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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości
Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia

Województwo Opolskie

Powiat Opole

Gmina Opole

Siedziba

Miejscowość Opole

Adres

Kod kraju PL

Województwo Opolskie

Powiat Opole

Gmina Opole

Ulica Książąt Opolskich

Nr budynku 19

Nr lokalu

Miejscowość Opole

Kod pocztowy 45-005

Adres

Poczta Opole

NIP 7542144986

KRS 0000016304

Data od 2019-01-01Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
finansowym

Data do 2019-12-31

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości

TAKZałożenie kontynuacji
działalności

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

TAK

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w
jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:
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metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

W jednostce stosuje się następujące zasady wyceny aktywów i pasywów: a) środki trwałe oraz wartości niemateria
lne i prawne – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z
tytułu trwałej utraty wartości. b) środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośredn
im związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utrat wartości. c) zapasy –
według rzeczywistych cen zakupu, rozchód zapasów ustalany jest w oparciu o szczegółową identyfikację poszczeg
ólnych składników. d) należności - wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty e) inwestycje krótkoterminowe - środki
pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnych, środki w walucie obcej
wg. średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego danego roku. f) krótkoterminowe rozliczenie międzyokresow
e czynne – ma miejsce w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów g) zobowiązania -
wyceniane są w kwocie wymagalnej zapłaty h) rozliczenia międzyokresowe przychodów – obejmują przede wszystkim
dotacje, darowizny przeznaczone na określony cel jak również darowizny uzyskane w ramach zbiórek publiczny
ch do wykorzystania w przyszłych okresach, wykorzystane środki zwiększają stopniowo przychody z działalności
statutowej. Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zaliczamy także wartość przyjętych nieodpłatnie w drodze
darowizny środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych. Powyższe
kwoty zwiększają stopniowo przychody równolegle do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych lub wartości
niematerialnych i prawnych.

ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działaln
ości pożytku publicznego i o wolontariacie. Jednostka sporządza RZiS w wariancie kalkulacyjnym

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 6 UoR., prowadzi
księgi rachunkowe dostosowane do wymogów określonych w tym załączniku. Jednostka nie stosuje zasady ostrożno
ści przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów i nie sporządza przepływów pieniężnych oraz
zestawienia zmian w funduszach.

pozostałe
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Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o
rachunkowości

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Aktywa razem 7 021 610,26 4 018 479,17 0,00

• Aktywa trwałe 3 626 568,83 693 560,81 0,00

•• Wartości niematerialne
i prawne

0,00 0,00 0,00

•• Rzeczowe aktywa
trwałe

3 626 568,83 693 560,81 0,00

•• Należności
długoterminowe

0,00 0,00 0,00

•• Inwestycje
długoterminowe

0,00 0,00 0,00

•• Długoter
minowe rozliczenia
międzyokresowe

0,00 0,00 0,00

• Aktywa obrotowe 3 395 041,43 3 324 918,36 0,00

•• Zapasy 13 351,08 10 184,57 0,00

•• Należności
krótkoterminowe

915 315,36 1 118 622,14 0,00

•• Inwestycje
krótkoterminowe

2 458 306,67 2 185 215,04 0,00

•• Krótkoterminowe
rozliczenia międzyokreso
we

8 068,32 10 896,61 0,00

• Należne wpłaty na
fundusz statutowy

0,00 0,00 0,00

Pasywa razem 7 021 610,26 4 018 479,17 0,00

• Fundusz własny 2 483 531,29 2 020 628,67 0,00

•• Fundusz statutowy 980 397,86 980 397,86 0,00

•• Pozostałe fundusze 0,00 0,00 0,00

•• Zysk (strata) z lat
ubiegłych

1 040 230,81 835 473,91 0,00

•• Zysk (strata) netto 462 902,62 204 756,90 0,00
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

• Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania

4 538 078,97 1 997 850,50 0,00

•• Rezerwy na
zobowiązania

0,00 0,00 0,00

•• Zobowiązania
długoterminowe

0,00 0,00 0,00

•• Zobowiązania
krótkoterminowe

111 181,81 51 370,71 0,00

•• Rozliczenia
międzyokresowe

4 426 897,16 1 946 479,79 0,00
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Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6
do ustawy o rachunkowości

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Rachunek zysków i strat

Przychody z działalności
statutowej

2 956 356,11 2 688 188,97 0,00

• Przychody z nieodpłatnej
działalności pożytku
publicznego

2 828 514,52 2 644 716,34 0,00

• Przychody z odpłatnej
działalności pożytku
publicznego

127 841,59 43 472,63 0,00

• Przychody z pozostałej
działalności statutowej

0,00 0,00 0,00

Koszty działalności
statutowej

1 864 176,50 1 873 997,44 0,00

• Koszty nieodpłatnej
działalności pożytku
publicznego

1 680 656,23 1 728 258,41 0,00

• Koszty odpłatnej
działalności pożytku
publicznego

183 520,27 91 739,03 0,00

• Koszty pozostałej
działalności statutowej

0,00 0,00 0,00

Zysk (strata) z działaln
ości statutowej (A - B)

1 092 179,61 814 191,53 0,00

Przychody z działalności
gospodarczej

0,00 0,00 0,00

Koszty działalności
gospodarczej

0,00 0,00 0,00

Zysk (strata) z działaln
ości gospodarczej (D -
E)

0,00 0,00 0,00

Koszty ogólnego
zarządu

666 271,68 622 482,51 0,00

Zysk (strata) z działaln
ości operacyjnej (C + F
- G)

425 907,93 191 709,02 0,00
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Pozostałe przychody
operacyjne

25 219,09 4 017,01 0,00

Pozostałe koszty
operacyjne

188,51 0,00 0,00

Przychody finansowe 12 044,32 8 995,65 0,00

Koszty finansowe 80,21 -35,22 0,00

Zysk (strata) brutto (H +
I - J + K - L)

462 902,62 204 756,90 0,00

Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00

Zysk (strata) netto (M -
N)

462 902,62 204 756,90 0,00
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Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z
Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis Opis1

Załączony plik Nazwa pliku wraz z
rozszerzeniem.

informacja_dodatkowa_2019.doc
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