
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

FUNDACJA WZAJEMNEJ POMOCY "ARKA",  KRZYWA 1, 66-010 KRZYWA, WOJEWÓDZKIE LUBUSKIE

KRS 0000303072

REGON 020723154

NIP 6151981890

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas twania działalności jednostki jest nieograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Okres objęty sprawozdaniem finansowy:  od 01.01.2020 do 31.12.2020.

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowaniu działalności przez fundację.

Nie istnieja żadne okoliczności wskazujace na zagrożenie kontynuowania działalnosci.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Fundacja dokonuje wyceny aktywów i pasywów zgodnie z art.28-42 Ustawy o rachunkowości: środki trwałe oraz wartości niematerialne i
prawne wycenia się wg cen nabycia pomniejszone o umorzenia i powiększone o wycenę własną, składniki majatku o przewidywanym okresie
użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz o wartości początkowej nie przekraczajacej 10 tys. zł są jednorazowo odpisywane w
ciężar kosztów, rzeczowe składniki aktywów wycenia się wg cen nabycia, a ich wartość jest odpisywana w koszty w momencie zakupu, 
należności wycenia sie w kwotach wymaganej zapłaty, krajowe środki pieniężne wycenia sie wg wartości nominalnej, fundusze i kapitaly
własne ujmuje sie w księgach wg wartosci nominalnej, zobowiazania wycenia sie w kwocie wymagajacej zapłaty, rezerwy - w uzasadnionej,
wiarygodnej oszacowanej wartości. Amortyzacja środków trwałych: budynki - amortyzuje sie liniowo - 1,50 %,  środki transportu o wartości
do 10 tys. zł - amortyzuje sie jednorazowo, środki transportu używane - amortyzuje się liniowo 40 %. Wynik finansowy stanowi różnicę
pomiędzy przychodami z dzialałnosci statutowej, a kosztami realizacji zadań statutowych i kosztami administracyjnymi, powiększona o
pozostałe przychody, przychody finansowe i zyski nadzwyczaje oraz zmiejszona o pozostale koszty, koszty finansowe i straty nadzywyczajne.
Ujemna różnica pomiędzy przychodami, a kosztami (strata), ustalona w rachunku wyników, zwiększa - po zatwierdzeniu rocznego
sprawozdania finansowego - koszty w następnym roku obrotowym. Nadwyżka przychodów nad kosztami wykazywana w sprawozdaniu
finansowym (zysk bilansowy - wielkość dodatnia) zwiększa fundusz statutowy roku następnego poprzez zatwierdzenie uchwały w dniu
zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez władze Fundacji. Sprawozdanie finansowe w Fundacji sporzadza się w wersji, która wynika z
załącznika nr 6 do Ustawy o rachunkowości za rok obrotowy i podatkowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych
pełnych miesięcy kalendarzowych.

Data sporządzenia: 2021-06-30

Data zatwierdzenia:

Agnieszka Hajnold Agata Klemt

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:
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