
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

HOSPICJUM GŁOGOWSKIE UL. POLSKA 37 67-200 GŁOGÓW GŁOGÓW DOLNOŚLĄSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Okres objęty sprawozdaniem finansowym od 01.01.2020 do 31.12.2020

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 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie 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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości, określonych ustawą o rachunkowości oraz
odrębnych przepisówr egulujących zasady gospodarki finansowej fundacji. Fundacja sporządza sprawozdanie według wzoru sprawozdania
finansowego stanowiącego załacznik nr 6 do ustawy o rachunkowości.

Organizacja posiada środki finansowe w kasie i na rachunkach bankowych w walucie polskiej i wycenia je według wartości nominalnej.

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2020r. 3 551,14 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych organizacji na dzień 31.12.2020 r.

MBank S.A Bankowość Detaliczna 08 1140 2004 0000 3002 7685 0926 - 942 622,05 zł.

MBank S.A Bankowość Detaliczna 28 1140 2004 0000 3402 7968 5703 - 16 338,55 zł.

Santander Bank Polska S.A 62 1090 2112 0000 0001 4729 7894 - 325,00 zł.

Data sporządzenia: 2021-05-31

Data zatwierdzenia: 2021-06-23

AGNIESZKA DOMAGAŁA ALKSANDRA GLIŃSKA

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-10-12
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