Informacja wprowadzająca
do sprawozdania finansowego
Hospicjum św.Wincentego a’Paulo za 2012 rok

1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz
wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr, informacja
o składzie zarządu o udziałowcach z określeniem – podmiot krajowy lub
zagraniczny:
Nazwa i siedziba: Hospicjum św. Wincentego a’Paulo w Słubicach,
69-100 Słubice ul. 1 – go Maja 31
Podstawowy przedmiot działalności:
- Towarzyszenie choremu i jego rodzinie w terminalnym okresie choroby nie poddającej
się leczeniu przyczynowemu, szczególnie choroby nowotworowej, poprzez roztaczanie
opieki domowej nad osobami, u których zachodzi konieczność leczenia objawowego,
pilęgnacji, pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i wsparcia duchowego.
- Wspieranie rodzin osób chorych i osieroconych.
- Integrowanie osób gotowych nieść pomoc osobom chorym, ich rodzinom i
osieroconym.
- Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej na rzecz członków
stowarzyszenia oraz całej społeczności lokalnej.
- Propagowanie idei i metod niesienia opieki osobom ciężko chorym, znajdującym się w
terminalnym okresie choroby.
Stowarzyszenie realizowało swoje cele poprzez:
- Gromadzenie i wypożyczanie sprzętu pielęgniarsko – rehabilitacyjnego.
- Szkolenie wolontariuszy, pielęgniarek, lekarzy oraz członków rodzin osób chorych z
zakresu opieki paliatywnej.
- Gromadzenie środków potrzebnych do realizacji celów Hospicjum poprzez
organizowanie zbiórek pieniężnych na rzecz Hospicjum.
- Aktywne pomaganie rodzinom w sprawowaniu opieki nad osobami chorymi.
- Współpraca z władzami państwowymi i samorządowymi, placówkami służby zdrowia,
instytucjami prowadzącymi identyczną lub podobną działalność oraz innymi osobami,
który idea Hospicjum jest bliska.
Właściwy sąd prowadzący rejestr: Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krojowym
Rejestrze Sądowym Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i
Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej KRS 0000363064
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Skład zarządu – prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik, 1 członek.
2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki:
Czas działania jest nieograniczony.
3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:
2012
.

4.Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład
jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające
samodzielnie sprawozdania finansowe:
Nie dotyczy
5.Wskazanie, czy sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości
oraz czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią
działalność:
Działalność będzie kontynuowana.
6.W przypadku sprawpzdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu
którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe
sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie zastosowanej metody
rozliczenia połączenia ( nabycia, łączenie udziałów ):
Nie dotyczy.
7. Omówienie przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości, w tym metod wyceny
aktywów i pasywów ( także amortyzacji ), pomiaru wyniku finansowego oraz
sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, w zakresie, w jakim ustawa
pozostawia jednostce prawo wyboru:
1) Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3 500,00 zł podlegają umorzeniu według
stawek określonych przez MF. Środki trwałe o wartości poniżej 3 500,00 złsą umarzane
jednorazowo w momencie przekazywania do użytkowania. Środki trwałe podlegają
ewidencji ilościowo – wartościowej.
2) Materiały nabyte na potrzeby statutowe jednostki przekazywane są po zakupie
bezpośrednio do zużycia i odpisywane w koszty bez ich ewidencjonowania.
3) Inwentaryzację aktywów i pasywów jednostkui przeprowadza się zgodnia z zasadami
ustawy o rachunkowości.
4) Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych ma zastosowanie rachunek wyników i
bilans.
5) Księgi rachunkowe prowadzone są ręcznie. Zapisów dokonuje się na kontach
syntetycznych. Konta analityczne rozrachunków tworzy się wg potrzeb.
6) Sprawozdania finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych
prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad
rachunkowości.

Słubice, 2013.07.01

