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INFORMACJA DODATKOWA 
do sprawozdania finansowego za rok 2016 

dla 

Fundacja Równość.org.pl 

NIP: 6762465290 
Sprawozdanie finansowe  za 2016 rok zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w 

sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi nie prowadzących 

działalności gospodarczej. 

 

Fundacja Równość.org.pl funkcjonowała w roku obrotowym 2016 bez przeszkód i przerw w swej działalności, to 

jest w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. W chwili obecnej nie istnieją żadne przesłanki, które 

wskazywałyby na możliwość nie kontynuowania działalności w roku 2017. 

Bilans zamknięcia za rok obrotowy 2016 wykazuje saldo równe kwocie 64.169,99zł [słownie: sześćdziesiąt cztery 

tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 99/100]. Po stronie aktywów kwotę tę stanowią środki pieniężne zgromadzone na 

rachunku bankowym, natomiast po stronie pasywów kwota ta widnieje w następujących pozycjach: Fundusze własne – 

fundusz statutowy i wynik finansowy. 

W roku 2016 zrealizowano przychody określone statutem na kwotę 65.075,23zł [słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy 

siedemdziesiąt pięć złotych 23/100], które stanowiły: dotacja otrzymana w ramach realizacji projektu Fundacji Batorego na 

lata 2016-2017 oraz pozostałe dotacje. 

Na koszty realizacji zadań statutowych w kwocie 11.039,20zł [słownie: jedenaście tysięcy trzydzieści dziewięć 

złotych 20/100] składają się koszty realizacji projektów statutowych oraz ujemny wynik roku 2015 w kwocie 4.760,39zł. 

Na koszty administracyjne – kwota 387,00zł [słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem złotych 00/100] złożyły się opłaty 

bankowe oraz koszty korzystania z serwera. 

Wynik finansowy – zysk w wysokości 63.169,99zł [słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt 

dziewięć złotych 99/100] zwiększy wartość przychodów w roku 2017. 

W roku obrotowym 2016 Fundacja nie udzieliła żadnych gwarancji, poręczeń ani pożyczek. Osoby 

wchodzące w skład zarządu pełniły swe funkcje społecznie i nie pobierały z tego tytułu wynagrodzeń. 

Fundacja nie nabyła w 2016roku żadnych środków trwałych, nieruchomości, obligacji, udziałów ani akcji. 

Fundacja nie realizowała działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe. 

W 2016 roku nie przeprowadzono w Fundacji żadnych kontroli. 
 

Kraków, 31-01-2017r. 
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