
Rachunek zysków i strat

za okres 2016-01-01 do 2016-12-31

poprzedni rok

6 466 999,09

bieżący rok

6 960 144,45

I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 6 466 999,09 6 960 144,45

5 012 283,854 499 038,54Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego1.

Stan zaPozycja Wyszczególnienie

1 2

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z 
nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość 
dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

A.

Data sporządzenia:2017-03-30

Tadeusz Jaśkowski
Joanna Horowska
Agnieszka Gródek

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

Paweł Kochaniewicz -przewodniczący
Teresa Krzak - skarbnik
Jan Bodziony - sekretarz
Leszek Migrała - członek zarządu

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

1 947 860,601 967 960,55Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana 
stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – 
wartość ujemna)

2.

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE
33-300 NOWY SĄCZ
POL. KOLEGIACKI 2 
0000045896

a) Amortyzacja 0,00 5 249,99

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o 
rachunkowości dla mikrojednostek nieprowadzących działalności 
gospodarczej

Data zatwierdzenia:2017-06-27

B.

380 280,62 402 827,94

I.

1.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty działalności pożytku publicznego

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

6 144 612,71

6 144 612,71

4 508 896,47

6 736 797,93

6 736 797,93

5 012 916,92

1 723 881,011 635 716,24

415 312,83 435 567,14Pozostałe koszty

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego2.

d)

b) Zużycie materiałów i energii

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

a)

b)

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczeniac)

d) Pozostałe koszty

440 442,61

608 040,83

535 562,89

51 669,91 54 541,10

545 812,10

689 168,44

434 359,37

3 713 303,02 4 169 271,85

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 2 934,36 3 929,94

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 3 201,33 29,09

E. Wynik finansowy netto ogółem 322 119,41 227 247,37

I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) 322 119,41 227 247,37

II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) 0,00 0,00
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