
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia:2016-07-15

1) nazwa i siedziba organizacji

POLSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ ODDZIAŁ W POZNANIU
61-245 POZNAŃ
OS. RUSA 55 
0000031654

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
Podstawowym przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest promowanie filozofii i zasad opieki paliatywnej 
oraz wspieranie leczenia paliatywnego u osób z zaawansowaną chorobą nowotworową i innych chorych w 
terminalnym okresie choroby; poprawa jakości życia chorych, w tym pozyskiwanie środków finansowych; 
pomoc dla chorych objętych opieką paliatywną i wspieranie ich bliskich; wspieranie opieki nad chorymi; 
działanie na rzecz opieki nad chorymi i ich bliskimi; działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle 
chorych, w tym wszelkich schorzeń prowadzących do  niepełnosprawności; prowadzenie programu wsparcia 
dla rodzin i bliskich pacjentów, również w okresie żałoby.
3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000031654, 
prowadzonym przez Sad Rejonowy w Poznaniu.

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy

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 statutowej w dającej 
się przewidzieć przyszłości.
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

Przyjęte zasady polityki rachunkowości są zgodne z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. z 
późniejszymi zmianami.

Druk: MPiPS


