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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK 

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji 

Stowarzyszenie Łódzkiej Opieki Paliatywnej i Długoterminowej „Żyć godnie”  
Łódź 91-825 ul. Organizacji WIN 36; 

2. Informacje o jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne 

sprawozdania finansowe, jak też niesporządzających takich sprawozdań) 

Stowarzyszenie Łódzkiej Opieki Paliatywnej i Długoterminowej „Żyć godnie” nie posiada innych 

jednostek organizacyjnych. 
Sprawozdanie finansowe sporządza samodzielnie. 

3. Podstawowy podmiot działalności wg PKD 

Podstawowym przedmiotem działalności Stowarzyszenia Łódzkiej Opieki Paliatywnej i 

Długoterminowej „Żyć godnie” jest działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 9499Z). 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:  
1) Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz 

wyrównanie 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) Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami. 

11)  Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie, lub finansowo 

organizacje porządkowe, a szczególności: 

 Podnoszenie świadomości społecznej na temat holistycznej i wielodyscyplinarnej 
opieki hospicyjnej; 

 Pomoc rodzinom chorych i osieroconych; 

 Utworzenie hospicjum stacjonarnego; 
12) Przeciwdziałanie patologiom społecznym. 

4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego 

rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacji w 

systemie REGON. 

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego 
Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zdrowotnych, Fundacji Oraz Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej. 

Jednostka wpisana do KRS pod numerem 0000298785 dnia 07-02-2007 

REGON: 100490254 

5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja) 

Skład Zarządu Stowarzyszenia Łódzkiej Opieki Paliatywnej i Długoterminowej „Żyć godnie”: 
Prezes Zarządu – Ewa Sabina Maciejewska 

Wiceprezes Zarządu – Anna Domagalska 

Skarbnik Zarządu – Emilia Ciesielska 

Sekretarz -Protokolant Zarządu –Małgorzata Karalus 
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6. Określenie celów statutowych organizacji 

1) Działalność dobroczynna, ochrona zdrowia i pomoc społeczna 

2) Poprawa jakości życia nieuleczalnie chorych dorosłych i dzieci w terminalnym okresie 

choroby na miarę ich możliwości indywidualnych 

3) Niesienie ulgi w cierpieniu psychicznym, duchowym i społeczno-socjalnym, leczenie 
bólu i innych objawów towarzyszących chorobie głównie nowotworowej 

4) Pomoc rodzinom chorych i osieroconym 

5) Podnoszenie świadomości społecznej na temat holistycznej i wielodyscyplinarnej opieki 

hospicyjnej 

6) Szkolenie personelu medycznego, wolontariuszy i rodzin chorych 

7) Współpraca z organami administracji publicznej, samorządowej i innymi organizacjami 
w kraju i za granicą 

8) Organizacja i promocja wolontariatu 

7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w 

statucie 

Nieograniczony 

8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym  

Sprawozdanie finansowe jest sporządzone za okres od dnia 07-02-2008 do dnia 31-12-2008 

9. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład 

organizacji wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie 

sprawozdania finansowe. 

W skład nie wchodzą inne jednostki organizacyjne. 

10. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 

kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości 

oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla 

kontynuowania przez nią działalności. 

Roczne sprawozdania sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności poprzez 
organizację, co najmniej przez 12 miesięcy i dłużej. 

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla 

kontynuowania poprzez organizację działalności. 

11. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,  w tym metod wyceny 

aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu 

sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła 
jednostce prawo wyboru. 

Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych 

latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów 

i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się 

wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich 
wynikające były porównywalne. 

a. Podstawa przygotowania sprawozdania finansowego 

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest zgodnie z zasadą kosztów historycznych, w oparciu 

o przepisy Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami 

Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. 

b. Amortyzacja i umorzenie 
Wartości niematerialne i prawne oraz składniki rzeczowe majątku trwałego są wyceniane 

według ceny nabycia, pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie. Środki trwałe są 

amortyzowane przez okres ich przewidywanego użytkowania według metody liniowej przy 
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zastosowaniu stawek wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 

1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w 

przypadku środków nabytych przed 31 grudnia 1999 roku oraz środków trwałych nabytych po 

tej dacie zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym 

od osób prawnych (Dz. U. nr 54 z późniejszymi zmianami) z uwzględnieniem zmian w ustawie 
z dnia 27 lipca 2002 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dz. U. 

nr 141, poz. 1179). Przedmioty długotrwałego użytku o niskiej jednostkowej wartości 

początkowej (do 3.500,00 zł) są zaliczane do środków trwałych i amortyzowane w 100% 

jednorazowo. 

c. Materiały 

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

d. Towary 

W 2008 roku stowarzyszenie nie nabywało towarów. 

e. Środki pieniężne 

Środki pieniężne składają się ze środków pieniężnych w banku i w kasie. 

f. Zobowiązania i należności  
Zobowiązania i należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. 

g. Waluty obce 

Brak środków w walutach obcych na koncie 31-12-2008 

h. Uznanie przychodów 

Przychody ze sprzedaży stanowią wartość sprzedanych usług oraz przychody z działalności 

statutowej. 

i. Uznanie kosztów 

Ponoszone koszty są ewidencjonowane w rachunku zysków i start w celu odniesienia do 

przychodów w okresie, którego one dotyczą. 

Łódź, dnia                                                                          Sporządziła
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  BILANS 
Stowarzyszenie Łódzkiej 

Opieki Paliatywnej i 
Długoterminowej „Żyć godnie” 

…………………………………………………….. 
NAZWA JEDNOSTKI na dzień 31-12-2008 

 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości 

Wiersz AKTYWA STAN NA  Wiersz PASYWA STAN NA  

1 2 
POCZĄTEK 

ROKU 
KONIEC 
ROKU 1 2 

POCZĄTEK 
ROKU KONIEC ROKU 

A Aktywa trwałe     A Kapitał (fundusz) własny     

I Wartości niematerialne i prawne     I Kapitał (fundusz) statutowy     

II Rzeczowe aktywa trwałe     II 
Należne wpłaty ma kapitał 

podstawowy (wielkość ujemna) 
    

III Inwestycje długoterminowe     III 
Udziały (akcje) własne - wielkość 

ujemna 
    

IV Należności długoterminowe     IV Kapitał (fundusz) zapasowy     

V 
Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 
    V 

Kapitał (fundusz) z aktualizacji 
wyceny 

    

B Aktywa obrotowe   2 346,79 zł 

VI 
Pozostałe kapitały (fundusze) 

rezerwowe 
    

VII Zysk (strata) z lat ubiegłych     

I 
Zapasy rzeczowych aktywów 

obrotowych 
    

VIII Zysk (strata) netto   2 346,79zł  

IX 
Odpis z zysku netto w ciągu roku 

obrotowego (wielkość ujemna) 
    

II 
Należności krótkoterminowe 

(kasa, bank) 
  2 346,79 zł 

B 
Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania 
   315,94zł 

I Rezerwy na zobowiązania     

III Inwestycje krótkoterminowe     II Zobowiązania długoterminowe     

C 
Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 
0  315,94 zł 

III Zobowiązania krótkoterminowe     315,94zł 

IV Rozliczenia międzyokresowe     

  Aktywa razem   2 662,73zł    Pasywa razem    2 662,73 zł 
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 Rachunek wyników   

 na dzień 31-12-2008   
Rachunek wyników sporządzony 

zgodnie z załącznikiem do 

rozporządzenia Ministra Finansów z 

15-11-2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z 
póz. zm.) 

 

  

 

Pozycja Wyszczególnienie 

Kwota za 

poprzedni 

rok 

obrotowy 

Kwota za 

bieżący rok 

obrotowy 

 
1. 

 
2. 

    

3. 4. 

A Przychody z działalności statutowej    1 600,00zł 

I Składki brutto określone statutem    1 100,00zł 

II Inne przychody określone statutem     

1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej     

2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej     

3 Pozostałe przychody określone statutem   500,00zł  

4 Dotacje i refundacje     

B Koszty realizacji zadań statutowych   6 175,35zł  

1 Zużycie materiałów i energii   19,35zł  

2 Usługi obce   6 156,00zł  

3 Podatki i opłaty     

4 

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia   
  

5 
Amortyzacja 

  
  

6 Pozostałe     

C 

Wynik finansowy na działalności statutowej  

(wielkość dodania A-B)   
-4 575,35zł 

D 
Koszty administracyjne-pozostałe 

  
  

E Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)   0,14zł  

  Darowizny i inne   6 922,00zł  

F Pozostałe koszty (niewymienione w poz.B,D i H)     

G Przychody finansowe   0,14zł  

H Koszty finansowe     

I 

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności 

(wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)   
2 346,79zł  

J 
Zyski i straty nadzwyczajne 

  
0,00zł  

I Zyski nadzwyczajne (wielkość dodatnia)     

II Straty nadzwyczajne (wielkość ujemna)     

K Wynik finansowy ogółem (I+J)   2 346,79zł  

I 

Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość 

ujemna)   
315,94zł  

II 

Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość 

dodatnia)   
  

    

Data 

sporządzenia:  

 

  

 

 
 


