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63-200Jarocin,ul' Wroclawska

1. StowarzyszenieR i T narzecz ON,,OPUS" rozpoczglo dzia\alnoS6od 07.11.2003r.,swoj?
siedzibg ma w Jarocinie przy ul. Wroclawskiej 39. Zarejestrowanejest w Krajowym Rejestrze
S4dowym - Rejestr Stowarzyszef, innych orgarizacji spolecznych i zawodowych, fundacji
i publicznych zaldad6w opieki zdrowotnej - pod numerem 0000178726.W dniu 31.03.2008r.
Stowarzyszenieuzyskalo status organizaqi poZytku publicznego.
2. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od I stycznia do 3l grudnia
2016r.
3. Sprawozdaniefinansowe sporz1dzonezostalo przy zaloLeniu mo2liwoSci dalszej kontynuacji
dzialalnoSci.Na dzieri sporz4dzenianiniejszego sprawozdanianie istniej4 okolicznoSciwskazuj4ce
na zagroheniekontynuowania dzialalnoSciStowarzyszenia.
4. Sprawozdaniefinansowe sporz1dzonezostalo na podstawie ksi4g rachunkowych prowadzonych
w systemie komputerowym zgodnie z dokumentacj4 przyjgtych zasad rachunkowych ustalon4
i wprowadzon4 do stosowania Uchwalq Zan4du Stowarzyszenianr lll20l4

z dnia 15.12.2014r.,

Uchwal4 Zarz4du Stowarzyszenianr 112008i212008 z dnia 14.02.2008r.oraz Uchwalq Zaruqdu
Stowarzyszenianr 312010z dnia 15.04.2010r.w sprawie ustalenia przyjgtych zasadprowadzenia
rachunkowoSci.
Uchwal4 Zaruy6t Stowarzyszenia nr

112008 z

dnia 14 lutego 2008r. dokonano zmian

w Zal4adowym Planie Kont Stowarzyszenia, kt6re maj4 na celu rachunkowe wyodrgbnienie
koszt6w statutowych dzialalnoSci odplatnej i nieodplatnej w stopniu umozliwiajqcym okre3lenie
przychod6w, koszt6w i wynik6w z tych dzialalnoSci. Obowipek rachunkowego wyodrqbnienia
dzialalnoSci statutowej odplatnej i nieodplatnej wynika z art. 10 ustawy o dzialalnosci po2ytku
publicznegoi o wolontariacie( Dz.U. 22003t. nr 96,po2.873)'
Uchwal4 Zarzpdustowarzyszenianr 212008z dnia 14 lutego 2008r. wprowadzono wykaz zbior6w
danych tworz4cych ksiggi rachunkowe na komputerolvych noSnikach danych w zwi4zku
z prowadzeniemod I stycznia 2008r. ksiggowoSci Warsztatu Terapii ZajEciowej ptzy tt?yciu
komputera zapomocqprogramu finansowo - ksiggowegoREWIZOR GT.
Uchwala Zarzqdu Stowarzyszenia nr 312010 z dnia 15 kwietnia 2010r. dotyczy informacji
o prowadzeniuod 1 stycznia 2010r. ksiggowoSciStowarzyszeniaR i T na rzecz ON ,,OPUS"
przy uZyciu komputera za pomocQ programu finansowo
oraz o rozliczaniu od I

ksiggowego REWIZOR GT

stycznia 2010r. wynagrodzeri pracownik6w i zleceniobiorc6w
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Z dniem 1 stycznia 7015r. traci moc obowi4zuj4c4 uchwala nr l3l20l2 ZarzryduStowarzyszenia
R i T na rzecz ON

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

prowadzenia rachunkowoSci. Od dnia 1 stycznia 2015r. prowadzenie dokumentacji rachunkowej
nastgpujewedlug zasadobowi4zuj4cych w uchwale nr lll20l4

z dnia 15 grudnia 2014r. Uchwala

ta wprowadzazmiang dotyczqcquznaniaStowarzyszeniajednostkq mikro oraz uprawnia jednostkg
do stosowaniauproszczeriprzewidzianychdla jednostek mikro( pkt. VI uchwaly nr IIl20l4).
Zgodnie z $ 5 pkt.3 rozporz1dzenia MGPiPS w sprawie warsztat6w terapii zajgciowej
(Dz.U. 22004r. nr 63 poz.587) stowarzyszenieprowadzi wyodrgbnion4 ksiggowoS6dla dzialalno$ci
warsztatuterapii zajgciowej ( odrgbneksiggi rachunkowe).
5. Bilans oraz rachunek zysk6w i strat jest sporz4dzonymetod4 por6wnawczq z uwzglgdnieniem
uproszczonychzasad przewidzianych dla jednostek mikro wprowadzonych ustawq z dnia 11 lipca
20I4r. o zmianie ustawy o rachunkowoSci tj. z zastosowaniemafi. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4
pkt 4, art.48ust. 3, afi. 48aust.3, art. 48b ust. 4 ustawy o rachunkowoSci(zal4czniknr 4 uor).
6. Ewidencjaksiggowakoszt6w prowadzonajest na kontachzespolu4 -,,Koszty wedlug rodzaj6w"
zpodzialemna koszty statutowedzialalnoSciodplatnej i nieodplatnej oraz 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 amortyzacyjnelub umorzeniowe.
8. Srodki trwale oraz wartoSciniematerialne i prawne amortyzowane sq metoda liniow4, stosujqc
zasady,metodyi 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 spos6buproszczony, przezjednorazowy odpis w koszty w pelnej ich wartoSciw miesi4cu ich
przekazaniado uZywania.
10. Stowarzyszenie nie prowadzi ewidencji
s4 bezpoSredniow koszty w momencie ich zakupu.
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zapas6w, zakupione materialy odpisywane

11.Uzupelniaj4ce
daneo aktywachi pasywach:
1) Pozycjanr II w bilansie,,Rzeczowe
aktywatrwale" w 2016r.wynosi 7.339,00z] (w 2015r.
pozycjatawynosila13.04I,45zL),natgkwotgskladaj4sigtrzy pozyqe;
Wyszczeg6lnienie Stanpocz4tkowy
Maszynaszwalnicza
-overlock4-nitkowy
JUKI
BieZniaelektryczna
KETTLERRLIN.1

WartoS6
rocznego
umorzenia

Stopa
amortyzacji

Stan koricowy

zl
3.650,00

5 l 1 , 0 0z l

t4%

zl
3.139,00

zl
5.250,00

1.050.00
zl

20%

4.200,00
zl

RAZEM

7.339.00z\

Pozycja,,Rzeczowe
aktywatrwale" zmniejszylasig w stosunkudo roku poprzedniegow zwi4zku
za kwotg 3.000,00zl ( Fakturanr 712016z dnia
ze sprzedul4domkudzialkowegow dniu 24.05.2016r.
24.05.2016r.).
2) Srodki trwale oraz wartoSciniematerialnei prawne(o wartoScido 3.50021)nieuwzglgdnione
w bilansieze wzglgduna dokonywaniejednorazowegoodpisu amortyzacjiw pelnej ich warto5ci
w momencieoddaniado uZywaniawynosz4:
- rzeczoweaktywa trwale 149.136121zl
- wartoSciniematerialnei prawne 17.72lr0lz\.
3) Na pozycjgaktyw6w obrotowychw roku 2016 skladaj4sig SrodkipienigZneznajduj4cesig
kr6tkoterminowe:
oraznalehnoSci
w kasiei narachunkachbankowychStowarzyszenia
Srodki pienie2ne:
w kasie
narachunkubankowYm

2015r.
986.00zl
zl
52.497.19

2015r.
256.00zN
zl
64.835.95

kr6tkoterminowe"wynosi 3.105,00zl kwotg tq stanowi niewydatkowana
Pozycja,,NaleZnoSci
kwota uzyskanaze sprzeda2ydomku dzialkowego( 3.000,00z\) oraz nieuregulowanafaktura
na kwotg 105,00zl wystawionana firmg ,,DROBUD"za sprzedulkattekSwiqtecznych
nr 4912016
w dniu 11.01.2017r.).
( fakturazostalauregulowana
4) Sumapasyw6ww 2016r.wynosi 75.535,95zl, kwotg t4 stanowi1,,Kapital.(fundusz)wlasny"
i rczerwyna zoboviqzanid',na kt6reskladaj4 sig:
oraz,,Zobowiqzania
- Funduszpodstawowy(statutowy): 37.489,21z\.,
- Wynik finansowynettozarok obrotowy- nadwyZkaprzychod6wnadkosztami:24.728,42zl,
- Inne zobowi4zania5.979,26zN,

Wynik finansowyna dzialalnoScistatutowejza rok 2016 wyni6sl 24.728,42zl i jest wynikiem
osi4gnigtymz dzialalnoScistatutowejnieodplatnejpo2ytku publicznegow kwocie 25.232,36zl
pozostalej
i dzialalno6ci
w kwocie- 503,94zl.
Inne zobowi4zaniaw kwocie 5.979,26zl stanowinieuregulowanafaktura m 68912016z dnta
27.12.2016r.od Firmy Handlowo- UslugowejK. Pachuraza przygotowaniewieczerzywigilijnej
kwotanieslusznie
dla uczestnik6w
WTZ na kwotg2.520,00zl (uregulowana
w dniu 05.01.2017r.),
przelanaprzez Alior Bank S.A. w dnfu 22.12.2015r.v,ffazze Srodkamizwr6conymi,kt6re
( 459,26 zl) oraz niewydatkowanakwota
bezprawniezostalyprzejgtez konta Stowarzyszenia
w wysokoSci3.000,00zl za sprzedazdomku dzialkowego,kt6ra zgodnie z zaleceniemPCPR
na zakup niezbgdnegowyposazeniadla WarsztatuTerapii
w Jarociniezostanieprzeznaczona
Zajgciowejw Jarocinie
Rozliczeniamigdzyokresoweto warto5dzakupionychw 2015 roku z dotacji PFRON Srodk6w
w czasiemetod4liniow4( wg stawekwynikaj4cychzprzepis6wustawy
trwalychamortyzowanych
o podatku dochodowymod os6b prawnych) - maszyna szwalniczai bieznia elektryczna.
zmniejszylasig o kwotg 1.561,00zl, co stanowi
W 2016roku kwota rozliczehmigdzyokresowych
rocznyodpisamortyzacyjnymaszynyszwalniczej( 511,00zl) ibiehni elektrycznej( 1.050,00zl).
12.Daneuzupelniaj4ceo przychodachi kosztach:

WYSZCZEGOLNIENIE
Kosztv razem

Kosztynieodplatnej
porytku
dzialalnoSci
publiczneso( statutowei)
- amortyzaqa
- zuLvcie material6w i enersii
- wynagrodzeniaoraz
ub ezoieczeniaspoleczne
- pozostalekoszty
Koszty z dzialalnoSci
statutowei odnlatnei
- amortyzac/'a
- zu|ycie material6w i energii
- wynagrodzeniaoraz
tfr ezpieczeniaspoleczne
- oozostalekosztv

Pozostale koszty i straty'
w tym aktualizacjawartoSci
aktvw6w
Kosztv finansowe

KOSZTY ZA ROK
2015
zl
806.554,38

2016
zl
925.798,98

z\
804,234,45

zl
919.341,94

zl
14.010,99
zl
88.824,53

zl
17.517,34
81.496,61zl

zl
589.292,53

zl
686.672,42

zl
112.106,40

zl
133.655.57

zl
1.380,00

zl
1.870,00

0,00zL

0,00zl

zl
1.312.80

zl
771,90

0,00zt

0,24zt

67,20zl

zl
1.097.86

939,93zl

zl
4.587,04

0,00zl

0,00zl

Koszty statutowedzialalnoSciodplatnej i nieodplatnej to koszty poniesione w celu realizacji zadaft
statutowychStowarzyszeniaw 2016r., na kt6re skladaj4sig:

- prowadzenieWarsztatuTerapii Zajgcioweiw Jarocinie,

t

r l

- prowadzenie
$wietlicyopiekuriczo- wychowawczejdla dzieci imlodzieLy,
- prowadzenie zajgt promuj4cychzdrowy styl ZyciawSr6d os6b starszych z terenu powiatu
jarociriskiegop.n. ,, W zdrowymcielezdrowyduch",
- Prezentacje
Plastycznei Teatralne- XIII Przegl4dTw6rczoSciOs6bNiepelnosprawnych,
- zawodysportowe,,XIII IntegracyjneZmaganiaSportowe",
- przeglqdwokalnydla os6bniepelnosprawnych
p.n. ,,Spiewa6kuzdymoze",
- prowadzeniezajgt dla os6b niepelnosprawnych
z zah,resu
doradztwa2yciowegoi zawodowego
w ramachprojektup.n. ,,NiezaleZni
w |yciu, atrakcyjnina rynku pracy".
Natomiastza pozostalekoszty i straty Stowarzyszenia
przyjmujesig inne, pozostalekoszty,kt6re
jako kosztystatutowe.S4to kosztyoplatbankowych,kosztwykonania
nie zostalyzakwalifikowane
nowej pieczqtkiPrezesaStowarzyszenia
w zwiqzkuze zmianq,nazwiskaoraz wartoS6pocz4tkowa
sprzedanegow dniu 24.05.2016r. domku dzialkowego (Srodka trwalego) pomniejszona
o dotychczasowe
umorzenie( wyksiggowanieSrodkatrwalegoz ewidencjibilansowejw zwi4zku
z jego sprzedazq).

WYSZCZEGOLNIENIE
Przychodv razem
w tvm:
1. Skladki czlonkowskie
2. Dotacie

PRZYCHODY ZAROK
2015
826,230.49zl
630.00zl
784.670.00
zl

- PFRON-WTZ
- GminaJarocin
- StarostwoPowiatowe
-UrzadWoiew6dzki
- RegionalnyOSrodekPolityki
( Srodkiz PFRON)
Soolecznei

683.920.00
zl
12.320.00
zl

- Fundacia750 - lecia Jarocina
3. Poz. nrzvchodv statutowe

4.000.00
zl
22.819.87zl
18.110,62zl

zl
80.430.00
4.000.00
zl
0,00zN

4.Poz.nrzvchodvi zvski

2016
zl
950,527.40
660.00zl
897.514.99
zl
zl
767.807.99

14.000.00
zl
zN
91.862.00
0,00zN
23.845.00
zl
0,00zl
47.791,41
zl
4.561,00zl

Na pozycjgpozostatychprzychod6wstatutowychskladaj4sig przedewszystkimSrodkiotrzymane
w 2016r.ztyttilu odpisu1 % podatkuw kwocie6.194,80z)' darowiznypienigZnezar6wnood os6b
frzycznychjaki prawnych,SrodkipienigZneuzyskaneze sprzedulywyrob6w wykonanychprzez
uczestnik6w Warsztatu Terapii Zqgciowej ( 12.795,50 zl) oraz przeksiggowanar62nica
przychod6wnad kosztami z 2015 roku na zwigkszenieprzychod6w dzialalnoScistatutowej
w nastgpnym
roku obrotowym.
przychodyi zyski to przych6dzesprzeda2y
Pozostale
domkudzialkowegow wysokoSci3.000,00zl
otMtoczny

q1 W

4{Y

maszynyszwalniczej(5ll zl) i bieznielektrycznej( 1.050zl).
odpisamortyzacyjny
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5.011,35
zlna:
13.W 2016r.Srodkipozyskane
zlYo podatkuzostalywydatkowanewkwocie
integracyjnychw kwocie 1.822,84zl (zaktap
1) pokryciekoszt6wzwiqzanychzorganizacj4imprez
nagr6d,material6wdo zajg6,artykul6w biurowych i papierniczych,artykul6w sportowych,
Srodk6wczystoSci,czgsciowepokrycie koszt6wobiadu,um6w zlecefii wynajmu toru do gry
w krggle):
- PrezentacjiPlastycznychi Teatralnych- XIII Przegl4duTw6rczoSciOs6bNiepelnosprawnych,
- zawod6wsportowychp.tr.,, XIII IntegracyjneZmaganiaSportowe",
- przegl4duwokalnegop.n. ,,Spiewa1kuzdymohe",
- orazz realizacjqprojektupromuj4cegozdrowy styl ZyciawSr6dos6bstarszychz terenupowiatu
p.tr.,, W zdrowymcielezdrowyduch",
2) pokrycie koszt6w zwi1zanychz prowadzeniemSwietlicyopiekuriczo- wychowawczejdla
dziecii mlodzie?yw kwocie:755,11 zl,
3) dofinansowaniekoszt6w wyjazdu integracyjnegoczlonk6w JarociriskiegoKlubu Amazonek
do Poznaniaw kwocie 2.283,40zl ( pokryciekoszt6wprzejazdui bilet6w wstgpuna spektakl
teatralnyw TeatrzeMuzycznymw Poznaniu),
4) pokryciekoszt6wwykonaniaulotek informuj4cycho moZliwoSciprzekazania| %opodatkuna
rueczStowarzyszeniaw kwocie I 50,00zl.
wobecdostawcyF.H.U.Krzysztof
nadzieh3I.l2.20l6r. posiadazobowiqzanie
14.Stowarzyszenie
z drua27.12.2016r.na kwotq 2.520,00zl
Pachuraz tytulu nieuregulowanejfaktury nr 68912016
zostalouregulowane
wieczerzywigilijnej dla uczestnik6wWTZ ( zobowi1zanie
za przygotowanie
w dniu 05.01.2017r.),
18pracownik6wna umowgo pracA.
nadzien3l.l2.20l6r. zatrudnia\o
15.Stowarzyszenie
PREZES

dnia2 1.03.2017r.
Jarocin"
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