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Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2017
Fundacji „Tęczowy Parasol” w Częstochowie

I. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

1. Fundacja posiadała na dzień bilansowy aktywa trwałe w kwocie 342 916,40 zł w postaci obligacji 
zdeponowanych na rachunku maklerskim Fundacji.

2. Fundacja posiadała na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne w kwocie 12 057,03 zł w postaci licencji 
na oprogramowanie.

3. Fundacja osiągnęła dodatni wynik finansowy netto w kwocie 1 940 023,41 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. Przychody ogółem wynoszą      2 482 961,98 zł

w tym:
- przychody z 1% podatku dochodowego        784 063,37 zł
- przychody z działalności statutowej odpłatnej            3 672,00 zł
- przychody z darowizn            2 000,00 zł
- przychody finansowe            35 505,04 zł
- dodatni wynik finansowy za rok 2016                   1 692 956,61 zł 

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

III. Informacje o strukturze kosztów.

1. Koszty realizacji zadań statutowych wyniosły 578 173,61 zł, w tym:

- koszty działalności statutowej odpłatnej 7560,00 zł, 
- koszty działalności statutowej nieodpłatnej: 566 091,24 zł, 
- koszty ogólnego zarządu: 217,70 zł, 
- koszty finansowe: 4304,67 zł.

2. Struktura kosztów nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:
- zużycie materiałów i energii: 20 368,34 zł,
- usługi obce: 210 718,22 zł,
- podatki i opłaty: 54 360,00 zł,
- wynagrodzenia: 251 640,00 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 0 zł,
- amortyzacja: 7249,01 zł,
- pozostałe koszty: 21 755,67 zł.

3. Struktura kosztów odpłatnej działalności pożytku publicznego:
- zużycie materiałów i energii: 0 zł,
- usługi obce: 0 zł,
- podatki i opłaty: 503,00 zł,
- wynagrodzenia: 6376,60 zł,
- ubezpieczenia społeczne: 680,40 zł.

4. Struktura kosztów ogólnego zarządu:
- zużycie materiałów i energii: 0,00 zł,
- usługi obce: 0,00 zł,
- pozostałe koszty: 217,70 zł.

IV. Dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 

1. Fundacja uzyskała przychody z 1% podatku dochodowego w kwocie 784 063,37 zł.
2. Fundacja poniosła koszty działalności statutowej pożytku publicznego finansowane z 1% podatku w kwocie 

565 901,40 zł, w tym koszty działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 562 013,40 zł i koszty 
działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 3 888 zł.

3. Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowane były wyłącznie na 
prowadzenie statutowej działalności pożytku publicznego Fundacji, w tym m. in. na:
• inicjowanie i realizowanie różnych form pomocy osobom niepełnosprawnym, z autyzmem i zaburzeniami 

pokrewnymi oraz ich rodzinom,



• działalność wspomagającą organizacyjnie, technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo organizacje 
pozarządowe

• działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
• działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i 

wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
• koszty ogólnego zarządu związane z prowadzeniem statutowej działalności pożytku publicznego.

V. Inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji.

1. Dodatni wynik finansowy netto za rok 2016 w kwocie 1 692 956,61 zł przeznaczono na zwiększenie przychodów
w roku 2017.

Częstochowa, 30.03.2018
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