
 

                                           INFORMACJA DODATKOWA 

 

                                 do Sprawozdania Finansowego za rok 2019    

Informacje ogólne: 

1.  Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, z siedzibą 

a. Pl. Ks. Emila Szramka 2; 40-014 Katowice,  

b. KRS 0000068764,  NIP: 954-19-60-472 

c. REGON: 271007673 

 

2. Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach rozpoczął swoją działalność statutową jako 

stowarzyszenie zarejestrowane w 1981 roku, czas działania jest nieograniczony, 

 

3. Podstawowymi celami działalności KIK-u są: 

-     działalność dla kształtowania osobowości ludzkiej i wychowania człowieka,          

       świadomego swych obowiązków patriotycznych, osobistych i społecznych, 

-     działalność społeczno-kulturalna, oświatowo-wychowawcza i charytatywno-opiekuńcza,   

      ze szczególnym uwzględnieniem tysiącletniej kultury chrześcijańskiej Polski i kultury   

      regionalnej Śląska, 

      -     podejmowanie działań zapobiegających zjawiskom patologii społecznej, 

      -     wyrażanie opinii i zgłaszanie postulatów w sprawach dotyczących zagadnień moralnych,     

            kulturalnych, społecznych, gospodarczych i politycznych. 

 

4. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 29.11.2006r. uzyskał status 

organizacji pożytku publicznego. 

 

5. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia KIK obejmuje okres roku obrotowego od 

01.01.2019r. do 31.12.2019r, 

 

6. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności. Nie istnieją 

okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez KIK działalności, w 

dającej się przewidzieć przyszłości, 

 

7. Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach jest jednostką mikro -  nie prowadzi 

działalności gospodarczej i spełnia przesłanki określone w art. 3 ust. 1a pkt.  1 ustawy o 

rachunkowości z dnia 11 lipca 2014 r.o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r., poz. 1047, ost. 

zm. w Dz. U. z 2017 poz. 2342 ) , 

 

8.  Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach zgodnie z decyzją Walnego Zebrania 

Delegatów KIK (organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe w organizacji) 

sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z  załącznikiem nr 4 do ustawy o 

rachunkowości. 

 

9. Wycena aktywów i pasywów dokonana jest zgodnie z zasadami określonymi w ustawie 

o rachunkowości. 

 

 



 

 

 

Informacje uzupełniające do bilansu:  

1) Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych 

instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych 

nieuwzględnionych w bilansie, 

2) Stowarzyszenie nie udzielało zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, 

zarządzających i nadzorujących, 

3) Stowarzyszenie nie posiada udziałów (akcji) własnych, 

4) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach 

 

Bilans na dzień 31 grudnia 2019r po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę:  9.020,40 zł                

 

W Aktywach         - na aktywa obrotowe w wysokości  2.317,51 zł składają się: 

1. środki pieniężne w kasie:                                              182,49 zł 

2. środki pieniężne na rachunkach bankowych:            2.135,02 zł 

                    

W Pasywach         - Fundusz własny odzwierciedla wysokość wyniku finansowego za 

poprzednie lata tj.: 7.980,40  zł powiększonego o  wynik finansowy netto za rok bieżący tj. zysk 

w wysokości: 947,75 zł . 

Na kwotę zobowiązań w wys. 92,25 zł składa się faktura zapłacona w styczniu 2020 roku. 

 

Rachunek Wyników za rok 2019 wykazuje nadwyżkę  przychodów nad kosztami, tj. zysk w 

wysokości 947,75  zł. 

 

5) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł 

 

Na przychody ogółem z działalności KIK w 2019r w wysokości 44.803,41 zł składają się 

następujące pozycje: 

 

-  Składki członkowskie:                                                           3.507,00 

 

-  Pozostałe przychody określone statutem 

    (1% podatku)                                                                         1.380,90 

 

-  Darowizny                                                                             10.620,00 

 

-  Pozostałe przychody                                                             29.000,00 

    (środki z Urzędu Miasta Katowice  

     na współfinansowanie imprez kulturalnych)                      

w tym: 

     Muzyka Organowa w Katedrze                                           19.000,00    

     Dni Kultury Chrześcijańskiej                                              10.000,00 

     

- Pozostałe przychody                                                                 295,51         

 



 

6) informacje o strukturze kosztów 

 

Na koszty realizacji zadań statutowych ogółem, poniesione w 2019r  

w wysokości  43.855,66 zł składają się: 

 

1. Wydawanie Biuletynu „DLATEGO”                                     8.961,78                                                                                 

2. Dni Kultury Chrześcijańskiej                                               10.852,77 

4. Muzyka Organowa w Katedrze                                            19.307,71 

5. Koszty spotkań środowiskowych                                              155,20 

6. Koszty udziału w Kongresie                                                      352,20 

6. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych                       1.748,40 

7. Koszty administracyjne                                                          2.006,10  

8. Koszty usług bankowych:                                                         471,50 

                                                

 
Wykazana na dzień 31.12.2019r nadwyżka  przychodów nad kosztami wynosi: 947,75 zł 

 

Zatrudnienie w roku obrotowym 2019: Stowarzyszenie nie posiada żadnych etatowych 

pracowników. 

 

Stowarzyszenie jest podatnikiem zwolnionym od podatku na zasadach i w zakresie określonym 

w art. 17 ust.1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz jako organizacja 

pożytku publicznego nie dokonuje wydatków na cele inne niż statutowe. 

 

 

 

 /-/ Małgorzata Piechoczek                                      /-/ Andrzej Dawidowski                                                

 

 

 

                   Skarbnik                                                               Prezes 

Klubu Inteligencji Katolickiej                               Klubu Inteligencji Katolickiej 

              w Katowicach                                                     w Katowicach 

 

 

 

 

 


