
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

Nazwa :Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci -siedziba : ul. Lwowska 132, 35-301 Rzeszów

Adres : ul. Lwowska 132 35-301 Rzeszów

Organ prowadzący rejestr : Krajowy Rejestr Sądowy -Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod Nr 0000265120

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

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

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację 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

ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

          Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego
grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i
umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były
porównywalne.  

          Aktywa i pasywa wyceniono według rzeczywistych wartości.

1. Wartości niematerialne i prawne

W pozycji tej zostały ujęte nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego
wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.    

2. Środki trwałe -  w  pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej
użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Majątek trwały wykazano w wartości netto tj. wartości początkowej według cen nabycia pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne.
Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie, (przebudowę, rozbudowę
, modernizację , rekonstrukcję ). Środki trwałę o wartości nie przekraczajęcej 10.000,00 zł odpisywane są jednarozowo w koszty zużycia
materiałów w dacie poniesienia -oddania do użytkowania .

Majątek trwały wykazano w wartości netto tj. wartości początkowej według cen nabycia pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne.
Wartość początkowa środków trwałych

podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie, (przebudowę, rozbudowę , modernizację , rekonstrukcję ).

Środki trwale o wartości nie przekraczającej 10.000,00 zł odpisywane są jednorazowo,  w koszty zużycia materiałów w dacie poniesienia –
oddania do użytkowania

3.Środki trwałe w budowie

W pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka
trwałego. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres
budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania.
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Wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące w wypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na trwałą
utratę ich wartości .

4. Należności i zobowiązania krajowe

 wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty.

 5.Środki pieniężne, kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa

 wyceniono wg wartości  nominalnej.

6. Różnice kursowe

Na dzień bilansowy składniki aktywów i wycenione zostały z zastosowaniem średniego kursu NBP .

7. Rezerwy

 Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na pewne lub prawdopodobne przyszłe
zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi
przyszłe zobowiązania się wiążą . Rezerwy nie występują w sprawozdaniu za 2019 r.       Zobowiązania wobec budżetu z tytułu uzyskania
prawa własności

8. Zobowiązania wobec budżetu z tytułu uzyskania prawa własności

        nie występują.

9. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne

Rozliczenia międzyokresowe  czynne obejmują rozliczenia :

  -   Krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia  bilansowego .

 -   Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń.

10.  Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują  w szczególności :

Wartość przyjętych nieodpłatnie i zakup ze środków dotacji środków trwałych rozliczanych równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub
umorzeniowych tych składników majątku .

11.   Wykaz grup zobowiązań  zabezpieczonych na majątku :

nie występuje.

12.   Zobowiązania warunkowe :

 nie występują.

13.   Należności i zobowiązania długoterminowe :

 Fundacja posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu umowa leasingowe na sprzęt medyczny na kwotę 641.224,73 PLN .

Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu 4 i równocześnie według funkcji na kontach zespołu 5 w
korespondencji z kontem 490.

Data sporządzenia: 2020-06-29

Data zatwierdzenia: 2020-08-06
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ANNA TOCZEK
RAFAŁ CIUPIŃSKI 
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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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