Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nazwa: Hospicjum im. św. Franciszka z Asyżu
Siedziba: województwo zachodniopomorskie
Powiat: Szczecinek
Gmina: miejska Szczecinek
Adres: ulica Bukowa 85
Rejestr: Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawo-dowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdro-wotnej.
Nr w rejestrze – pozycja 0000270209 (data wpisu do rejestru 19
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
czas nieokreślony
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.
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
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez Stowarzyszenie przez co najmniej 12 kolejnych
miesięcy dłużej; nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie tej
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

Druk: NIW-CRSO

Sprawozdania finansowe w Hospicjum im. Św. Franciszka z Asyżu, jest sporządzane w sposób określony w załączniku nr 6 dla jednostek, o
których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwiet-nia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.
1817 ze zm.
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją
przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania na podstawie postanowienia Walnego Zebrania Członków
Hospicjum im. Św. Franciszka z Asyżu. Wyżej wymieniona dokumentacja określa:
a) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
b) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego,
c) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowego planu kont,
d) system ochrony danych i ich zbiorów,
e) wzór sprawozdania finansowego z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat, w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 46
ust. 5 pkt 6, art. 47 ust. 4 pkt 6, art. 48 ust. 5, ustawy o rachunkowości.
f) Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, me-tod i wzorów dopuszczonych ustawą i
wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.
Wykazane w bilansie, na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości.
- wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe: według cen nabycia (zakupu) pomniej-szone o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne),
amortyzacja dokonywana jest metoda linio-wą;
- należności: w kwotach wymaganej zapłaty bez zachowania zasady ostrożnej wyceny, wy-kazane w wartości netto (bez pomniejszenia o
odpisy aktualizujące), wartość należności nie podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnianiu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez
dokonanie odpisu aktualizującego, należności wyrażone w walutach obcych, we-dług średniego kursu ustalonego przez NBP dla danej waluty
obcej na dzień bilansowy;
- inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych): według wartości nominalnej;
- czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów: dokonywane są w odniesieniu do poniesio-nych kosztów dotyczących przyszłych okresów
sprawozdawczych, odpis czynnych rozli-czeń międzyokresowych kosztów następuje stosownie do realizacji świadczeń w czasie, czas i sposób
rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów;
- zobowiązania: w kwocie wymagającej zapłaty;
- bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów: wykazane są w wysokości zobowiązań przy-padających na bieżący okres sprawozdawczy
wynikający w szczególności ze świadczeń wykonywanych na rzecz jednostki przez kontrahentów, odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do realizacji świadczeń lub odpisów amortyza-cyjnych. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony
charakterem rozliczanych kosztów;
- do kwalifikacji umów o leasing stosuje się przepisy podatkowe;
- nie ustala się odroczonego podatku dochodowego;
- uznawanie przychodu: z tytułu odpłatnej i nieodpłatnej działalności statutowej w momen-cie wykonania usługi lub wyznaczonego w umowie
okresu rozliczeniowego, z tytułu otrzymanych darowizn w dacie otrzymania, dotacji – zgodnie z umową.
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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
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