Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
WŁODAWSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM" AL. J.PIŁSUDSKIEGO 24 215 22-200 WŁODAWA
WŁODAWA LUBELSKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalnosci.
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Spraozdanie finansowe za okres 01.01.2019r -31.12.2019r
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
Nie istnieja okoliczności zagrożenia kontynuowania 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
Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum we Włodawie księgi rachunkowe prowadzi w oparciu o ustawę z 29 września
1994r o rachunkowości (tekst jedn.Dz.U. z 2017r poz. 2342 z późn.zm.), oraz ustawe z 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z
2017r. poz. 2077 z późn.zm.). Księgi rachunkowe są prowadzone w siedzibie jednostki. Rokiem obrotowym dla jednostki jest okres roku
budżetowego, obejmujący rok kalendarzowy od 01 stycznia do 31 grudnia. Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządza się
sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans jednostki, rachunek zysków i strat (wariant porównyawczy) i informację dodatkową.
Sprawozdanie jednostki sporządza się w złotych i groszach, stosownie do zasad z obowiązującymi przepisami o sprawozdawczości.
Sprawozdanie finannsowe jest sporządzane na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych jednostki. Sprawozdanie finannsowe
podpisuje Zarząd Towarzystwa oraz głowny księgowy. Księgi rachunkowe jednoski prowadzone są przy zastosowaniu techniki komputerowej
za pomocą systemu Sage Symfonia 2.0, który obejmuje Finanse i księgowość. Księgi rachunkowe są otwierane na początek roku. tj. 1
stycznia , a zamykane na dzień kończący rok obrotowy tj. 31 grudnia, przy czym ostateczne zamknięcie i otwarcie następuje do 30 kwietnia
roku następnego, jest to czynność nieodwracalna. Podstawą zapisu w księgach są dowody księgowe wg ustawy o rachunkowości, zapisy są
prowadzone w sposób gwarantujący: zasadę podwójnego zapisu, zasadę systematycznego i chronologicznego rejestrowania zdarzeń
gospodarczych.Jednostka ma jednorodną strukturę organizacyjną. W jej skład nie wchodzą jednostki sporządzające samodzielnie
sprawozdanie finansowe.
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Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości
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Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

