
                                                                                                  
Informacja dodatkowa
( załącznik do bilansu oraz rachunku wyników)
za rok obrotowy 2013


I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Przedmiotem podstawowej działalności Fundacji Pomocy Dzieciom, Młodzieży
    i Dorosłym Niepełnosprawnym ,,Być Jak Inni”  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.
Fundacja zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000227948
Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01 stycznia 2013 do  31
 grudnia 2013r. 
     
  II.  Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz
       przyczyna ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg
       poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:
   -  Aktywa trwałe wykazane w bilansie w pozycji A – Aktywa trwałe II – rzeczowe aktywa 
      trwałe obejmują środki trwałe – grunty otrzymane w drodze darowizny od Skarbu Państwa
      o wartości ( wg aktu notarialnego ) 128304,00 zł i budynki o wartości 243576,00 zł – do
      remontu ( środki trwałe w budowie),  które zostaną wykazane jako środki trwałe i 
      amortyzowane po przeprowadzonym remoncie. 

-	Krótkoterminowe aktywa obrotowe  wykazano w bilansie w pozycji B – Aktywa
 obrotowe, III- Inwestycje krótkoterminowe, 1 – środki pieniężne, obejmują stan środków na rachunkach bankowych oraz w kasie,  należności krótkoterminowe obejmują środki należne od Narodowego Funduszu Zdrowia za usługi wykonane w miesiącu grudniu 2013 roku oraz II transzę dotacji z fundacji PZU do zrealizowanego programu.
-	Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w pozycji B – zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. Obejmują powstałe a nie uregulowane zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, rozliczeń publiczno-prawnych od wynagrodzeń, za pracę wykonaną w miesiącu grudniu, których termin płatności przypada na kolejny rok obrotowy oraz innych zobowiązań wynikających z rozliczeń z dostawcami.
-   Rozliczenia międzyokresowe przychodów stanowi wartość otrzymanych w drodze darowizny budynków, które po przeprowadzonym remoncie zostaną przyjęte jako środek trwały i amortyzowane.


III.    Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

 W roku obrotowym w jednostce dokonano zakupu pozostałych środków trwałych ( o wartości jednostkowej mniejszej niż 3500zł) o łącznej wartości 2979,15 zł które stanowiły koszty w miesiącu zakupu lub w miesiącu oddania do użytkowania i zostały wprowadzone do ewidencji wyposażenia.  

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

      Przychody za rok obrotowy


     Kwota 

   % struktury
  Przychody razem
z tego:
Przychody działalności statutowej 
 - przychody NZOZ
 - przychody fundacji
Pozostałe przychody
Przychody finansowe
  1 258 171,08  
         100,00

Przychody działalności statutowej

Przychody finansowe

  1 258 131,15
        
              39,93 

          99, 997
               
            0,003       
          

Przychody działalności statutowej stanowią:
- środki z Narodowego Funduszu Zdrowia za usługi wykonane zgodnie z zawartymi kontraktami na rok 2013 ( należne i otrzymane) – 885 253,90
- wpłaty z tytułu 1% - 18 596,76
- darowizny – 6790,00
- dotacje do programu – 63220,00
- przeksięgowanie WF – 284270,49 zł

Przychody finansowe stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.


V. Zobowiązania podatkowe:
 Fundacja korzysta ze zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych (fundacja posiada status OPP, prowadzi wyłącznie działalność statutową), roczne zeznanie podatkowe- CIT 8 wraz z załącznikami –składane do właściwego urzędu skarbowego w terminie. 
Podatek dochodowy od osób fizycznych – zaliczki pobierane i wpłacane terminowo, deklaracje podatkowe składane zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


VI. Struktura kosztów działalności statutowej oraz kosztów ogólno administracyjnych:  

                                                                                                                            w zł i gr

              Wyszczególnienie

 
      Koszty za rok obrotowy


  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 ogółem
 997 932,66
          100,00
Koszty działalności statutowej 

wynagrodzenia
zużycie materiałów, pomoce
zużycie energii
poczta, telefon
zużycie wody
pozostałe

Koszty zarządu i administracji:

pozostałe koszty administracyjne


 995 582,01

  928 940,66
   19 086,71
   11 506,21
     3 208,51
        994,31
  31 845,61  
   
     2 350,65
    
     2 350,65
        99,76
           
               






          0,24


 VII.     Rozliczenie wyniku na działalności statutowej odpłatnej: 
W roku 2013 fundacja nie prowadziła działalności statutowej odpłatnej.
VIII.    Zatrudnienie ( stan na dzień 31.12.2013r):
        -  lekarze                                                -     3 osoby
        -  terapeuci, rehabilitanci i logopedzi    -   21 osób 
        -  pozostali pracownicy                          -    5 osób 

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
      Stan na dzień 31 grudnia 2013 roku nie uległ zmianie w stosunku do stanu   
      funduszu z dnia 31grudnia 2012 roku. Dodatni wynik finansowy za rok obrotowy wpływa
      na zwiększenie przychodów statutowych roku następnego. 

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:

       Rok obrotowy 2013 był dziewiątym  rokiem działalności fundacji. W związku z ogromnym zainteresowaniem coraz większego kręgu osób poszukujących pomocy dla  niepełnosprawnych, fundacja dokłada wszelkich starań aby realizować cele statutowe w jak największym zakresie. Zawarte umowy kontraktowe z Narodowym Funduszem Zdrowia  umożliwiają prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Natomiast wpływy z urzędu skarbowego tyt. 1% i darowizny pozwoliły na realizację programów na rzecz niepełnosprawnych.
       Występują tendencje wzrostowe  zmian w zakresie kosztów działalności statutowej.


  





  
                                                                                     
                                       Zarząd:
 Małgorzata Kowalska                                                 
/  osoba sporządzająca/                                           
                                                                                                                                                      
                                                              
Ciechanów  10. 03.2014 r                                                                



















   

     








                                                                                             








           
                                                             
                                                                 



