
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM "DOMINIK" JAMNA 7 32-842 PALEŚNICA TARNOWSKI
MAŁOPOLSKIE

KRS 0000052291

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finasowe sporządzone za okres 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 sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Nie stwierdzono okoliczności wskazujących na zagrożenie
kontynuowania działalności.

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

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Rok dzieli się na 12 okresów
sprawozdawczych, którymi są miesiące. Księgi rachunkowe prowadzone są przy pomocy
programu finansowo-księgowego COMARCH OPTIMA. W sprawozdaniu wykazuje się
dane w złotówkach i groszach. Sprawozdanie obejmuje bilans i rachunek zysków i strat.
Aktywa w wartości w cenach zakupu. Fundacja posiada środki finansowe w walucie
polskiej wyceniane według wartości nominalnej.

Wynik finansowy ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działalności
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego.
Wynik finansowy jest różnicą pomiędzy uzyskanymi przychodami a kosztami ich
uzyskania.

Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych,
określonych w art.3 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości.

Data sporządzenia: 2021-03-16

Data zatwierdzenia: 2021-03-20

Biuro Księgowe ELMA - Iwona Szeląg
Grzegorz Kluz 
Joanna Zabłudowska 
Katarzyna Zabdyr

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: 2021-06-29
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