
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA INWALIDÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "MIŁOSIERDZIE"
62-800 KALISZ
GÓRNOŚLĄSKA 6 
0000079838

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
Organizowanie i prowadzenie dla osób niepełnosprawnych warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności 
zawodowej, oraz banku chleba i sprzętu kod PKD 88.99.Z
3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.-31.12.2015r

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
Sprawozdanie zawiera dane łączne Fundacji i warsztatów terapii zajęciowej podległych Fundacji.

7) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez co najmniej 12 miesięcy. Nie 
są na,m znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenie działalności naszej Fundacji.
8) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, 
oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

9) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2016-07-13

Fundacja prowadzi pełną rachunkowość w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości. Księgi rachunkowe 
prowadzone są w siedzibach Fundacji i Warsztatów Terapii Zajęciowej. Rokiem podatkowym jest rok 
kalendarzowy.
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wyceniane są na podstawie ich cen nabycia, oddzielnie nie 
kompensując
wartości składników majątkowych różnego rodzaju. Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej 
zapłaty.
Składniki rzeczowe aktywów obrotowych ewidencjonowane są metodą ilościowo- wartościową.
Materiały są odpisywane w dniu zakupu.
Inwentaryzacja składników przeprowadzana jest z częstotliwością określoną w art.26 ustawy o rachunkowości, 
środki trwałe nie rzadziej niż co 4 lata / teren strzeżony/, pozostałe składniki nie rzadziej niż na koniec roku 
obrotowego. zgodnie z art.17 ust .1pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - dochody 
Fundacji i WTZ, jako działalności na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych są 
wolne od
podatku dochodowego. 

  Kalisz. 08.07.2016r.
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