
Informacja dodatkowa
( załącznik do bilansu oraz rachunku wyników)
za rok obrotowy 2011

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Przedmiotem podstawowej działalności Fundacji Pomocy Dzieciom, Młodzieży
      i Dorosłym Niepełnosprawnym ,,Być Jak Inni” a tym samym Niepublicznego Zakładu
     Opieki Zdrowotnej – Ośrodka Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego Dla Dzieci jest:
-	wszechstronna pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, opiekunom i specjalistom
-	organizowanie i prowadzenie różnych form  edukacji , opieki i  lecznictwa nad osobami niepełnosprawnymi.
-	współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się niepełnosprawnymi,
-	podejmowanie działań na rzecz obrony  interesów i praw dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych.
    Wyżej wymienione cele są realizowane w obszarach: oświata, dobroczynność, ochrona
    zdrowia oraz pomoc społeczna.
2. Fundacja zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000227948
    3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2011 do 31 marca 2011roku i sporządzone jest w związku z ustaniem bytu prawnego jednostki – Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego Dla Dzieci. 
        
 II.  Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz
       przyczyna ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg
       poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

-	Krótkoterminowe aktywa finansowe wykazane w bilansie w pozycji B - Aktywa obrotowe, III- Inwestycje krótkoterminowe, 1 – środki pieniężne ( stan na dzień 31.12.2010r), zostały w całości wydatkowane na działalność statutową w terminie od 01.01.2011 – 31.03.2011 roku.
-	Zobowiązania przypadające na okres 01.01.2011 – 31.03.2011rok zostały zrealizowane.



 III.    Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

 W okresie 01.01.2011 – 31.03.2011 r w jednostce nie dokonano zakupów środków trwałych .  

  



IV.   Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych  statutem:                                                         
  
                                                                                                                                        w zł i gr
      Wyszczególnienie

      Przychody za okres 01.01-31.03.2011r


     Kwota 

   % struktury
  Przychody działalności statutowej NZOZ
  Przychody finansowe

  Razem
     89 642,88
         16,72 

     89 659,60
         99,98
           0,02
 
        100,00
           
            

Przychody działalności statutowej NZOZ stanowią środki wynikające z przeksięgowania dodatniego wyniku finansowego, które zgodnie z uchwałą Zarządu zwiększają przychody roku następnego,(okresu 01.01.2011 – 31.01.2011r.) oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.  

 V. Zobowiązania podatkowe:
 NZOZ Ośrodek Terapeutyczno-Rehabilitacyjny Dla Dzieci korzysta ze zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych (fundacja posiada status OPP, prowadzi wyłącznie działalność statutową), zeznanie podatkowe- CIT 8 za okres 01.01.2011 – 31.03.2011 zostało złożone do właściwego urzędu skarbowego.
Podatek dochodowy od osób fizycznych – zaliczki pobierane i wpłacane terminowo, deklaracje podatkowe za okres do 31.03.2011 roku ( PIT 4R, PIT 11) zostały złożone do urzędu skarbowego.

 VI. Struktura kosztów działalności statutowej NZOZ:  
                                                                                                                            w zł i gr

              Wyszczególnienie

 
      Koszty za okres 01.01-31.03.2011r


  Koszty razem
Z tego:
Koszty realizacji zadań statutowych
- koszty NZOZ
  a.  wynagrodzenia
  b. zużycie materiałów, pomoce
  c. zużycie energii
  d. zużycie wody
  e. usługi-poczta, telefon
  f.  pozostałe
- koszty fundacji
  a. wynagrodzenia
  b. zużycie materiałów, pomoce
  c. zużycie energii
  d. usługi – poczta, telefon
  e. zużycie wody 
  f. pozostałe 
 
Koszty ogólno administracyjne
Z tego:
Zużycie materiałów   
Usługi obce
pozostałe                                     
   
    kwota
  % struktury

 Koszty realizacji zadań statutowych NZOZ
 105 176,10
          100

  wynagrodzenia
   zużycie materiałów, pomoce
  zużycie energii
  zużycie wody
  usługi-poczta, telefon
  pozostałe 
  
   98 413,94
    2 571,16
      824,30
      397,08   
    1 036,29
    1 933,33 
      

           93,57
             2,44
             0,78
             0,38
             0,99
             1,84
       


VII.     Rozliczenie wyniku na działalności statutowej odpłatnej: 
nie dotyczy.

VIII.    Zatrudnienie ( stan na dzień 31.03.2011r):
-    lekarze                                              -   4 osoby
	terapeuci, rehabilitanci i logopedzi - 23 osób

pozostali pracownicy                       -   6 osób
      Wszyscy pracownicy z dniem 01.04.2011 roku stają się pracownikami Fundacji Pomocy
      Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym Być Jak Inni.  

IX.  Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art.9 ust.1 pkt 2
       Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
- liczba osób  które przekroczyły w/w wynagrodzenie :  brak.

X.  Struktura funduszu statutowego
      Środki stanowiące fundusz statutowy NZOZ-u zostały wydatkowane na działalność statutową
      NZOZ do dnia 31.03.2011 roku. 

XI. Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku jednostki    
                                                               nie dotyczy.
XII. Wykaz zobowiązań warunkowych ( w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i      poręczeń), związanych z działalnością jednostki  
                                                               nie dotyczy.
XIII. Tendencje zmian w przychodach i kosztach, w stanie  składników aktywów i  źródłach ich finansowania:

        Z dniem 31.03.2011r  ustaje byt prawny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej –
        Ośrodka Terapeutyczno -Rehabilitacyjnego dla Dzieci jako wyodrębnionej jednostki
        organizacyjnej ( NIP- 566 189 74 03).


  





                                                                                     Zarząd:
 Małgorzata Kowalska                                          Katarzyna Agnieszka Kowalska
/ osoba sporządzająca/                                       Maria Majewska 
 
 

Ciechanów  11. 04.2011 rok                                                  
                                                                    

                                                                



















   

     








                                                                                             








           
                                                             
                                                                 



