STOWANZYSZENIE OPUS
63-200Jarocin
:
,,
ul, Wroclawska
39
NIP6172080347
R: 251605160
tel. 52 74793 0g

INFORMACJA DODATKOWA
z^ rok 2017
finansowego
do sprawozdania
OPUSw Jarocinie
Stowarzyszenia

swoj4 siedzibqma w Jarocinie
OPUS rozpoczglodzialalnoSiod 07.11.2003r.,
1. Stowarzyszenie
jest w Krajowym RejestrzeS4dowym- Rejestr
przy ul. Wroclawskiej39. Zarejestrowane
Stowarzyszef,innych organizacjispolecznychi zawodowych,fundacji i publicznychzaklad6w
uzyskalo
W dniu 31.03.2008r.Stowarzyszenie
opieki zdrowotnej- pod numerem0000178726.
statusorganizacjipoZytkupublicznego'
grudnia
2. przedmiotowesprawozdaniefinansoweobejmujerok obrotowy od 1 styczniado 31
201T.
3. Sprawozdaniefinansowesporzydzonezostaloprzy zaloleniu mo2liwoScidalszejkontynuacji
wskazuj4ce
nie istniej4okolicznoSci
sprawozdania
niniejszego
Na dzierisporz4dzenia
dzialalnoSci.
na zagroLeniekontynuowaniadziaialno$ci Stowarzyszenia.
zostalona podstawieksi4grachunkowychprowadzonych
finansowesporz4dzone
4. Sprawozdanie
ustalon4
w systemiekomputerowymzgodnie z dokumentacjqprzyjEtychzasadrachunkowych
nr Ill20I4 z dnia 15.I2.2014r',
Uchwal4 Zaru1duStowarzyszenia
do stosowania
i wprowadzon4
nr 112008i 212008z dnia 14.02.2008r.oraz Uchwal4Zarz4du
Uchwal4Zarz4duStowarzyszenia
w sprawieustaleniaprzyjqtychzasadprowadzenia
z dnia15.04.2010r.
nr 312010
Stowarzyszenia
rachunkowoSci.
zmian
Uchwal4 Zarzydg Stowarzyszenianr 112008z dnia 14 lutego 2008r. dokonano
Planie Kont Stowarzyszenia,kt6re maj4 na celu rachunkowewyodrqbnienie
w ZahJadowym
okreSlenie
koszt6w statutowychdzialalnoSciodplatneji nieodplatnejw stopniu umoZliwiaj4cym
przychod6w,koszt6w i wynik6w z tych dzialalnoSci.Obowi4zekrachunkowegowyodrqbnienia
pozytku
dzialalnoscistatutowejodplatneji nieodplatnejwynika z art. 10 ustawy o dzialalnosci
( Dz.U. 22003r'rc 96,po2'873)'
i o wolontariacie
publicznego
wykaz zbior6w
Uchwal4 zarzqiltstowarzyszeniam 212008z dnia14 lutego2008r.wprowadzono
w zwrqzklg
danych tworz4cych ksiEgi rachunkowe na komputerolvychno$nikach danych
od I stycznia 2008r. ksiggowo6ciWarsztatuTerapii Zajgciowej przy u?yciu
z prowadzeniem
komputeraza pomoc4programufinansowo- ksiggowegoREWIZORGT.
informacji
Uchwala Zarz4du Stowarzyszenianr 312010z dnia 15 kwietnia 2010r. dotyczy
R i T na rzecz ON ,,OPUS"
Stowarzyszenia
o prowadzeniuod 1 stycznia2010r.ksiggowoSci
ksiggowego REWIZOR GT
przy u2yciu komputera za pomocq programu finansowo
oraz o rozliczaniuod I stycznia 2010r. wynagrodzeripracownik6w i zleceniobiorc6w
eniazapomocqprogramuplacowo- kadrowegoGRATYFIKANT GT'
Stowarzysz
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z dniem1 stycznia2018r.traci moc obowi4zuj4c4
uchwalanr 12/2014 zarzEdustowarzysz.niu\
'\
R i T na rzecz oN ,,OPUS" z dnia 15 grudnia 2014r.
w sprawie ustalenia przyjgtychzasad
prowadzenia
rachunkowosci.
od dnia I stycznia2018r.prowadzeniedokumentacjirachunkowej
nastgpuje
wedlugzasadobowi4zuj4cych
w uchwalenr l/2018 z dnia 15 lutego20lgr. uchwalata
wprowadzazmiangdotyczqcq,stosowanego
wzoru sprawozdania
finansowego
jednostki (zalqcznik
nr 6 do ustawyo rachunkowodci),sposobuustalania
wyniku finansowego( zasadyog6lne)oraz
dokonano zmian w instrukcji dotyczqcei nadawania
numer6w inwentarzolvych w zwiwku
zutworzeniemnowejpracowniw WarsztacieTerapii Zajgciowej.
zgodnie z $ 5 pkt'3 tozporuqdzeniaMGPiPS w
sprawie warsztat6w terapii zajgciowej
(Dz'u ' 22004r'nt 63 poz.587)stowarzyszenie
prowadziwyodrgbnion4
ksiggowosidla dzial.alnosci
w arsztatuterapii zajgciowej( odrgbneksiggirachunkowe),
5. Bilans orcz rachunekzysk6w i stratjest sporz4dzony
metod4por6wnawczqzgodniez art.45
ust. 1 ustawy o rachunkowoSci, zgodnieze wzorem

okresronymw zarqcznikunr 6 do ustawy

o rachunkowoSci.
6' Ewidencja ksiggowa koszt6w prowadzonajest na
kontach zespolu 4 - ,,Koslztywedlug rodzaj6w,,
z podzialemna koszty statutowe dzialalnosci odptatnej
i nieodplatnej orazadministracyjne.
7' Srodki trwaie oraz wartosci niematerialne i prawne
wykazane w sprawozdaniu finansowym
(bilansie)wyceniono na koniec roku obrotowego
w wartoscinetto czyli w cenie zakupu ( nabycia)
pomniejszonejo odpisy amortyzacyjnelub umorzeniowe.
8' Srodki trwale oraz wattosci niematerialnei prawne
amortyzowanesQmetoda liniow4, stosuj4c
zasady,metody i stawki okreslonew ustawie o podatku
dochodowym od os6b prawnych.
9' Srodki trwale oraz wartosci niematerialne i prawne
o niskiej wartoSci ( do 3.500 zl) amortyzuje
sig w spos6buptoszczony'przezjednorazowy
odpis w koszty w pelnej ich wartosci w miesiacuich
przekazaniado u2ywania.
l0'

Stowarzyszenie nie

ptowadzi ewidencji

zapas6w, zakupione

materialy odpisywane

s4 bezpoSrednio
w koszty w momencieich zakupu.
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11.Uzupelniaj4ce
daneo aktywachi pasywach:
zl ( w 2016r.
1) Pozycjanr II w bilansie,,Rzeczowe
aktywatrwale"w 2017r.wynosi 11.178,00
pozycjatawynosila7,339zl),natg kwotgskladaj4sigdwie pozycje:
Wyszczeg6lnienie Stanpocz4tkowy
Maszynaszwalnicza
-overlock4-nitkowv
JUKI
Biezniaelektryczna
KETTLERRI.IN-1
Zestawmebli
kuchennvch

WartoSd
rocznego
umorzenia

Stopa
amortyzacji

Stankoricowy

3.139,00
zl

511,00zl

t4%

zl
2.628,00

4.200,00
zl

zl
1.050,00

20%

3 . 1 5 0 , 0z0l

zl
5.400.00

0,00zN

20%

zl
5.400"00

RAZEM

zl
11.178.00

aktywa trwile" zwigkszylasig w stosunkudo roku poprzedniegow zwi4zku
Pozycja,,Rzeczowe
z zakupemw dniu 18.12.2017r.zestawumebli kuchennychza kwotE 5.400,00zl ( faktura
nr 0I/STOLl20l7z dnia18.12.2017r.).
2) Srodki trwale oraz warto$ci niematerialne i prawne (o wartoSci do 3.50021) nieuwzglgdnione
w bilansie ze wzglgdu na dokonywanie jednorazowego odpisu amortyzacji w pelnej ich wartoSci
w momencieoddaniado uzywaniawynosz4:
- rzeczoweaktywa trwale 149,109143zl
- wartoSci niematerialne i prawne 17,72lr0l zl.
sig inwestycje kr6tkoterminoweczyli
3) Na pozycjg aktyw6w obrotowych w roku 2017 s\<\adaj4
Srodkipienigzneznajduj4cesig w kasie i na rachunkachbankolvych Stowarzyszeniaoraz naleznoSci
kr6tkoterminowe:

2016r.
256,00zl
zt
64.835.95

Srodki nienieine:
w kasie
na rachunkubankowym

2017r,
zl
818.60
62.371.91zN

kr6tkoterminowe"wynosi 3.000,00zl kwotg t4 stanowiniewydatkowana
Pozycja,,NaleznoSci
na
kwota uzyskanaze sprzedulydomkudzialkowego( 3.000,00zL),kton ma zostadprzeznaczona
dla WarsztatuTerapiiZajEciowei.
zakupwyposaZenia
4) Sumapasyw6ww 2017r.wynosi 77.368,51zl, kwotgt4 stanowi4,,Kapital(fundusz)wlasny"
na kt6reskladajEsig:
i rezerwyna zobowi4zarLia",
oraz,,Zobowt4zania
- Funduszpodstawowy(statutowy):37.489,27zt,
- Zysk(strata)netto:28.301,98
zN,
- Inne zobowiqzanial.5.799,26
z-1,
- Rozliczenia
5.178,00zl.
migdzyokresowe:
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wynik finansowyStowarzyszenia
OPUS za rok 2017 wym6sl2g.30l,gg zl i jest wynikiem
osi4gnigtymz dzialalnoscistatutowejnieodplatnejpozytku
publicznegow wysokosci 29.202.99
zl
pomniejszonego
o kosztyog6lnegozaruqduwkwocie 90r,0rzl.
Inne zobowi}zaniaw kwocie 5399,26 zl stanowinieuregulowana
fakturanr 96412017
z dnia
29'12'2017r'od Firmy Handlowo- UslugowejK. Pachura
zaprzygotowaniewieczenywigilijnej
dla uczestnik6w
wrZ na kwotg2.340,00zl (uregulowana
w dniu 12.01.20lgr.- wB ff 4),kwota
nieslusznie
przelana
przezAlior Bank S.A. w dniu22.12.2015r.
wrazze srodkamizwr6conymi,
kt6re bezprawniezostalyptzejgtezkontaStowarzyszenia
( 459,26zl) orazniewydatkowana
kwota
w wysokodci3'000,00zl za sprzedazdomku dzialkowego,
kt6ra zgodniez zaleceniem
pcpR
w Jarociniezostanie ptzeznaczona
na zakrryniezbgdnegowyposa2eniadla warsztatu Terapii
Zajgciowejw Jarocinie
Rozliczeniamigdzyokresowe
to wartosi zakupionychw 2015 roku z dotacji pFRoN
$rodk6w
trwalychamortyzowanych
w czasiemetodqliniow4 ( wg stawekwynikajqcych zprzepis6w
ustawy
o podatku dochodowym od os6b prawnych) - maszyna
szwalniczai bieznia elektryczna,
pomniejszona
o dokonane
odpisyamortyzacyjne
zarck20l6 i2017.w 2017roku kwota rozliczen
migdzyokresowych
zmniejszylasig w stosunkudo roku 2016o kwotg 1.561,00
zl, co stanowi
tocznyodpisamortyzacyjny
maszynyszwalniczej
( 5i 1,00zl) ibieznielektrycznej
( 1.050,00
zl).
12. Dane uzupeNniqqceo przychodachi kosztach:

WYSZCZEGOLNIENIE
Koszty nieodplatnej
dzialalnoScipo2ytku
statutowe
- zu2yciematerial6wi
- wynagrodzeniaoraz

Koszfy z dzialalnoSci
statutowe.iodplatnei
- zuZyciematerial6wi energii
- wynagrodzeniaoraz
ubezpieczenia
s
Pozostale koszty

i

straty,

w tym aktualizacjawartoSci
Kg!1ry ogrflnego zarzadi
Koszfy finansowe

KOSZTY ZA ROK
912.848,46
zl
919.341,94
zl

910.287,45
zl

17.517,34
zl
81.496.61
zl

10.477.58
zl
71.807,47
zl

686.672.42
zL

695.290.54
zl

133.655.57
zl

132.711.86
zl

1.870,00
zl

1.660 .00
zl

771,90zL

394,01zl
826,00zl

1.097.86
zt

439,99zl

Kosztystatutowedzialalno3ciodplatneji nieodplatnejto kosztyponiesionew celu realizacjtzadan
statutowychStowarzyszeniaw2017r.,na kt6re skladaj4siE:
- prowadzenie
WarsztatuTerapiiZajgciowejw Jarocinie,
- prowadzenie
Swietlicyopiekuriczo- wychowawczejdla dziecii rrilodzie?y,
- prowadzeniezajEcpromuj4cychzdrowy styl zycia wSrod os6b starszychz terenu powiatu
jarociriskiego
p.n.,, W zdrowymcielezdrowyduch",
- prowadzeme
senior6wpn. ..Akademia
i spoleczn4
aktywnoSiedukacyjn+
zajgdzwigkszaj4cych
pelnaLycia",
- XIV Przegl1d
- Prezentacje
OsobNiepelnosprawnych,
Tw6rczoSci
i Teatralne
Plastyczne
- zawodysportowe,,XIV IntegracyjneZmaganiaSportowe",
- przegl4dwokalnydla os6bniepelnosprawnych
p.n. ,,Moctalent6w",
- prowadzeniezajgddla os6b niepelnosprawnych
z zat'resudoradztwaZyciowegoi zawodowego
motywacjg,wypr6bujpraca!".
w ramachprojektup.n.,oPodkrg6
jako
Natomiastkosztyog6lnegozarzqduto pozostalekoszty,kt6re nie zostalyzakwalifikowane
koszty statutowe.S4 to koszty stalychoplat bankowychza prowadzenierachunk6wbankowych
enia oraz koszt wykonaniapiecz4tki adresowejStowarzyszeniai czlonk6w ZatzTdu
Stowarzysz
w zwi1zkuze zmian4fiazry .
Stowarzyszenia

WYSZCZEGOLNIENIE
Przvchodv razem
w tvm:

1. Skladki czlonkowskie
2. Dotacie

- PFRON-WTZ
- GminaJarocin
- StarostwoPowiatowe

- RegionalnyOsrodekPolitYki
Soolecznei( Srodkiz PFRON)
3, Poz,prrychody statutowe
4.Poz. przychodv i zyski

PRZYCHODY ZA ROK
2016
zl
950.527"40

2017
zl
941.150,44

660.00zl
zl
897.514'99
zl
767.807,99
zl
14.000,00
9L862,00zl

820,00zl
zl
887.623,00
zl
767.808,00
zl
I 1.500,00
91.557
,00zl

zl
23.845,00

zl
16.758.00

zl
47.791,41
zl
4.561,00

zl
52.707,44
0,00zl

Na pozycjgpozostalychprzychod6wstatutowychskladaj4sig przedewszystkimSrodkiotrzymane
w 2017r.z tytutuodpisu1 % podatkuw kwocie6.621,80zl, darcwiznapienigZnezarownood os6b
fizycznychjak i prawnych,Srodkipieniqzneuzyskaneze sprzedtly wyrob6w wykonanychprzez
uczestnik6wWarsztatuTerapii ZajEciowej( 9.059,00zl), roczny odpis amortyzacyjnymaszyny
r62nicaprzychod6wnad
szwalniczej( 5ll zt) i bie2nielektrycznej( 1.050zl) orazprzeksiggowana
kosztamiz 2Aft roku na zwigkszenieprzychodlw dzialalnoScistatutowejw nastqpnymroku
obrotowym.
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13. W 2017r. Srodkipozyskanez I o/opodatku zostalywydatkowane w kwocie 6.551,40zl na:
1) pokrycie koszt6w zwrqzanychz organizaqqimprez integracyjnych w kwocie 2.895,63 zl (zakup
material6w na wyposaZenie stanowisk, art. spo?ywczych i naczyri jednorazowych, czgSciowe
pokrycie koszt6w obiad6w i bilet6w wstgpu do kina, koszt6w wynagrodzerl i narzut6w ZUS
z tyttt\6w zawartych um6w zleceri):
- PrezentacjiPlastycznychi Teatralnych- XIV Przegl4duTw6rczo6ciOs6b Niepelnosprawnych,
- zawod6w sportowych p.tr. ,, XIV Integracyjne ZmaganiaSportowe",
- przeglqduwokalnego p.n. ,,Moc talent6w",
- zajgc zwiEkszqqcychaktywnoSdedukacyjnqi spoleczn4senior6w pn. ,,Akademiapelna tycia",
- oraz z rcalizacj4projektu promuj4cego zdrowy styl Zycia w6r6d os6b starszychz terenu powiatu
p.il. ,, W zdrowym ciele zdrowy duch",
2) pokrycie koszt6w zwiqzanych z

prowadzeniem Swietlicy opiekuriczo - wychowawczej dla

dzieciimlodzie?y w kwocie: 747,18zl,
3) dofinansowanie koszt6w wyjazdu i spotkania integracyjnego czlonk6w Jarociriskiego Klubu
Amazonek w kwocie 2.908,59 zl ( spotkanieoplatkowe).
14. Stowarzyszenie
na dzieh3l.l2.20l1r. posiadazobowiqzaniewobec dostawcyF.H.U. Krzysztof
Pachura z t1fiilu nieuregulowanej faktury nr 96412017z dnia 29.12.2017r. na kwotg 2.340,00 zl
za przygotowanie wieczerzy wigilijnej dla uczestnik6w WTZ ( zobowiqzaniezostalo uregulowane
w dniu12.01.2018r.),
15. Stowarzyszenienadzieh31l2.20l7r. zatrudniilo 19 pracownik6wna umowg o pracg.

PREZES

18r.
Jarocin,dnia21.03.20
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