Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 r.

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:
Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej
ul. Żeromskiego 6
05-400 Otwock

2. Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej jest założycielem hospicjum domowego „Empatia”, które

zostało wpisane do rejestru niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej dnia 08.11.2005 pod
numerem 14-02840.

3. Podstawowe przedmioty działalności:
-

działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,

-

kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej
niesklasyfikowane,

-

działalność wydawnicza,

-

pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania,

-

działalność związana z organizacją targów i wystaw,

-

działalność filharmonii, orkiestr, chórów.

4. Jednostka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla M.ST Warszawy w Warszawie, XIV Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126492.

5. Dane osób wchodzących w skład Zarządu:
-

Małgorzata Szwed

-

Prezes Zarządu

-

Małgorzata Anna Kobiałka

-

Wiceprezes Zarządu

-

Kazimierz Stasiak

-

Sekretarz

-

Ewa Szymańska

-

Skarbnik

-

Monika Kwacz

-

Członek Zarządu

-

Zofia Szymańska Avakumovic

-

Członek Zarządu

6.

Wawrzyniec Jan Sikora

-

Członek Zarządu

Cele statutowe organizacji:
-

udzielanie pomocy w organizowaniu i wdrażaniu ciągłej opieki paliatywnej u chorych
nowotworowych i innych wymagających długoterminowej opieki,

-

propagowanie wśród społeczeństwa idei opieki paliatywnej,

-

promocja i organizacja wolontariatu,

-

pomoc psychologiczna rodzinom, których członkowie zostali dotknięci choroba
nowotworową,

Wszystkie cele Towarzystwo wypełnia charytatywnie.

7. Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 r.

8. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co
najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla
kontynuowania przez organizację działalności.

9. Wynik finansowy oraz sprawozdanie finansowe zostały sporządzone zgodnie z ustawą o

rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o organizacjach pożytku publicznego.
-

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia.

-

Środki trwałe wycenia się według cen nabycia,

-

Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się
stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzację metodą liniową.

-

Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się według cen nabycia.

