
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Środki trwałe
wartość początkowa                1.682.600,33
zmniejszenia                               49.466,17
zwiększenia                                        0,00
wartość- koniec roku               1.633.134,16

Umorzenia środków trwałych
wartość początkowa                   980.156,38
zmniejszenia                               49.466,17
zwiększenia                               160.587,16
wartość- koniec roku                1.091.277,37

Pozostałe środki trwałe
wartość początkowa                   704.915,64
zmniejszenia                               62.518,96
zwiększenia                                 77.614,47
wartość - koniec roku                 720.011,15   

Umorzenie pozostałych środki trwałych
wartość początkowa                   704.915,64
zmniejszenia                               62.518,96
zwiększenia                                 77.614,47
wartość - koniec roku                 720.011,15

II

Nie dotyczy

III

Nie dotyczy

IV

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2016-07-13

Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Warsztatach Terapii Zajęciowej podległych Fundacji Inwalidów i 
Osób Niepełnosprawnych ''Miłosierdzie" w Kaliszu.

W Warsztatach Terapii Zajęciowej jest zatrudnionych 98 pracowników na n/w stanowiskach.
- kierownik
- księgowa 
- psycholog
- rehabilitant
- instruktor- terapeuta
- pracownik socjalny
- kierowca
- pracownik gospodarczy

Łącznie wynagrodzenia pracowników     2.648.241,15
 w tym:
 - wynagrodzenie zasadnicze                2.125.959,29  
 - premie                                               400.805,97
 - nagrody                                               55.772,18
 - nagrody jubileuszowe                            12.127,50
 - odprawy                                                1.265,00
 -  za czas choroby                                   32.520,98
 - przerywany czas pracy kierowcy            17.251,73  
 - umowy cywilno-prawne                           2.100,00
 - ekwiwalent za urlop                                   438,50 

Fundacja podlega obowiązkowemu rocznemu badaniu sprawozdania finansowego. Kwota za badanie 
sprawozdania finansowego wynosi 11.070,00zł.

V

Przychody WTZ / dotacje PFRON i dofinansowanie z budżetów jednostek samorządowych tj. Miasta Kalisza i 
powiatów w 2015r wzrosły o kwotę 95.468,00 -  zwiększenie algorytmu przypadającego na jednego uczestnika/
Skład rodzajowy kosztów był podobny jak w latach ubiegłych.

VI

Nie dotyczy

VII

Nie dotyczy

VIII

Nie dotyczy

IX

Fundacja jest organem założycielskim 7 warsztatów terapii zajęciowej :
 1. Kalisz
 2. Przygodzice z/s w Ostrowie Wlkp.
 3. Odolanów
 4. Ostrzeszów
 5. Doruchów
 6. Pisarzowice
 7. Kuźnica Grabowska

 Warsztaty Terapii Zajęciowej działają w ramach jednostki macierzystej- Fundacji Inwalidów i Osób 
Niepełnosprawnych
 '' Miłosierdzie" w Kaliszu. Warsztaty posiadają swój numer REGON / od 2004r. jest to w części głównej 
REGON
 Fundacji z dodatkowym członem identyfikującym WTZ / oraz NIP.
 Okres objęty sprawozdaniem finansowym : 01.01 2015 - 31.12.2015r.
 Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, nie istnieją żadne przesłanki 
wskazujące
 na zagrożenie kontynuowania działalności w latach następnych, a wręcz odwrotnie niektóre WTZ rozszerzyły 
się o ilość uczestników.

Druk: MPiPS


