
Informacja dodatkowa 
do sprawozdania finansowego za okres

01.01.2020-31.12.2020

1. Dane podstawowe
Fundacja „Narody w ogniu”z siedzibą 19-500 Gołdap Plac Zwycięstwa 2
KRS : 0000699656 NIP : 847-162-06-40  REGON : 368683181
2. Czas trwania działalności
Fundacja prowadzi swoją działalność statutową od 6 listopada 2017 roku.
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe Fundacji obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 
31 grudnia 2020 roku
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
przez Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz przy braku okoliczności 
wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności.
4. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek 
mikro.
Fundacja spełnia warunki dla jednostek mikro i sporządza sprawozdanie finansowe ze 
szczegółowością określoną w załączniku Nr 4 do Ustawy o rachunkowości. W załączniku 
określono zakres informacyjny jaki musi przedstawić jednostka mikro: informacje ogólne, 
bilans, informacje uzupełniające do bilansu i rachunek zysków i strat.
Fundacja stosuje zasady rachunkowości uproszczonej w sposób ciągły i są one zgodne z 
zasadami rachunkowości stosowanymi w roku poprzednim. Fundacja sporządza bilans 
oraz rachunek zysków i strat. Wynik finansowy obejmuje wszystkie osiągnięte przychody i 
koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów.
Aktywa i pasywa wycenia się przy zachowaniu ciągłości w sposób określony w ustawie o 
rachunkowości. Amortyzacja środków trwałych prowadzona jest metodą liniową zgodnie z 
ustawą.
Przyjęte przez Fundację zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły  zgodnie z 
zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku. Fundacja sporządza bilans, 
rachunek zysków i strat. Wynik finansowy obejmuje wszystkie przychody i koszty.
5. Dane uzupełniające do bilansu
Fundacja nie posiada środków trwałych. 
Fundacja w 2020 roku zakupiła wyposażenia na ogólna kwotę brutto 326.365,39 zł i w 
związku z powyższym prowadzi Rejestr Wyposażenia. Rozliczenia międzyokresowe nie 
występują. Wartość aktywów obrotowych to środki zgromadzone na rachunkach 
bankowych i w kasie.
Pasywa to stan Kapitału Podstawowego i zobowiązania wobec dostawców (o okresie 
wymagalności do 12 miesięcy) w kwocie 0,00 zł oraz zobowiązania publiczno-prawne 
(ZUS i podatek od płac od wynagrodzenia za grudzień 2020 rok) w kwocie 0,00 zł.
Fundacja reguluje na bieżąco swoje zobowiązania wobec kontrahentów, urzędu 
skarbowego i ZUS.
6. Dane uzupełniające do rachunku zysków i strat
Fundacja w 2020 roku otrzymała darowizny w kwocie 2.859.004,41 zł. Są to darowizny 
przekazane na rachunek bankowy i do kasy od osób fizycznych. 
Jednocześnie realizując swoje zadania statutowe poniosła koszty z tym związane w 
kwocie 2.186.417,00 zł.
Powstała nadwyżka przychodów na d kosztami w kwocie 672.587,41 zł zasiliła Kapitał 
Podstawowy Fundacji, który na dzień 31 grudnia 2020 wyniósł 728.275,01 zł.
7. Informacje pozostałe
Fundacja w 2020 roku nie zatrudniała na umowę o pracę. Wypłacała wynagrodzenie dla 
Prezesa Fundacji.



Z tego tytułu Fundacja poniosła koszty :
- podatku dochodowego 6.600,00 zł
-składek ZUS 6.617,80 zł
-koszt wynagrodzeń 60.000,00 zł
Ogółem: 73.217,80 zł.

W 2020 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 .


