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Informacje uzupełniające do bilansu za rok 2014
Fundacji „Tęczowy Parasol” w Częstochowie

I. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

1. Fundacja posiadała na dzień bilansowy aktywa trwałe w kwocie 561 292,48 zł w postaci obligacji 
zdeponowanych na rachunku maklerskim Fundacji.

2. W roku 2014 wartość aktywów trwałych wzrosła o 561 292,48 zł.

3. Fundacja osiągnęła dodatni wynik finansowy netto w kwocie 1 221 586,95 zł.

4. Wartość funduszu podstawowego wzrosła z 1060,50 zł na początku roku do 2101,50 zł na koniec roku.

5. Fundacja na koniec roku obrotowego posiadała zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób 
prawnych za 2014 rok w wysokości 135 514 zł, podatek został opłacony w całości w 2015 roku.

II. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł.

1. Przychody ogółem wynoszą      1 404 048,17 zł

w tym:

- przychody z 1% podatku dochodowego      1 376 562,13 zł

- przychody z działalności statutowej odpłatnej           10 240,00 zł

- przychody z darowizn  115,50 zł

- przychody finansowe             17 130,54 zł

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

III. Informacje o strukturze kosztów.

1. Koszty realizacji zadań statutowych wyniosły 46947,22 zł, w tym koszty działalności statutowej odpłatnej 
10889,80 zł, koszty działalności statutowej nieodpłatnej: 36057,42 zł.

2. Struktura kosztów nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:

- zużycie materiałów i energii: 5156,00 zł,

- usługi obce: 30822,24 zł,

- pozostałe koszty: 79,18 zł.

3. Struktura kosztów odpłatnej działalności pożytku publicznego:

- zużycie materiałów i energii: 1513,50 zł,

- podatki i opłaty: 625,00 zł,

- wynagrodzenia: 7907,16 zł,

- ubezpieczenia społeczne: 844,14 zł.

IV. Inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

1. W wyniku przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego za rok 2013 na zwiększenie Funduszu statutowego 
uległ on zwiększeniu o kwotę 1041,00 zł.
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