WPROWADZENIE
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2020

Łomżyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM” pod wezwaniem Świętego
Ducha w Łomży ul. Rybaki 3. Zwane w dalszej części stowarzyszeniem zarejestrowanym od 28
stycznia 1993r. w Sądzie Wojewódzkim I Wydział Cywilny w Łomży, wpis do Krajowego Rejestru
Sądowego nastąpił 15 maja 2001r., pod numerem 0000012037 w Rejestrze Stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

1. Przedmiotem działalności statutowej organizacji pożytku publicznego jest nieodpłatna i odpłatna
działalność statutowa.
Stowarzyszenie prowadzi działalność w Łomży ul. Rybaki 3.
2. Celem działalności stowarzyszenia jest:
1) Udzielanie osobom ciężko i przewlekle chorym terminalnej opieki medycznej i duchowej,
przystosowanej do szczególnych potrzeb tych chorych (opieki hospicyjnej),
2) Udzielanie pomocy rodzinom osób ciężko chorych w prowadzeniu opieki nad chorymi,
3) Jednoczenie ludzi dobrej woli, gotowych udzielać społecznie powyższej opieki i pomocy.
Towarzystwo stosuje następujące środki działania:
a/ propaguje ideę i metody opieki hospicyjnej nad ludźmi ciężko chorymi, zwłaszcza znajdującymi
się w końcowym okresie życia,
b/ organizuje kursy, konferencje, seminaria dla swoich członków i sympatyków,
c/ współdziała z prasą, radiem i telewizją, wydaje własne wydawnictwa oraz stosuje inne środki
informacji,
d/ propaguje i realizuje opiekę hospicyjną nad chorym w domu,
e/ zbiera środki finansowe potrzebne do realizacji celów Towarzystwa,
f/ inicjuje budowę obiektów oraz zarządza posiadanymi obiektami, a w szczególności prowadzi Dom
Opieki Hospicyjnej ŁTPCH „Hospicjum” p.w. Św. Ducha,
g/ współdziała z władzami publicznych, resortowych placówek służby zdrowia w zakresie leczenia i
opieki nad chorymi,
h/ współpracuje z Kościołem Rzymsko – Katolickim oraz innymi kościołami i związkami
wyznaniowymi
w
zakresie
opieki
duchowej
nad
chorymi,
i/ współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami o podobnym lub zbliżonym charakterze.
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3. Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.
4. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez
organizacje, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla
kontynuowania przez organizację działalności.
6. Przyjęte zasady rachunkowości:
Organizacja stosuje następujące zasady rachunkowości:
a) korzysta z niestosowania zasady ostrożnej wyceny,
b) sporządza sprawozdanie wg załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości.

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów:
a) Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniono według cen nabycia
pomniejszonych o umorzenie. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie rocznego
planu amortyzacji.
Składniki majątkowe, których wartość nie przekracza kwoty 500,00 zł, objęte są ewidencją
pozabilansową i odpisywane są jednorazowo w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do
użytkowania,
- o wartości jednostkowej od 501,00 zł. do 10.000,00 zł objęte są ewidencją bilansową i
umarzane w 100% w miesiącu następnym po miesiącu zakupu i przekazaniu do użytkowania.
- środki trwałe służące działalności o cenie nabycia powyżej 10.000,00 zł amortyzowane są
metodą liniową.
b) Rzeczowy majątek trwały.
Wartość początkową środków trwałych stanowi cena nabycia lub koszt wytworzenia
powiększona o koszty jego ulepszenia .
Wartość początkową środków trwałych z wyjątkiem wartości gruntów zmniejszają
dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne – w bilansie wykazane są w wartości netto
na dany dzień bilansowy .
Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Zakład
stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących
załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
c) Należności.
Należności do bilansu wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty ( nie obejmują
odsetek za zwłokę ).
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d) Środki pieniężne
Środki pieniężne wyceniono według wartości nominalnej w PLN.
e) Zobowiązania.
Zobowiązania wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty.
Łomża dnia 18.03.2021r.
Sporządziła: Zysk Ewa
Zatwierdził:
Zarząd stowarzyszenia:

1. Steckiewicz Teresa – prezes
2. Zysk Ewa – vice prezes
3. Kowalczyk Teresa - skarbnik
4. Gosk Małgorzata – sekretarz
5. Kossakowska Joanna – członek zarządu
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