
 
 
 
 

INFORMACJA DODATKOWA UPROSZCZONA DO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO 

Stowarzyszenia Dignitas Dolentium 

z siedzibą: ul. Gorczańska 26  34-400 Nowy Targ 
 

  

 Dignitas Dolentium zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Innych Organizacji 

Społecznych i Zawodowych, Fundacji Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej postanowieniem 

Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy z dnia 31 

sierpnia 2007 roku jako Dignitas Dolentium, Nowy Targ pod numerem KRS: 0000287744. 

NIP: 7352721481 

REGON : 120540597 

 Jednostka prowadzi jedną działalność, której celem jest wszechstronna pomoc chorym na 

SLA oraz inne choroby zaliczane do grupy MND oraz ich opiekunom. 

 Przyjęte zasady 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. 

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych. 

 Księgi rachunkowe Dignitas Dolentium w Nowym Targu prowadzone są  

w oparciu o Zakładowy Plan Kont wprowadzony Uchwałą nr 1 z dnia 30.11.2007 r., opracowany na 

podstawie ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z 

późniejszymi zmianami Dz. U. nr 76 poz. 694 z 2002 r.), zgodnie z szczegółowymi zasadami 

rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi 

działalności gospodarczej zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 

roku (Dz. U. z 2001 r. Nr 137, poz. 1539). 

 Księgi rachunkowe za okres sprawozdawczy od I 2009 do XII 2009 Stowarzyszenie 

prowadziło we własnym zakresie. 

  

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalono z zastosowaniem     

metod wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości: 



1. Należności krótkoterminowe i roszczenia. 

Należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są według kwot wymagających zapłaty, z 

zachowaniem zasad ostrożnej wyceny. 

2. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe. 

Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. 

3. Inwestycje krótkoterminowe. 

Inwestycje krótkoterminowe wykazywane są według cen nabycia. 

4. Kapitały (fundusze) własne. 

Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wykazywane są według wartości 

nominalnej. 

5. Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe. 

Stowarzyszenie nie dokonało zakupu żadnych aktywów trwałych w okresie sprawozdawczym, 

posiada rzeczowy środek trwały przekazany na rzecz srowarzyszenia w postaci darowizny od osoby 

fizycznej 

6. Umorzenie środków trwałych – amortyzacja 

Stowarzyszenie dokonało 100 % odpisu umorzeniowego od rzeczowego aktywu trwałego 

przekazanego w postaci darowizny w okresie sprawozdawczym I – XII 2009. 

7. Grunty użytkowane wieczyście 

Stowarzyszenienie posiada gruntów użytkowanych wieczyście i nie dokonało zakupu żadnych 

gruntów użytkowanych wieczyście w okresie sprawozdawczym I – XII 2009. 

8. Wartosci niematerialne i prawne. 

Stowarzyszenie nie posiada wartosci niematerialnych i prawnych i nie dokonało zakupu 

żadnych wartosci niematerialnych i prawnych w okresie sprawozdawczym I – XII 2009. 

 

9.Umorzenie wartosci niematerialnych i prawnych – amortyzacja. 

 

Stowarzyszenie nie dokonywała odpisów umorzeniowych od wartosci niematerialnych i 

prawnych w okresie sprawozdawczym I – XII 2009. 

 

10. Inwestycje długoterminowe. 

 

Stowarzyszenie nie posiada ani nie dokonało w okresie sprawozdawczym I – XII 2009 żadnych 

inwestycji długoterminowych. 

 

11. Podział należnosci według pozycji bilansu o pozostałym na dzien bilansowy, 

przewidywanym umowa okresie spłaty. 

 

Stan należnosci na dzien 31.12.2009 wynosi 0,00 zł, stąd Stowarzyszenie nie posiada należnosci 

wymagajacych zapłaty, z żadnych tytułów. 

 

12. Podział zobowiazan według pozycji bilansu o pozostałym na dzien bilansowy, 

przewidywanym umową okresie spłaty. 



 

Stan zobowiazan na dzien 31.12.2009 wynosi 90,99 zł, są to zobowiązania krótkoterminowe wobec 

Urzędu Skarbowego w kwocie 27,00 zł oraz rozrachunki z dostawcami i odbiorcami w kwocie 63,99 

zł. 

 

13. Rozliczenia miedzyokresowe czynne i bierne. 

 

W okresie sprawozdawczym nie wystapiły zdarzenia gospodarcze podlegajace rozliczeniom 

miedzyokresowym. 

 

14. Rozliczenia miedzyokresowe przychodów. 

 

W okresie sprawozdawczym nie wystapiły zdarzenia gospodarcze podlegajace rozliczeniom 

miedzyokresowym. 

 

15. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych. 

 

W w okresie sprawozdawczym I 2009 – XII 2009 nie wystapiły zyski, ani straty nadzwyczajne. 

 

16. Zatrudnienie i wynagrodzenia. 

 

Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników na umowe o prace w okresie sprawozdawczym I 2009 

– XII 2009. 

17. Nie nastąpiły znaczące zdarzenia, których nie uwzględniono w bilansie oraz rachunku zysków i 

strat za okres sprawozdawczy  I 2009 – XII 2009. 

18 Rachunek zysków i strat został sporządzony w wariancie porównawczym. 

19. Stowarzyszenie nie jest zobowiązane do sporządzania sprawozdania z przepływu środków 

pieniężnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Część opisowa  do sprawozdania finansowego za okres 

od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku 
 

I. Stan  środków w tym:                                       

      3.974,12             

- środki finansowe:                                                                                     3.883,13      

 kasa                   125,07                                                                                                                        

 rachunek bankowy                             3.758,06 

- zobowiązania:                  90,99 

 rozrachunki publicznoprawne Urząd Skarbowy             27,00 

 z dostawcami i odbiorcami               63,99     

                                     

II. Przychody ogółem:                  

                     16.255,62 

- składki członkowskie                                                                   1.670,00 

- darowizny                            14.585,62 

- zwrot opłaty sądowej                                                          250,00 

    

 

 III. Koszty ogółem:                           

                     9.935,13 

- zakup materiałów wyposażenia                                                                   613,60 

- zakup usług obcych pozostałych w tym:         8.670,32                                                             

  usługi pocztowe, usługi drukarskie, wizytówki i tłumaczenia 

- inne opłaty i składki :              466,21 

  prowizje,opłaty związane z prowadzeniem kont 

                 

 


