
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

1) nazwa i siedziba organizacji   
 STOWARZYSZENIE DĘBICKIE HOSPICJUM DOMOWE IM. JANA PAWŁA II  
39-200 DĘBICA MICKIEWICZA 2  
0000264643 

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji   

 1) bezinteresowna działalność opiekuńcza i posługa duszpasterska nad osobami w terminalnym okresie 
choroby nowotworowej, jak też pomoc ich rodzinom w czasie choroby i w okresie żałoby,  

2) zjednywanie ludzi dobrej woli - wolontariuszy, pragnących udzielać pomocy i opieki osobom 
potrzebującym.  

3) pomoc społeczna rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, w wyniku wystąpienia choroby 
nowotworowej jednego z członków rodziny, jak też rodzinom osieroconym.  

3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr 

 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - data wpisu - 
06.10.2006r. KRS - 0000264643, NIP  872-22-77-525 REGON – 180171667 

 4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony 

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym 

 2016 

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

Nie dotyczy 

7)  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 

Nie dotyczy (Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej). 

8)  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 rozliczania połączenia (nabycia, łączenia udziałów) 

Nie dotyczy 

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  

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  

Sporządzono dnia: 2017-03-08  

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 


