
Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

nie dotyczy

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

W 2018 zrealizowano inwestycję związaną z zakupem nieruchomości przy ul. Nadbrzeżnej 12 w którym prowadzona jest działalność
Katolickiego Przedszkola Niepublicznego im. Świętej Rodziny. Wartość zakupu: 2 210 695,25 zł

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego : 5 645 977,9 PLN wtym:
- dotacja na działalność Zespołu SzkółKatolickich 1 755 205,58 PLN;
- dotacja na działalność Katolickiej Szkoły Podstawowej 1 142 962,03 PLN;
- dotacja na działalność Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej SzkołyMuzycznej I Stopnia 1 512 472,57 PLN;
- dotacja na działalność Katolickiego Przedszkola Niepublicznego 1 199 365,92 PLN;
- 1 % 5 905,20 PLN;
- projekt Dla Niepodległej -koncert chórów szkół muzycznych i wydarzenia towarzyszące 30 066,62 PLN;

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego : 2 058 091,36 PLN wtym:
- działalność odpłatna Zespołu SzkółKatolickich 361 870,00 PLN;
- działalność odpłatna Katolickiej Szkoły Podstawowej 766 629,00 PLN;
- działalność odpłatna Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej SzkołyMuzycznej I Stopnia 355 304,00 PLN;
- działalność odpłatna Katolickiego Przedszkola Niepublicznego 562 783,00 PLN;
III.  Pozostała działalność statutowa: 11 505,36 PLN;
IV. Pozostałe przychody operacyjne 1 121 750,27 PLN w tym ;
- bonifkata na zakup nieruchomości przy ul. Nadbrzeżnej 12 - 1 101 050,00 PLN;
- odszkodowanie za zalany budynek przy Placu Kolegiackim - 20 700,27 PLN;

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

I. Koszty działalności nieodpłatnej : 5 656 622,82 PLN wtym:
- działalność nieodpłatna Zespołu SzkółKatolickich 1 759 790,80 PLN;
- działalność nieodpłatna Katolickiej Szkoły Podstawowej 1 142 962,03 PLN;
- działalność nieodpłatna Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej SzkołyMuzycznej I Stopnia 1 512 472,57 PLN;
- działalność nieodpłatna Katolickiego Przedszkola Niepublicznego 1 199 317,46 PLN;
- Program Niepodległa 35 709,97 PLN;
- egzaminy na awans zawodowy 1 120,00 PLN;
II. Koszty działalności odpłatnej : 1 879 886,17 PLN wtym:
- działalność odpłatna Zespołu Szkół Katolickich 349 519,87 PLN;
- działalność odpłatna Katolickiej Szkoły Podstawowej 770 946,46 PLN;
- działalność odpłatna Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej SzkołyMuzycznej I Stopnia 330 311,13 PLN;
- działalność odpłatna Katolickiego Przedszkola Niepublicznego 421 311,96 PLN;
- działalność odpłatna Katolickie Stowarzyszenia Oświatowego 7 796,75 PLN;
III. koszty zarządu 35 332,76 PLN;
IV. Koszty finansowe 13,03 PLN;
V. Pozostałe koszty operacyjne 212 467,79 PLN;

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2019-07-10



nie dotyczy

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

W 2018 r. uzyskano 5 905,20 zł

Środki uzykane z 1 % procenta wydatkowane zostały na :
- przeprowadzenie egaminów na awans zawodowy nauczycieli prowadzonych placówek w kwocie-1 120,00 PLN
- wkład własny projektu "Niepodległa" - 5 643,35 PLN.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

nie dotyczy
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Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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