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Informacja dodatkowa 
do sprawozdania finansowego za rok 2011

Fundacji „Tęczowy Parasol” w Częstochowie

I. Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych 
ich zmian w stosunku do roku poprzedniego.

1. Aktywa i pasywa wyceniono zgodnie z ustawą o rachunkowości stosując do wyceny 
majątku trwałego i obrotowego rzeczywiste ceny zakupu zgodnie a art. 34 ust. 4 punkt 4 w 
drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen tych składników aktywów, które 
dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu.

2. Pasywa wycenia się stosując § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15-11-
2001 roku (Dz.U. nr 137, poz. 1539 z późniejszymi zmianami) w zakresie funduszu 
statutowego Fundacji. Fundusz statutowy zwiększa się o dodatnią różnicę pomiędzy 
przychodami i kosztami, uzyskaną za poprzedni rok sprawozdawczy.

3. Fundacja rozpoczęła działalność w roku 2011.

4. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

II. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

1. Fundacja nie posiadała aktywów trwałych w 2011 roku.

2. W jednostce nie ma zobowiązań wobec budżetu państwa lub samorządu terytorialnego z 
tytułu prawa własności nieruchomości.

3. W roku 2011 wartość aktywów trwałych nie zmieniła się.

III. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł,w tym 
przychodów określonych statutem.

1. Przychody ogółem wynoszą 2 830,00 zł

w tym:

- przychody z działalności statutowej odpłatnej 2 830,00 zł

2. Przychody określone statutem wynoszą 100% wszystkich uzyskanych przychodów.

IV. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne 
określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.

1. Koszty realizacji zadań statutowych wynoszą 2849,50 zł, w tym koszty działalności 
statutowej odpłatnej 2849,50 zł. Struktura kosztów realizacji zadań statutowych: zużycie 
materiałów: 16,14%, wynagrodzenia wraz z narzutami: 83,21%, pozostałe koszty: 0,65%.



2. Fundacja nie poniosła żadnych kosztów administracyjnych.

V. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

1. Fundusz statutowy nie uległ zmianie w 2011 roku.

VI.Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z 
działalnością statutową.

1. Zobowiązania z tytułu kredytu nie figurują w księgach 2011 roku.

2. W 2011 roku nie udzielono gwarancji i poręczeń. Inne zobowiązania związane z 
działalnością statutową dotyczą składek ZUS i podatku dochodowego od pracowników na 
umowę zlecenia oraz wynagrodzeń netto z tytułu umowy zlecenia.

VII. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i 
źródła ich finansowania.

1. Zarząd Fundacji nie przewiduje istotnych zmian w przychodach, kosztach, składnikach 
majątku  i źródłach ich finansowania w 2012 roku.
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