Fundacja „Tęczowy Parasol”
ul. Gajowa 31
42-229 Częstochowa
KRS: 0000393013
NIP: 5732834055
Informacje uzupełniające do bilansu za rok 2016
Fundacji „Tęczowy Parasol” w Częstochowie
I.

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

1.

Fundacja posiadała na dzień bilansowy aktywa trwałe w kwocie 476 008,47 zł w postaci obligacji zdeponowanych na
rachunku maklerskim Fundacji.

2.

W roku 2016 wartość aktywów trwałych zmniejszyła się o 56 982,80 zł.

3.

Fundacja osiągnęła dodatni wynik finansowy netto w kwocie 1 692 956,61 zł.

4.

Wartość funduszu podstawowego nie zmieniła się i wyniosła 2 101,50 zł na koniec roku.

II. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł.
1.

2.

Przychody ogółem wynoszą
2 172 735,93 zł
w tym:
- przychody z 1% podatku dochodowego
655 700,42 zł
- przychody z działalności statutowej odpłatnej
10 152,00 zł
- przychody z darowizn
200,00 zł
- przychody finansowe
50 388,52 zł
- dodatni wynik finansowy za rok 2015
1 506 683,51 zł
Przychody określone statutem wynoszą 100% wszystkich uzyskanych przychodów.

III. Informacje o strukturze kosztów.
1.

Koszty realizacji zadań statutowych wyniosły 530167,84 zł, w tym koszty działalności statutowej odpłatnej 11448,00
zł, koszty działalności statutowej nieodpłatnej: 511408,95 zł, koszty administracyjne: 6928,09 zł, koszty finansowe:
382,80 zł.

2.

Struktura kosztów nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:
- zużycie materiałów i energii: 4759,20 zł,
- usługi obce: 173 136,01 zł,
- podatki i opłaty: 54 360,00 zł,
- wynagrodzenia: 251 640,00 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 0 zł,
- amortyzacja: 4499,00 zł,
- pozostałe koszty: 23014,74 zł.

3.

Struktura kosztów odpłatnej działalności pożytku publicznego:
- zużycie materiałów i energii: 0 zł,
- usługi obce: 0 zł,
- podatki i opłaty: 761,00 zł,
- wynagrodzenia: 9656,68 zł,
- ubezpieczenia społeczne: 1030,32 zł.

4. Struktura kosztów administracyjnych:
- zużycie materiałów i energii: 0,00 zł,
- usługi obce: 0,00 zł,
- pozostałe koszty: 6928,09,00 zł.
IV. Inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji.
1.

Dodatni wynik finansowy netto za rok 2015 w kwocie 1 506 683,51 zł przeznaczono na zwiększenie przychodów w
roku 2016.
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