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                                                                                              Kalisz dn. 27.11.2020r.

Łączne wprowadzenie
do sprawozdania finansowego

Fundacji Inwalidów i Osób  Niepełnosprawnych
„Miłosierdzie’’ w Kaliszu

za 2019 rok

1. Dane jednostki sprawozdawczej.
Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu
62-800 Kalisz
ul. Górnośląska 6
REGON 250521691
NIP 6181420682
KRS 0000079838

Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „ Miłosierdzie” w Kaliszu jest
jednostką macierzystą 7 Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 .WTZ Kalisz
 WTZ Przygodzice
 WTZ Odolanów
 WTZ Doruchów
 WTZ Ostrzeszów
 WTZ Pisarzowice
 WTZ Kuźnica Grabowska

które  realizują wyłącznie zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych, przede wszystkim młodzieży.
2.   Czas trwania działalności jest nieograniczony.
3.  Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2019r – 31.12.2019r.
4. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w

latach następnych. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie istnieją okoliczności
wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności w latach następnych.

5.    W roku obrotowym objętym sprawozdaniem nie nastąpiło łączenie spółek .
6.   Stosowane zasady – polityka rachunkowości

Warsztaty i Fundacja prowadzą pełną rachunkowość, w oparciu o przepisy z dnia 29
września 1994r. o rachunkowości.
Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Fundacji i WTZ.
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
Wynik finansowy Fundacji i WTZ ustalany jest jako różnica pomiędzy przychodami i
kosztami. Począwszy od 2015r. wynik za rok ubiegły jest przenoszony na konto
funduszu/800/.
Zgodnie z art. 17 ust.1pkt.4 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym
od osób prawnych, dochody Fundacji i WTZ są wolne od podatku dochodowego.
Do przychodów Fundacji zalicza się: 1%OPP, darowizny pieniężne, dotacje, odsetki
bankowe, użyczenie logo, itp.
Do przychodów WTZ zalicza się dotacje PFRON, dotacje powiatów, sprzedaż prac i
usług, darowizny pieniężne i rzeczowe, odsetki bankowe, inne.
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Do kosztów zalicza się związane z realizacją zadania statutowe odpisy
amortyzacyjne, zużycie materiałów, energii i usług obcych, wynagrodzenia , składki
ZUS.
Koszty amortyzacji środków trwałych naliczane stopniowo / stawką roczną jako
zakupy inwestycyjne z dotacji / ewidencjonowane są na kontach kosztów i
przychodów z uwzględnieniem rozliczeń między okresowych tj. na kontach
071,401,760,840.
Środki trwałe w okresie użytkowania dłuższym niż rok ujmowano w księgach wg cen
nabycia  bez względu na wartość,
Amortyzacja obliczona została   metodą liniową wg ustalonych stawek, zgodnie z
zasadami właściwymi dla amortyzacji bilansowej.
Środki trwałe o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale wartości początkowej nie
przekraczającej 10 000,00 zł amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania
do użytkowania.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wyceniane są na podstawie ich cen
nabycia, oddzielnie, nie kompensując ze sobą wartości składników majątkowych
różnego rodzaju.
Zobowiązania wycenione są w kwocie wymagającej zapłaty.
Składniki rzeczowe aktywów obrotowych ewidencjonowane są metodą ilościowo-
wartościową. Materiały są odpisywane w koszty w dniu zakupu.
Materiały wydane do bezpośredniego zużycia uznaje się za zużyte.
Inwentaryzacje składników przeprowadzane są z częstotliwością określoną w art. 26
ustawy o rachunkowości tj środki trwałe nie rzadziej niż co cztery lata / teren
strzeżony/, pozostałe składniki nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego.

W przypadku gdy wartość stanu zapasów na koniec roku jest wyższa niż 500,00zł
dokonywany jest odpis kosztów i ewidencja zapasów na koncie 310.
Również 500,00zł przyjęto jako kwotę istotną dla ewidencji kosztów przyszłych
okresów w poszczególnych grupach rodzajowych poprzez rozliczenia między
okresowe kosztów /RMK/.
Z rozliczenia między okresowego  kosztów wyłączono usługi medialne ( telefoniczne,
dostawy energii elektrycznej, gazu ), oraz ubezpieczenie uczestników ze względu na
ich ciągłość i powtarzalność kwotową w poszczególnych okresach rozliczeniowych.

Księgowa Fundacji                                             Zarząd  FION „ Miłosierdzie”


