
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

HOSPICJUM DOMOWE IM. ŚW. WOJCIECHA WYSPIAŃSKIEGO 1 11-700 MRĄGOWO MRĄGOWO WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

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 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę.

Nie istnieją okoloiczności wskazujące 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

Miejscem prowadzenia ksiąg rachunkowych jest siedziba organizacji. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy rozpoczynający sie 1 stycznia
a kończący 31 grudnia. Do celów sprawozdawczości wewnętrzej oceny realizacji budżetu kosztów, wpływów i wypływów gotówki,
wykonania przychodów okresem sprawozdawczym są kolejne miesiące danego roku. Zestawienie obrotów i sald księgi głównej sporządza sie
do 20 dnia miesiąca za poprzedni okres sprawozdawczy. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim. Koszty rodzajowe
ewidencjonowane są wyłącznie w układzie funkcjonalnym / na kontach zespołu 4 Zakładowego Planu Kont/. Poszczególne operacje na
kontach syntetycznych grupuje się w oparciu o prowadzona dla każdego konta ewinencję analityczną.

Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według
wartości nominalnej. Fundusz statutowy oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w postaci porównawczej. Na wynik finansowy netto składa się: wynik działalności statutowej, koszty
administarcyjne, wynik operacji finansowych, wynik z pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.
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Data zatwierdzenia: 2020-09-02
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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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