
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

STOWARZYSZENIE NA RZECZ HOSPICJUM ELBLĄSKIEGO
82-300 ELBLĄG
TORUŃSKA 17B 
0000246821

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
Stowarzyszenie na Rzecz Hospicjum Elbląskiego z siedzibą w Elblągu ul.Toruńska17B 
zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszenia w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział
Gospodarczy pod nr KRS 0000246821 w dniu 02.01.2006r działalność prowadzi w oparciu
o Statut Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
Od m-ca X.2010r działalność organizacji prowadzona jest w nowej siedzibie, która na
podstawie umowy użyczenia z Gminą Miasto Elbląg została do końca roku obrotowego
przekazana Stowarzyszeniu w nieodpłatne użytkowanie.

Przedmiot działalności OPP sklasyfikowany jest :
- w zakresie działalności statutowej odpłatnej:  80.42.B
85.14.F
85.32.C
86.90.E
86.10.Z
- w zakresie działalności statut. nieodpłatnej:  80.42.B
85.14.F
85.32.C
86.90.E
86.10.Z

Głównym celem Stowarzyszenia jest wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju opieki
paliatywnej.
Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
-promowanie filozofii i podstaw opieki paliatywnej poprzez wdrażanie różnorodnych form tej
opieki,
- organizację zakładów opieki paliatywnej,
-organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach itp., spotkaniach naukowych i
szkoleniach w kraju i za g

3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2015-31.12.2015

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

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
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.
Nie są znane okoliczności wskazujące na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania
dalszej działalności.

Druk: NIW-CRSO



Sporządzono dnia:

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 rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

9) 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

Stowarzyszenie prowadzi księgi rachunkowe stosując odpowiednie przepisy ustawy
o rachunkowości z dn.29 września 1994r (jednolity tekst z 2002r- Dz. U. Nr 76 poz.694
z póżn .zm.) z uwzględnieniem rozporz. Min. Fin .z dnia 15 listopada 2001r w spr.
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami
handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej ( Dz. U. Nr 137 poz.1539
z późn. zm.), które umożliwia stosowanie zasady uproszczonej przy sporządzaniu
sprawozdania finansowego.

Rachunek wyników sporządza się w-g wariantu porównawczego.
Stowarzyszenie do wyceny aktywów i pasywów stosuje zasady określone ustawą
o rachunkowości, z tym, że:
- zakup wartości niematerialnych i prawnych objętych ewidencją wyposażenia oraz
pozostałych środków trwałych poniżej wart. 3500zł wycenia się w cenach zakupu z VAT
i odnosi się w koszty w m-cu oddania do używania,
- zakup materiałów na bieżące potrzeby Stowarzyszenia wycenia się w cenach zakupu
brutto i odnosi się bezpośrednio w koszty administracyjne Stowarzyszenia,
- należności i zobowiązania wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty,
- środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.

Druk: NIW-CRSO


