
Informacja dodatkowa

1)

2)

3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

4)

w tym: 6 639 031,99

Dotacje PFRON oraz samorządów na działalność 
WTZ 6332076
Program Zajęcia Klubowe WTZ 27000
program - Rozwój usług społ. Przygodzice 57,5
program - Klub Senior 108804
program - Aktywna Szkoła z babcią 23000
program - szkolenia KFS 30000
program - moduł IV 35000

-   r a z e m 6 555 937,50

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego 
sprzedaż prac niepełnosparwnych uczestników 62 659,91 zł           
wpłaty uczestników na imprezy integracyjne 2 585,00
- razem 65 244,91

darowizny 17 849,58 zł
razem 17 849,58 zł

Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i 
poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności 
zabezpieczonych rzeczowo;

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań 
warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o 
aktywach i pasywach.

Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i 
nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub 
umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze 
wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;

Fundacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań 
zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

Na aktywa trwałe w punkcie Reczowe aktywa trwałe składa się niezamortyzowana kwota zakupu samochodów Renault Trafic w 2020 
r, w punkcie Należności długoterminowe składa się wpłacona kaucja MZBM;  Na aktywa obrotowe w punkcie należności 
krótkoterminowe nierozliczone zaliczki;  w punkcie inwestycje krótkoterminowe skladają się środki na rachunkach bankowych. Na 
Pasywa w pozycji Fudnusz własny składa się Fundusz statutowy 1.160,00; pozostałe Fundusze (przeniesione wyniki z lat ubiegłych); 
zysk netto z roku 2021. W pozycji Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w punkcie "Zobowiązania krótkoterminowe" nierozliczone 
faktury na przełomie roku 2021/2022 oraz stan konta 851 Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na rozliczenia międzyokresowe wartość 
Renalut Trafic która będzie przychodem w przyszłych okresach.

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego :

A.Przychody działalności statutowej (wg źródeł finansowania)

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej:

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o 
przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków 
publicznych;



w  tym: 216 088,31

rozliczenie dotacji z tytułu amrotyzacji 213370,66
zwrot środków z wojewódzkiego urzędu pracy 691,18
odszkodowanie za szkodę samochodu 1026,47
sprzedaż samochodu w całości zamortyzowanego 1 000,00 
C. Przychody z działalności gospodarczej 22 350,00
D. Przychody finansowe 95,04
R A Z E M  PRZYCHODY: 6 877 565,34

5)

w tym:

Dotacje PFRON oraz samorządów na działalność 
WTZ 6329927,94
zmiana stanu produktu 663,61
program - Rozwój usług społ. Przygodzice 57,5
program - Klub Senior 108804
program - Aktywna Szkoła z babcią 23000
program - szkolenia KFS 30000
program - moduł IV 35000
Zajęcia Klubowe WTZ 28827,57
1% podatku 6040,23
darowizny 22859,35
działalność gospodarcza 17739,71

-   r a z e m 6602919,91

Integracja uczestników WTZ 82728,78
Koszty imprez 2585,00
razem: 85313,78

w  tym:
darowizny (ze względu na rodzaj kosztu) 1172,02
zmiana stanu produktu 1340,65
amortyzacja 236009,8
razem: 238522,47

odsetki od niterminowo zapłaconych faktur 16,74
C.  R A Z E M    koszty: 6926772,90

6)

7)

B.koszty finansowe

A.Koszty działalności statutowej (wg źródeł finansowania)

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego :

Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat 

Fundusz statutowy na koniec roku 2021 wyniósł 1.160,00 zł

B.Pozostałe przychody operacyjne:

II. Odpłatna działalność pożytku publicznego :

III. Koszty pozostałej działalności statutowej:

Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie" ul. Górnośląska 6 62-800 Kalisz o numerze KRS nr 0000079838 jest 
organizacją pozarządową działającą od 1992 r. W 2004 r. uzyskała status OPP.



8)

Rozliczenia wewnętrzne:

Przychód WTZ Ostrzeszów: Koszt
Nr noty    -   Kwota zł
1. Nota nr 1/2021 -  105,- zł WTZ Kalisz
2. Nota nr 2/2021 -  300,- zł WTZ Doruchów
3. Nota nr 3/2021 -  150,- zł WTZ Przygodzice
4. Nota nr 4/2021 -  330,- zł WTZ Kuźnica Grab.
5. Nota nr 5/2021 -  135,- zł WTZ Pisarzowice
6. Nota nr 6/2021 -  120,- zł WTZ Doruchów
RAZEM: 1140,00 ZŁ
Przychód Fundacja: Koszt           
1. NK 1/09/2021 - 624,00 ZŁ WTZ Kalisz
2. NK 1/2021 - 825,00 ZŁ WTZ Przygodzice
RAZEM: 1449,00 ZŁ
SUMA - 2.589,00 zł

Zestawienie obrotów jednostek w ramach Fundacji "Milosierdzie" w 2021r.

Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i 


