Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Otwockiego Towarzystwa Opieki
Paliatywnej z siedzibą w Otwocku za rok 2009.

1. Informacje podstawowe o jednostce:
a/ nazwa : Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej
b/ siedziba: 05-400 Otwock ul. Żeromskiego 6
c/ podstawowy przedmiot działalności:
- udzielanie pomocy w organizowaniu i wdrażaniu ciągłej opieki paliatywnej u
chorych nowotworowych i innych wymagających długoterminowej opieki,
- propagowanie wśród społeczeostwa idei opieki paliatywnej,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- pomoc psychologiczna rodzinom, których członkowie zostali dotknięci chorobą
nowotworową.
d/ stowarzyszenie posiada również status organizacji pożytku publicznego.
2. Czas trwania działalności – nieoznaczony.
3. Okres objęty sprawozdaniem – 01 stycznia 2009 roku – 31 grudnia 2009 roku.
4. Jednostka ma jednorodną strukturę organizacyjną. W jej skład nie wchodzą jednostki
sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
5. Sprawozdanie finansowe za rok 2009 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności statutowej co najmniej przez kolejne 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane
okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeo dla kontynuowania
przez Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej działalności.
6. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów,
pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w
zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:
Aktywa i pasywa wycenione zostały według zasad określonych w ustawie o rachunkowości,
z zaznaczeniem że do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacji
stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.
I.

Objaśnienia do bilansu
1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych
aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji
wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan koocowy a dla majątku
amortyzacji lub umorzenia obowiązuje bilans
2. Wartośd gruntów użytkowanych wieczyście.
Stowarzyszenia nie użytkuje takich gruntów.
3. Wartośd nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych,
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów
leasingu.
Jednostka na podstawie umowy użyczenia użytkuje lokal w budynku Księży Pallotynów
przy ulicy Żeromskiego 6 w Otwocku, który jest przeznaczony na siedzibę, wartośd
najmu nie została określona.
4. Zobowiązania wobec budżetu paostwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu
uzyskania prawa własności budynków i budowli.
Nie występują zobowiązania tego rodzaju.
5. Dane o strukturze funduszu założycielskiego.
Brak
6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystania oraz stan koocowy
kapitałów ( funduszy zapasowych i rezerwowych).
W roku obrachunkowym 2009 jednostka nie tworzyła tego typu funduszy.
7. Propozycje co do podziału zysku za rok obrotowy:
Zarząd OTOP postanawia przeznaczyd zysk z roku obrachunkowego 2009 na cele
statutowe Stowarzyszenia.
8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego,
zwiększenia, wykorzystania, rozwiązania i stanie koocowym.
W OTOP nie zaistniała koniecznośd utworzenia rezerw.
9. Dane o odpisach aktualizujących wartośd należności, ze wskazaniem stanu na początek
roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku
obrotowego.
W OTOP nie zaistniała koniecznośd dokonywania aktualizacji należności.
10. Podział zobowiązao długoterminowych.
Brak.
11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych.
Brak.
12. Wykaz istotnych zobowiązao zabezpieczonych na majątku.
W roku obrachunkowym 2009 nie wystąpiły tego rodzaju zobowiązania.

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez Stowarzyszenie gwarancje i
poręczenia, także wekslowe.
W roku obrachunkowym 2009 nie wystąpiły tego rodzaju zobowiązania.

Objaśnienia do Rachunku Zysków i Strat
1. Struktura rzeczowa ( rodzaje działalności) i terytorialna ( kraj, zagranica)
przychodów netto z podziałem na działalnośd gospodarczą i przychody operacyjne.
a/ działalnośd gospodarcza – nie dotyczy
b/ przychody operacyjne ogółem: 178 622,66
- nawiązki – brak
- darowizny poza 1% 64 531,68
- 1% 113 753,98
-dotacje – brak
- pozostałe przychody operacyjne brak
2. Wysokośd i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.
Nie dotyczy.
3. Wysokośd i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących zapasy.
Nie dotyczy.
4. Informacje o dochodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku
obrachunkowym.

