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Stowarryszenie Rodzic6w i Terapeut6w- 

fta Rz6cz Os6b Niepelnosprawnych
"OPIJ.S" INFORMACJA DODATKOWA

63-200 Jarocin, ul' Wroclawska 39 r ^
. Nlp 617208ffi;i R;il;ir;Go- do sprawozdania finansowego za rok20l6

tel.62 747 e3 08 Stowarzyszenia Rodzic6w i Terapeut6w na rzecz
Os6b Niepelnosprawnych rtOPUSn' w Jarocinie

1. Stowarzyszenie R i T narzecz ON,,OPUS" rozpoczglo dzia\alnoS6 od 07.11.2003r., swoj?

siedzibg ma w Jarocinie przy ul. Wroclawskiej 39. Zarejestrowane jest 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.

Stowarzyszenie uzyskalo status organizaqi poZytku publicznego.

2. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od I stycznia do 3l grudnia

2016r.

3. Sprawozdanie finansowe sporz1dzone zostalo przy zaloLeniu mo2liwoSci dalszej kontynuacji

dzialalnoSci. Na dzieri sporz4dzenia niniejszego sprawozdania nie istniej4 okolicznoSci wskazuj4ce

na zagrohenie kontynuowania dzialalnoSci Stowarzyszenia.

4. Sprawozdanie finansowe sporz1dzone zostalo na podstawie ksi4g rachunkowych prowadzonych

w systemie komputerowym zgodnie z dokumentacj4 przyjgtych zasad rachunkowych ustalon4

i wprowadzon4 do stosowania Uchwalq Zan4du Stowarzyszenia nr lll20l4 z dnia 15.12.2014r.,

Uchwal4 Zarz4du Stowarzyszenia nr 112008 i212008 z dnia 14.02.2008r. oraz Uchwalq Zaruqdu

Stowarzyszenia nr 312010 z dnia 15.04.2010r. w sprawie ustalenia przyjgtych zasad prowadzenia

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

publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. 22003t. nr 96,po2.873)'

Uchwal4 Zarzpdustowarzyszenia nr 212008 z dnia 14 lutego 2008r. wprowadzono wykaz zbior6w

danych tworz4cych ksiggi rachunkowe na komputerolvych noSnikach danych w zwi4zku

z prowadzeniem od I stycznia 2008r. ksiggowoSci Warsztatu Terapii ZajEciowej ptzy tt?yciu

komputera zapomocqprogramu finansowo - ksiggowego REWIZOR GT.

Uchwala Zarzqdu Stowarzyszenia nr 312010 z dnia 15 kwietnia 2010r. dotyczy informacji

o prowadzeniu od 1 stycznia 2010r. ksiggowoSci Stowarzyszenia R i T na rzecz ON ,,OPUS"

przy uZyciu komputera za pomocQ programu finansowo ksiggowego REWIZOR GT

oraz o rozliczaniu od I stycznia 2010r. wynagrodzeri pracownik6w i zleceniobiorc6w
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Z dniem 1 stycznia 7015r. traci moc obowi4zuj4c4 uchwala nr l3l20l2 Zarzrydu Stowarzyszenia

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

nastgpuje wedlug zasad obowi4zuj4cych w uchwale nr lll20l4 z dnia 15 grudnia 2014r. Uchwala

ta wprowadzazmiang dotyczqcquznania Stowarzyszenia jednostkq mikro oraz uprawnia jednostkg

do stosowania uproszczeri przewidzianychdla 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) stowarzyszenie prowadzi wyodrgbnion4 ksiggowoS6 dla dzialalno$ci

warsztatu terapii zajgciowej ( odrgbne ksiggi rachunkowe).

5. Bilans oraz rachunek zysk6w i strat jest sporz4dzony metod4 por6wnawczq z uwzglgdnieniem

uproszczonych zasad przewidzianych dla jednostek mikro wprowadzonych ustawq z dnia 11 lipca

20I4r. o zmianie ustawy o rachunkowoSci tj. z zastosowaniem afi. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4

pkt 4, art.48 ust. 3, afi. 48aust.3, art. 48b ust. 4 ustawy o rachunkowoSci (zal4czniknr 4 uor).

6. Ewidencja ksiggowa koszt6w prowadzona jest na kontach zespolu 4 -,,Koszty wedlug rodzaj6w"

zpodzialemna koszty statutowe dzialalnoSci odplatnej i nieodplatnej oraz administracyjne.

7. Srodki trwale oraz wartoSci niematerialne i prawne wykazane w sprawozdaniu finansowym

(bilansie) wyceniono na koniec roku obrotowego w wartoSci netto czyli w cenie zakupu ( nabycia)

pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.

8. Srodki trwale oraz wartoSci niematerialne i prawne amortyzowane sq metoda liniow4, stosujqc

zasady,metody i stawki okreslone w 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 spos6b uproszczony, przezjednorazowy odpis w koszty w pelnej ich wartoSci w miesi4cu ich

przekazania do uZywania.

10. Stowarzyszenie nie prowadzi ewidencji zapas6w, zakupione materialy odpisywane

s4 bezpoSrednio w koszty w momencie ich zakupu.
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11. Uzupelniaj4ce dane o aktywach i pasywach:

1) Pozycja nr II w bilansie ,,Rzeczowe aktywa trwale" w 2016r. wynosi 7.339,00 z] (w 2015r.

pozycjata wynosila 13.04I,45 zL),natg kwotg skladaj4 sig trzy pozyqe;

Pozycja,,Rzeczowe aktywa trwale" zmniejszyla sig w stosunku do roku poprzedniego w zwi4zku

ze sprzedul4 domku dzialkowego w dniu 24.05.2016r. za kwotg 3.000,00 zl ( Faktura nr 712016 z dnia

24.05.2016r.).

2) Srodki trwale oraz wartoSci niematerialne i prawne (o wartoSci do 3.50021) nieuwzglgdnione

w bilansie ze wzglgdu na dokonywanie jednorazowego odpisu amortyzacji w pelnej ich warto5ci

w momencie oddania do uZywania wynosz4:

- rzeczowe aktywa trwale 149.136121zl

- wartoSci niematerialne i prawne 17.72lr0l z\.

3) Na pozycjg aktyw6w obrotowych w roku 2016 skladaj4 sig Srodki pienigZne znajduj4ce sig

w kasie i na rachunkach bankowych Stowarzyszenia oraznalehnoSci kr6tkoterminowe:

Srodki pienie2ne: 2015r. 2015r.
w kasie 986.00 zl 256.00 zN
na rachunku bankowYm 52.497.19 zl 64.835.95 zl

Pozycja,,NaleZnoSci kr6tkoterminowe" wynosi 3.105,00 zl kwotg tq stanowi niewydatkowana

kwota uzyskana ze sprzeda2y domku dzialkowego ( 3.000,00 z\) oraz nieuregulowana faktura

nr 4912016 na kwotg 105,00 zl wystawiona na firmg ,,DROBUD" za sprzedulkattek Swiqtecznych

( faktura zostalauregulowana w dniu 1 1 .01.2017r.).

4) Suma pasyw6w w 2016r. wynosi 75.535,95 zl, kwotg t4 stanowi1,,Kapital. (fundusz) wlasny"

or az,,Zobowiqzania i rczerwy na zoboviqzanid', na kt6re skladaj 4 sig :

- Fundusz podstawowy (statutowy) : 37 .489,21 z\.,

- Wynik finansowy netto zarok obrotowy - nadwyZka przychod6w nad kosztami: 24.728,42 zl,

- Inne zobowi4zania 5.979,26 zN,

Wyszczeg6lnienie Stan pocz4tkowy
WartoS6
rocznego

umorzenia

Stopa
amortyzacji

Stan koricowy

Maszyna szwalnicza
-overlock4-nitkowy
JUKI

3.650,00 zl 5 l1 ,00  z l t 4 % 3.139,00 zl

BieZnia elektryczna
KETTLER RLIN .1

5.250,00 zl 1.050.00 zl 20% 4.200,00 zl

RAZEM 7.339.00 z\



Wynik finansowy na dzialalnoSci statutowej za rok 2016 wyni6sl 24.728,42 zl i jest wynikiem

osi4gnigtym z dzialalnoSci statutowej nieodplatnej po2ytku publicznego w kwocie 25.232,36 zl

i dzialalno6ci pozostalej w kwocie - 503,94 zl.

Inne zobowi4zania w kwocie 5.979,26 zl stanowi nieuregulowana faktura m 68912016 z dnta

27 .12.2016r. od Firmy Handlowo - Uslugowej K. Pachura za przygotowanie wieczerzy wigilijnej

dla uczestnik6w WTZ na kwotg 2.520,00 zl (uregulowana w dniu 05.01.2017r.), kwota nieslusznie

przelana przez Alior Bank S.A. w dnfu 22.12.2015r. v,ffaz ze Srodkami zwr6conymi, kt6re

bezprawnie zostaly przejgte z konta Stowarzyszenia ( 459,26 zl) oraz niewydatkowana kwota

w wysokoSci 3.000,00 zl za sprzedaz domku dzialkowego, kt6ra zgodnie z zaleceniem PCPR

w Jarocinie zostanie przeznaczona na zakup niezbgdnego wyposazenia dla Warsztatu Terapii

Zajgciowej w Jarocinie

Rozliczenia migdzyokresowe to warto5d zakupionych w 2015 roku z dotacji PFRON Srodk6w

trwalych amortyzowanych w czasie metod4liniow4 ( wg stawek wynikaj4cychz przepis6w ustawy

o podatku dochodowym od os6b prawnych) - maszyna szwalnicza i bieznia elektryczna.

W 2016 roku kwota rozliczeh migdzyokresowych zmniejszyla sig o kwotg 1.561,00 zl, co stanowi

roczny odpis amortyzacyjny maszyny szwalniczej ( 511,00 zl) ibiehni elektrycznej ( 1.050,00 zl).

Koszty statutowe dzialalnoSci odplatnej i nieodplatnej to koszty poniesione w celu realizacji zadaft

statutowych Stowarzyszenia w 2016r., na kt6re skladaj4 sig:

- prowadzenie Warsztatu Terapii Zajgciowei w Jarocinie,

tr l

12.Dane uzupelniaj4ce o przychodach i kosztach:

KOSZTY ZA ROK
WYSZCZEGOLNIENIE 2015 2016

Kosztv razem 806.554,38 zl 925.798,98 zl
Koszty nieodplatnej
dzialalnoSci porytku
publiczneso ( statutowei)

804,234,45 z\ 919.341,94 zl

- amortyzaqa 14.010,99 zl 17.517,34 zl
- zuLvcie material6w i enersii 88.824,53 zl 81.496,61zl
- wynagrodzeniaoraz
ub ezoieczenia spoleczne

589.292,53 zl 686.672,42 zl

- pozostale koszty 112.106,40 zl 133.655.57 zl
Koszty z dzialalnoSci
statutowei odnlatnei

1.380,00 zl 1.870,00 zl

- amortyzac/'a 0,00 zL 0,00 zl
- zu|ycie material6w i energii 1.312.80 zl 771,90 zl
- wynagrodzeniaoraz
tfr ezpieczenia spoleczne

0,00 zt 0,24 zt

- oozostale kosztv 67,20 zl 1.097.86 zl
Pozostale koszty i straty'
w tym aktualizacja wartoSci
aktvw6w

939,93 zl 4.587,04 zl

Kosztv finansowe 0,00 zl 0,00 zl



- prowadzenie $wietlicy opiekuriczo - wychowawczej dla dzieci imlodzieLy,
- prowadz enie zajgt promuj4cych zdrowy styl Zycia wSr6d os6b stars zych z terenu powiatu

jarociriskiego p.n. ,, W zdrowym ciele zdrowy duch",

- Prezentacje Plastyczne i Teatralne - XIII Przegl4d Tw6rczoSci Os6b Niepelnosprawnych,
- zawody sportowe ,,XIII Integracyjne Zmagania Sportowe",

- przeglqdwokalny dla os6b niepelnosprawnych p.n. ,,Spiewa6 kuzdy moze",

- prowadzenie zajgt dla os6b niepelnosprawnych z zah,resu doradztwa 2yciowego i zawodowego

w ramach projektu p.n. ,,NiezaleZni w |yciu, atrakcyjni na rynku pracy".

Natomiast za pozostale koszty i straty Stowarzyszenia przyjmuje sig inne, pozostale koszty, kt6re

nie zostaly zakwalifikowane jako koszty statutowe. S4 to koszty oplat bankowych, koszt wykonania

nowej pieczqtki Prezesa Stowarzyszenia w zwiqzku ze zmianq, nazwiska oraz wartoS6 pocz4tkowa

sprzedanego w dniu 24.05.2016r. domku dzialkowego (Srodka trwalego) pomniejszona

o dotychczasowe umorzenie ( wyksiggowanie Srodka trwalego z ewidencji bilansowej w zwi4zku

z jego sprzedazq).

Na pozycjg pozostatych przychod6w statutowych skladaj4 sig przede wszystkim Srodki otrzymane

w 2016r. ztyttilu odpisu 1 % podatku w kwocie 6.194,80 z)' darowizny pienigZne zar6wno od os6b

frzycznychjak i prawnych, Srodki pienigZne uzyskane ze sprzeduly wyrob6w wykonanych przez

uczestnik6w Warsztatu Terapii Zqgciowej ( 12.795,50 zl) oraz przeksiggowana r62nica

przychod6w nad kosztami z 2015 roku na zwigkszenie przychod6w dzialalnoSci statutowej

w nastgpnym roku obrotowym.

Pozostale przychody i zyski to przych6dze sprzeda2y domku dzialkowego w wysokoSci 3.000,00 zl

otMtoczny
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odpis amortyzacyjny maszyny szwalniczej (5ll zl) i biezni elektrycznej ( 1.050 zl).
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PRZYCHODY ZAROK
WYSZCZEGOLNIENIE 2015 2016

Przychodv razem 826,230.49 zl 950,527.40 zl
w tvm:
1. Skladki czlonkowskie 630.00 zl 660.00 zl
2. Dotacie 784.670.00 zl 897.514.99 zl
- PFRON -WTZ 683.920.00 zl 767.807.99 zl
- Gmina Jarocin 12.320.00 zl 14.000.00 zl
- Starostwo Powiatowe 80.430.00 zl 91.862.00 zN
-Urzad Woiew6dzki 4.000.00 zl 0,00 zN
- Regionalny OSrodek Polityki
Soolecznei ( Srodki z PFRON)

0,00 zN 23.845.00 zl

- Fundacia 750 - lecia Jarocina 4.000.00 zl 0,00 zl
3. Poz. nrzvchodv statutowe 22.819.87 zl 47.791,41 zl
4.Poz. nrzvchodv i zvski 18.110,62 zl 4.561,00 zl



13. W 2016r.Srodkipozyskane zlYo podatku zostaly wydatkowanewkwocie 5.011,35 zlna:

1) pokrycie koszt6w zwiqzanychz organizacj4imprez integracyjnych w kwocie 1.822,84 zl (zaktap

nagr6d, material6w do zajg6, artykul6w biurowych i papierniczych, artykul6w sportowych,

Srodk6w czystoSci, czgsciowe pokrycie koszt6w obiadu, um6w zlecefi i wynajmu toru do gry

w krggle ):
- Prezentacji Plastycznych i Teatralnych - XIII Przegl4du Tw6rczoSci Os6b Niepelnosprawnych,

- zawod6w sportowych p.tr. ,, XIII Integracyjne Zmagania Sportowe",

- przegl4du wokalnego p.n. ,,Spiewa1kuzdy mohe",

- oraz z realizacjq projektu promuj4cego zdrowy styl Zycia wSr6d os6b starszych z terenu powiatu

p.tr. ,, W zdrowym ciele zdrowy duch",

2) pokrycie koszt6w zwi1zanych z prowadzeniem Swietlicy opiekuriczo - wychowawczej dla

dzieci i mlodzie?y w kwocie: 7 5 5,1 1 zl,

3) dofinansowanie koszt6w wyjazdu integracyjnego czlonk6w Jarociriskiego Klubu Amazonek

do Poznania w kwocie 2.283,40 zl ( pokrycie koszt6w przejazdu i bilet6w wstgpu na spektakl

teatralny w Teatrze Muzycznym w Poznaniu ),

4) pokrycie koszt6w wykonania ulotek informuj4cych o moZliwoSci przekazania | %o podatku na

ruecz Stowarzy szenia w kwocie I 5 0,00 zl.

14. Stowarzyszenie nadzieh3I.l2.20l6r. posiada zobowiqzanie wobec dostawcy F.H.U. Krzysztof

Pachura z tytulu nieuregulowanej faktury nr 68912016 z drua 27.12.2016r. na kwotq 2.520,00 zl

za przygotowanie wieczerzy wigilijnej dla uczestnik6w WTZ ( zobowi1zanie zostalo uregulowane

w dniu 05.01.2017r.),

15. Stowarzyszenie nadzien3l.l2.20l6r. zatrudnia\o 18 pracownik6w na umowg o pracA.
PREZES

Jarocin" dnia 2 1.03.2017r.
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