
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA KATOLICKIEGO GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA PAWŁA II W 
ŁODZI
91-170 ŁÓDŹ
K.K. BACZYŃSKIEGO 156 
0000095861

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
1. Wszechstronny rozwój Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego.
2. Pomoc materialna uczniom Gimnazjum i Liceum.
3. Upowszechnianie wiedzy o działalności Fundacji, Gimnazjum i Liceum i ich osiągnięciach oraz o Łodzi i 
województwie łódzkim.
4. Działalność na rzecz dzieci, młodzieży oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku, osób w starszym wieku, 
niepełnosprawnych, chorych i wykluczonych społecznie.
5. Propagowanie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, 
kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa, ochrony środowiska, ochrony praw człowieka i praw 
obywatelskich, ochrony dziedzictwa narodowego, kultury, sztuki, muzyki, dobroczynności, rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz kultu religijnego.
6. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego.
7. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w działaniach na rzecz wysokiej jakości życia dzieci, 
młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych.
8. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałania społ. obywatelskiego
9.Krzewienie idei wolontariatu we współpracy międzypokoleniowej.
3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX WKRS

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2015 - 31.12.2015

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

7) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

8) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, 
oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

9) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2016-04-19

Dokumentacja przyjętych zasad / polityki /rachunkowości określa dla Fundacji 
-ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
-metody wyceny aktywów i pasywów raz ustalenie wyniku finansowego
-zakładowy plan kont
-wykaz ksiąg rachunkowych
-opis systemu ochrony danych
Zasady wyceny na dzień bilansowy.
1.Należności- w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonych o odpisy aktualizujące
2.Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty tj z naliczonymi odsetkami.
3Fundusze własne ,środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej
4.Wynik finansowy ustalany jest poprzez określenie różnicy między przychodami ujętymi w ewidencji księgowej
  a poniesionymi z tego tytułu kosztami.
Różnica wynikająca z mniejszych kosztów niż przychodystanowi zysk,a większe koszty niż przychody daje 
stratę
na działalności.

Druk: MPiPS


