
INFORMACJA  DODATKOWA
DO

BILANSU  I  RACHUNKU  WYNIKÓW
FUNDACJI " NARODY W OGNIU"

ZA  ROK  2018

AKTYWA   FUNDACJI "NARODY W OGNIU" NA  DZIEŃ  31.12.2018

1.Amortyzacja środków trwałych prowadzona jest metodą liniową zgodnie z 
ustawą o podatku od osób prawnych .
Fundacja na dzień 31 grudnia 2018 roku nie posiadała  środków trwałych .

2.W roku obrotowym nie dokonano zmian metod księgowości i wyceny .
   Aktywa i pasywa wycenia się przy zachowaniu ciągłości w sposób określony 
w ustawie o rachunkowości .

3.W roku 2018 nie zmieniono sposobu prezentacji rachunku wyniku – 
prezentowana jest wersja porównawcza .

4.W roku obrotowym nie wystąpiły zdarzenia ,które nie zostały uwzględnione w
bilansie i rachunku zysków i strat , ani nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat 
ubiegłych , które by ujęto w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego .

5.Stan składników majątku trwałego przedstawia się następująco :
   Środki trwałe – nie występują
   Wartości niematerialne i prawne – nie występują.

6.Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31 grudnia 2018 roku nie 
występują .
  W rozliczeniach tych mieszczą się koszty poniesione w roku obrotowym , ale 
dotyczące okresów przyszłych .

7.Aktywa obrotowe na kwotę 47.039,56 zł , to :
� należności krótkoterminowe  o okresie spłaty do 12 miesięcy w kwocie 0,00  

zł ,
� oraz środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 47.039,56 zł .
    Środki pieniężne są potwierdzone saldem z banku.

PASYWA FUNDACJI "NARODY W OGNIU" NA  DZIEŃ  31.12.2018

1.Kapitał podstawowy (fundusz statutowy)  wyniósł na dzień 31.12.2018  
46.039,48 zł .

2.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wynoszą na dzień 31.12.2018 roku  
0,00 zł .

3.Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń wynoszą na dzień 31.12.2018 



roku 1.000,08 zł . Są to podatki bieżące za grudzień 2018 rok, płatne w 
styczniu 2019 roku.

4.Rozliczenia międzyokresowe przychodów na dzień 31 grudnia 2018 roku 
wyniosły 0,00 zł .
   W rozliczeniach tych mieszczą się przychody otrzymane w roku obrotowym , 
ale dotyczące okresów przyszłych . 

5.Wynik finansowy .
Na dzień 31.12.2018 roku wystapiła nadwyżka przychodów nad kosztami w 
kwocie 33.584,23 zł.

INFORMACJE  DOTYCZĄCE  ZATRUDNIENIA
I  WYNAGRODZEŃ

Fundacja zatrudnia 1 osobę na umowę o pracę od 15 października 2018 roku, z
wynagrodzeniem miesięcznym brutto 2.100,00 zł. 

POZOSTAŁE  INFORMACJE

W 2018 roku nie nastąpiły żadne zmiany metod księgowości i wyceny , które 
wywierały istotny wpływ na sprawozdanie finansowe .

Informacje liczbowe zawarte w sprawozdaniach finansowych za rok poprzedni i 
za rok obrotowy zapewniają porównywalność danych .

Stowarzyszenie zawsze terminowo reguluje swoje zobowiązania , tak wobec 
kontrahentów , jak wobec Urzędu Skarbowego , czy ZUS-u .

Sporządził : Anna Kozioł

Gołdap , dnia 20.03.2018 r.


