
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE IM. KS. KAN. KAZIMIERZA MALINOWSKIEGO LWOWSKA 12 4 22-100
CHEŁM CHEŁM LUBELSKIE  ,                                              &n

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania jednostki sprawozdawczej nie jest ograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Od 01.01.2019r  do 31.12.2019r.

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, ze działalność będzie nadal kontynuowana. Nie występują okoliczności 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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości.

Polityka rachunkowości przewiduje, że pozycje takie jak majątek trwały i zapasy powinny być wyceniane w cenach nabycia, pozostałe pozycje
bilansu wykazuje się w cenach nominalnych. Amortyzacja naliczana metodą liniową zgodnie ze stawkami ustalonymi w ustawie o podatku
dochodowym od osób prawnych ( w roku sprawozdawczym nie było majątku trwałego podlegającego amortyzacji).

Wynik finansowy Stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane
z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów oraz ostrożnej wyceny.

Data sporządzenia: 2020-06-30

Data zatwierdzenia: 2020-07-15

Maria Koguciuk Tadeusz Boniecki, Anna Pasieczna, Józef Piłat, Andrzej Majchrzak,
Jerzy Masłowski

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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