
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI
35-301 RZESZÓW
LWOWSKA 132 
0000265120

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony
NIE

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01-01-2016 DO 31-12-2016

4) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

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

6) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, 
oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

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

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:

Metoda ewidencjonowania środków trwałych i wyposażenia :

Środki trwałe  o wartości początkowej przekraczającej 3.500,00 zł amortyzuje się metodą liniową według 
stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
Nisko cenne składniki majątkowe długotrwałego użytkowania o wartości przekraczającej wprowadzane są do 
ewidencji środków trwałych i amortyzowane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do ewidencji, zaś składniki 
majątkowe o wartości do 1.000,00 zł zalicza się do materiałów i księguje bezpośrednio w zużycie materiałów.

Wycena aktywów i pasywów :

Ceną nabycia aktywów jest cena zakupu obejmująca kwotę należną sprzedającemu wraz z podatkiem VAT.

a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne  - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub     
wartości przeszacowanej ( po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy    
amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

b) środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku  z ich      
nabyciem lub wytworzeniem , pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

c) inwestycje długo i krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny 
(wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie 
istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej,

d) finansowe aktywa trwałe - według cen nabycia,

e) inwestycje krótkoterminowe -wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według cen rynkowych alb
 według cen nabycia,

f) środki pieniężne - wykazuje się w wartości nominalnej,

g) należności i udzielone pożyczki - w kwociw wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,

h) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie  
zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na 
instrumenty finansowe- według wartości godziwej,

i) rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,

j) kapitały(fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.

Druk: MPiPS


