalej
i dzialalnoSci
przelanaprzez
zobowrryaniakr6tkoterminowew kwocie 459,26zl stanowikwota nieslusznie
zostaly
Alior Bank S.A. w dniu 22.12.2015r.wraz ze Srodkamizwr6conymi,kt6re bezprawnie
Sprawablgdnieprzelanejkwoty jest wyjaSnianaw Prokuraturze
z konta Stowarzyszenia.
przejEte
RejonowejN-6dt- G6rna.
Srodk6w
Rozliczeniamigdzyokresoweto wartoS6zakupionychw 2015 roku z dotacji PFRON
w czasiemetod4liniow4( wg stawekwynikaj4cychzprzepis6wustawy
trwaiychamortyzowanych
o podatkudochodowymod os6bprawnych)-maszynaszwalniczai bie2niaelektryczna'
12.D aneuzupelniaj
4ceo przychodachi kosztach:
KOSZTY ZA ROK
WYSZCZEGOLNIENIE
zN
782.789,57
Koszty nieodplatnej
dzialalnoSciporytku
iczneso( statutowe

zN
804.234,45
8.126,12zl

ie material6w i ene

z\
112.106.40
Koszty z dzialalnoSci

749,00zl

zt
1.312,8,0

ie material6wi

519,34zl
Pozostale kosztY i stratY'
w tym aktualizacja wartoSci

939,93zl

Koszty finansowe
celu realizacji zadah
Koszty statutowedzialalnoSciodplatneji nieodplatnejto kosztyponiesione w
w 2015r.,na kt6re skladaj4sig:
statutowychStowarzyszenia

- prowadzenie
WarsztatuTerapiiZajgciowejw Jarocinie,
- prowadzenie
swietlicyopiekuriczo- wychowawczejdla dzieci irr*odzieiry,
- prowadzeniezaigt promuj4cychzdrowy styl ficia wSr6d os6b starszychz
jarociriskiegop.n. ,, W zdrowymcielezdrowyduch",

renu powiatu
6h

ych,

- PrezentacjePlastycznei Teatralne- XII PrzeglEdTw6rczoSciOs6b Niepelnosprawn

4\

- zawody sportowe,,XII Integracyjne ZmaganiaSportowe",

q7Yt

p.n. ,,Spiewatka1dymo1e",
- przeglqd,wokalny
dla os6bniepelnosprawnych

N

k

Yt 12:s

- prowadzeniezajEdkulturalnychi artystycznychdla dziecii nrtodzie?yp.il. ,, Kultura od kuchni".
przyjmujesig inne, pozostalekoszty,kt6re
koszty i straty Stowarzyszenia
Natomiastza pozostale
nie zostaly zakwalifikowanejako koszty statutowe.S4 to przede wszystkim koszty oplat
bankowych,oplat zwi1zarrychz wysylk4 korespondencjiStowarzyszeniaoraz przeksiggowana
r62nicakoszt6w nad przychodamiz 2014 roku na zwigkszeniekoszt6w dzialalnof;cistatutowej
roku obrotowym.
w nastgpnym
PRZYCHODY ZAROK
WYSZCZEGOLNIENIE
Przvchodv razem
w tvm:
1. Skladki czlonkowskie
2. Dotacie

- PFRON. WTZ
-UrzadMieiski
- StarostwoPowiatowe

-UrzadWoiew6dzkr
- Fundacia750 - lecia Jarocina
3. Poz. przychody statutowe
4.Poz. przychody i zyski

2014
z\
779.909,74
540,00zl
zl
751.199,99
zN
665.819.99
zN
9.400.00
zl
75.980.00
0,00zl
0,00zN
28.166.87zN
2.88zN

2015
zN
826.230,49
630,00zl
zl
784.670.00
zl
683.920.00
zl
12.320.00
zl
80.430.00
zl
4.000.00
zl
4.000.00
zN
22.819,87
zN
18.110,62

Na pozycjg pozostalych przychod6w statutowych skladaj4 sig przede wszystkim Srodki otrzymane
w 2015r. ztyltlu odpisu 1 % podatkuw kwocie 4.098,11zl, darowizny pienigZnezar6wnood os6b
fizycznych jak i prawnych oraz Srodki pienigzne uzyskane ze sprzedazywyrob6w wykonanych
przezuczestnik6wWarsztatuTerapii ZajEciowej( 11.189,50zl).
Pozostaleprzychody i zyski to przych6d ze sprzedaZysamochoduNissan Primastar w wysokoSci
samochodu( I 10,62zt).
18.000zlizwrotubezpieczeniazOC sprzedanego
13. W 20I5r. Srodkipozyskanez I ohpodatkuzostalywydatkowanew kwocie 3.081,15zi na:
1) pokrycie koszt6w zwi4zanychz organizaqEimprez integracyjnych w kwocie 2.069,45 z\ (zaktry
nagr6d, dyplom6w, artykul6w do spozywczych, Srodk6w czystoSci,naczynjednorazowych oraz
czg$ciowepokrycie kosztu obiadu):
- Prezentacji Plastycznychi Teatralnych- XII Przegl4duTw6rczoSci Os6b Niepelnosprawnych,
- zawod6w sportowych p.t. ,, XII IntegracyjneZmagania Sportowe",
- przeglEduwokalnegop.n. ,,Spiewa6kazdy moLe",
- oraz z realizacj4projektu promuj4cego zdrowy stylZycia w5r6d os6b starszychz terenu powiatu
p.tr.,, W zdrowym ciele zdrowy duch",

2) pokrycie koszt6w zwiEzanychz prowadzeniemSwietlicyopiekuriczo- wychowawczej dl?
dzieciimlodzie|v w kwocie: 450"00zl.
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3) dofinansowaniekoszt6w wyjazdu integracyjnegoczlonk6w JarociriskiegoKlubu Amazonek
do poznaniaw kwocie 401,7Azl ( pokryciekoszt6wprzejazdttnaspektaklteatralny),
I Vopodatkuna
4) pokryciekoszt6wwykonaniaulotek informuj4cycho mo2liwoSciprz-ekazania
kwocie 160,00zl.
rzeczStowarzyszeniaw
dostawc6w.
nadziefi3l.l2.20l5r. nie posiada?adnychzobovi4zafiwobec
14.Stowarzyszenie
18pracownik6wna umowqo pracQ'
na dzieh3l.l2.20l5r. zatrudrualo
15.Stowarzyszenie

Jarocin.dnia21.03.2016r.
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