Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
PUŁAWSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM" NIEMCEWICZA 2A 24-100 PUŁAWY PUŁAWY
LUBELSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
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 finansowe jednostki za rok 2020 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12 kolejnych
mieięcy od dnia bilansowego.
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 w tym rachunek zysków i strat jednostka sporządza według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości. Jednostka
odstąpiła od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37 ust. 10 uor). Jednostka nie wycenia aktywów i
pasywów według wartości godziwej i skorygowanej cenie nabycia (art. 28a uor). Jednostka rezygnuje z zachowania zasady ostrożności przy
wecenie poszczególnych składników aktywów i pasywów w zakresie tworzenia odpisów aktualizujacych wartość aktywów oraz rezerw na
znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń (art. 7 ust. 2b uor). Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa
trwałe wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne. Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe
aktywa trwałe jednostkowej wartości poczatkowej od 500,00 zł. do 3.500,00 zł. ujmowane są w ewidencji wyposażenia i amortyzowane
jednorazowo w miesiacu ich oddania do użytkowania; pozostałe rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane
sa dla potrzeb bilansowych i podatkowych przy zastosowaniu stawek i metod amortyzacji przewidzianych w przepisach podatkowych.
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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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