
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

Na majątek organizacji składają się (z podaniem wysokości)
I. Aktywa trwałe : 4 962 951,26 PLN
Środki trwałe : Budynki i grunty : 4 616 897,39 PLN
Maszyny i urządzenia : 17 700,12 PLN
Inwestycje długoterminowe : 328 353,75 PLN
II. Aktywa obrotowe 1 092 324,87 PLN
zapasy : 757,55 PLN
środki finansowe w kasie : 24 245,68 PLN
środki finansowe na rachunku bankowym : 685 306,73 PLN
należności : 337 714,75 PLN
koszty przyszłych okresów : 44 300,16 PLN
III. Pasywa – Fundusz Własny 5 680 148,06 PLN
fundusz statutowy : 890 798,83 PLN
zysk (strata) z lat ubiegłych: 4 999 412,83 PLN
zysk (strata) roku bieżącego: - 210063,60 PLN
IV. Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy 375 128,07 PLN
zobowiązania : 375 128,07 PLN
przychody przyszłych okresów (dotacje na rok przyszły) – 0,00 PLN

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

Na majątek organizacji składają się (z podaniem wysokości)
I. Aktywa trwałe : 4 962 951,26 PLN
Środki trwałe : Budynki i grunty : 4 616 897,39 PLN
Maszyny i urządzenia : 17 700,12 PLN
Inwestycje długoterminowe : 328 353,75 PLN
II. Aktywa obrotowe 1 092 324,87 PLN
zapasy : 757,55 PLN
środki finansowe w kasie : 24 245,68 PLN
środki finansowe na rachunku bankowym : 685 306,73 PLN
należności : 337 714,75 PLN
koszty przyszłych okresów : 44 300,16 PLN
III. Pasywa – Fundusz Własny 5 680 148,06 PLN
fundusz statutowy : 890 798,83 PLN
zysk (strata) z lat ubiegłych: 4 999 412,83 PLN
zysk (strata) roku bieżącego: - 210063,60 PLN
IV. Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy 375 128,07 PLN
zobowiązania : 375 128,07 PLN
przychody przyszłych okresów (dotacje na rok przyszły) – 0,00 PLN

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-16



1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego : 8 498 560,01PLN
w tym :
Zespół Szkół Katolickich – 2 793 381,47PLN
Społeczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące – 124 444,94 PLN
Katolicka Szkoła Podstawowa – 1 654 122,71 PLN
Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia – 2 441 463,04 PLN
Katolickie Przedszkole Niepubliczne – 1 217 728,56 PLN
Wynagrodzenia pokryte z 1% podatku - mianowania – 1 370,00 PLN
Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny – 42 440,00 PLN
Program Erasmus – 163 008,95 PLN
Amortyzacja – 60 600,34 PLN
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego : 2 567 206,19 PLN
Zespół Szkół Katolickich – 346 221,78 PLN
Społeczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące – 72 963,22 PLN
Katolicka Szkoła Podstawowa – 930 806,80 PLN
Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia – 419 584,98 PLN
Katolickie Przedszkole Niepubliczne – 581 532,28 PLN
Amortyzacja - 178945,44 PLN
Konkurs Paderewski in. Memoriam - 36 936,01 PLN
Pozostałe koszty – 215,68 PLN

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

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

Przychody uzyskanez 1 %- 51880,30 zł

Koszty pokryteześrodkówuzyskanych z 1 %
1. Koszty komisji przy awansiezawodowymnauczycieli placówek -2 342,89 zł

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

Data sporządzenia: 2022-03-25

Data zatwierdzenia: 2022-09-02

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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