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Stowarzyszenie Łódzkiej Opieki Paliatywnej i Długoterminowej 

„ŻYĆ GODNIE” 

 

 
Informacje ogólne i wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 rok 
 

 
Nazwa, siedziba i adres organizacji:  
Stowarzyszenie Łódzkiej Opieki Paliatywnej i Długoterminowej „ŻYĆ 

GODNIE” z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 9. 
 

Informacja o jednostkach organizacyjnych ( zarówno sporządzających 
samodzielnie sprawozdania finansowe, jak również nie sporządzających 

takich sprawozdań ). 
Stowarzyszenie Łódzkiej Opieki Paliatywnej i Długoterminowej „ŻYĆ 

GODNIE” nie posiada innych jednostek organizacyjnych. 
Sprawozdania finansowe sporządza samodzielnie.   

 
Podstawowy przedmiot działalności Stowarzyszenia wg PKD: 

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin oraz osób. 

2. Działalność charytatywna. 

3. Ochrona i promocja zdrowia. 
4. Poprawa jakości życia nieuleczalnie chorych dorosłych i dzieci  

     w terminalnym okresie choroby na miarę ich indywidualnych możliwości. 
5.  Niesienie ulgi w cierpieniu psychicznym, duchowym i społeczno -        

     socjalnym, leczenie bólu i innych objawów towarzyszących chorobie,  
     głównie nowotworowej. 

6. Szkolenie personelu medycznego, wolontariuszy i rodzin chorych. 
7. Promocja i organizacja wolontariatu. 

8. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. 
9. Nauka, edukacja, oświata, wychowanie. 

10. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 
i współpracy między społeczeństwami. 

     11.Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub  
          finansowo organizacje pozarządowe, w szczególności: 
          - podnoszenie świadomości społecznej na temat holistycznej  

   i wielodyscyplinarnej opieki holistycznej, 
          - pomoc rodzinom chorych i osieroconych, 

          - utworzenie hospicjum stacjonarnego. 
     12.Przeciwdziałanie patologiom społecznym. 



Decyzja Zarządu w sprawie zasad rachunkowości sporządzania 

sprawozdania finansowego 
W związku ze zmianą Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku 

wprowadzoną Ustawą o zmianie ustawy o rachunkowości z dnia 11 lipca 2014 
roku, Stowarzyszenie „ŻYĆ GODNIE” jako jednostka mikro sporządza za 2015 

rok sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej zgodnie z wprowadzonym 
przy tej zmianie załącznikiem Nr 4 do Ustawy o rachunkowości. 

Stowarzyszenie Łódzkiej Opieki Paliatywnej i Długoterminowej „ŻYĆ 
GODNIE” jako organizacja pożytku publicznego prowadzi tylko i wyłącznie 

nieodpłatną działalność pożytku publicznego. 
Sprawozdanie finansowe za 12 miesięcy 2016 roku zostało sporządzone przy 

założeniu kontynuowania działalności przez naszą jednostkę w przyszłości.  
 

Amortyzacja i umorzenia 
Wartości niematerialne i prawne oraz składniki rzeczowe majątku trwałego są 
wyceniane według ceny nabycia, pomniejszonej o dotychczasowe umorzenia.  

Środki trwałe są amortyzowane przez okres ich przewidywanego użytkowania 
według metody liniowej przy zastosowaniu stawek wynikających  

z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17.01.1997 roku w sprawie 
amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

 
Materiały 

Materiały biurowe i gospodarcze księguje się pod datą zakupu w koszty zużycia  
materiałów. 

 
Towary 

W 2016 roku Stowarzyszenie nie nabywało towarów. 
 
Środki pieniężne 

Środki pieniężne składają się ze środków pieniężnych na rachunku bankowym 
i w kasie. 

 
Zobowiązania i należności 

Zobowiązania i należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. 
 

Uznanie przychodów 
Przychody stanowią wartość otrzymanych darowizn oraz przychody  

z działalności statutowej. 
 

Uznanie kosztów 
Ponoszone koszty są ewidencjonowane w rachunku zysków i strat w celu 

odniesienia do przychodów w okresie, którego one dotyczą. 
 



Sprawozdanie roczne za 2016 rok 

 
PRZYCHODY 
Przychody z tytułu składek członkowskich                   =     1 125,00 
Przychody ze zbiórek i kwest                                         =     5 560,00  

Przychody z tytułu 1 %                                                   =   35 116,77 
Przychody określone statutem                                        =   12 785,00 

Darowizny rzeczowe                                                       =           0,00 
Przychody operacyjne                                                     =            0,00 

Przychody finansowe                                                      =            0,40 
 

 
KOSZTY 

Koszty zużycia materiałów i energii                               =   9 577,12 
Koszty usług obcych                                                        = 27 771,93 

Wynagrodzenia                                                                =    3 250,00 
Amortyzacja                                                                     =          0,00 

Pozostałe koszty                                                               =          0,00 
Koszty finansowe                                                             =          0,00 
Podatki i opłaty                                                                =       413,85 

 
 

PRZYCHÓD           =    54 587,17 
 

-  KOSZTY             =     41 012,90 
  

= DOCHÓD           =     13 574,27 
 

Rok 2016 został zakończony wynikiem dodatnim, czyli dochodem   
w wysokości 13 574,27 zł ( słownie: trzynaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt 

cztery złotych 27/100 ). 
 
 

Łódź, dnia 30.05.2017r 
Sporządził: Katarzyna Zalasa                                       Zatwierdził: 

 


