
SPRAWOZDANIE FII\ANSOWE
CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ ORGANIZACJA PO ZYTKU PUBLICZNE GO

UL" SZPITALNA 5A, 45-010 oPoLE
(nazrva i siedziba jednostki organizacyjnej)

za rok obrotowy 2016

I" WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Przedmiotem podstawowej dzialalności operacyjnej Jednostki w roku obrotowym było:
Celem Caritas OPP jest działalność charytatywno-humanitatna oraz pozytku publicznego
zgodna z ewangelicznym przykazaniem miłości Boga i bliźniego, mająca na uwadze dobro
każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i
przekonania.
Podstawowym przedmiotęm działalności organizacji wg PKD jest:
- Ochrona zdrowia i pomoc społeczna (85)
- Szpitalnictwo (85.1 tr.Z)
- Działalność fi zj oterap euty czna (8 5. 1 4,A)
- Dzińalność pielęgniarek i połoznych (8 5, 1 4. C)
- Pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania (85.32.C)

2. Jednostka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowyrn pod numerem
0000290982

3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok ołrrotowy od 01.01,2016 do
31.I2.20I6

4. Sprawozdanie finansowe §porządzone zostało przy za|ażeniu możliwości dalszej kon-
tynuacji dzialalności

5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostalo na podstawie ksiąg rachunkowych prowa-
dzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką rachun-
kowoŚci ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały nr Il201ż
Zarządu z dnla 2a,a3 .2012 roku, wpro wadzającej z dniem 0 1 

" 
0 1 . 20 1 2 roku :

l)zasady ustalania roku obrotowego i okręsów sprawozdawczych.
2)zakładawe zasady wyceny aktywów i pasyłvów oraz ustalania rłTrniku finansowego,
3)zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładow_v plan kont,
4)system ochrony danych i ich zbiorów,
5)własny wzór sprawozdania finansowego z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat.

w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4. 10 i 50 oraz tozdziałow ż, 4 i
8 ustawy o rachunkowości.
Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród mozliwych do stosowania zasad, me-
tod i wzorów dopuszczonych ustawą i z uwzględnieniem specyfiki i warunków działania Jed_

nostki oraz wprowadzono ie do stosowania na okres wieloletni.



6. Wykazane w bilansie, na koniec roku obrotowego, akĘwa i pasywa (pomijając te

które wykazano w warlości nominalnej) wyceniono następującymi metodami wyceny

wynikaj ący mi z prryj ętych zasałl (polityki) rachunkowoś ci :

1) wartości niematerialne i prawne w: "........

3) środki trwałe w budowie w: ."......."..

4) inwestycje długoterminowe w:

7) zapasy produktów w: .......,".."

8) produkcję nie zakończonąw: ............

9) nalezności w:

10)inwestycje krótkoterminowe w: ."...."."...

l l ) fundusze własne w:

l2)zobowiązanlaw:
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