WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2014
INFORMACJA DODATKOWA
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Pl. Ks. Emila Szramka 2; 40-014 Katowice.
NIP: 954-19-60-472
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach rozpoczął swoją działalność statutową jako
stowarzyszenie zarejestrowane w 1981 roku.
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach zarejestrowany jest pod numerem KRS
0000068764, REGON 271007673.
Podstawowymi celami działalności KIK-u są:
1. działalność dla kształtowania osobowości ludzkiej i wychowania człowieka,
świadomego swych obowiązków patriotycznych, osobistych i społecznych,
2. działalność społeczno-kulturalna, oświatowo-wychowawcza i charytatywnoopiekuńcza, ze szczególnym uwzględnieniem tysiącletniej kultury chrześcijańskiej
Polski i kultury regionalnej Śląska,
3. podejmowanie działań zapobiegających zjawiskom patologii społecznej,
4. wyrażanie opinii i zgłaszanie postulatów w sprawach dotyczących zagadnień
moralnych, kulturalnych, społecznych, gospodarczych i politycznych.
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 29.11.2006r. uzyskał status
organizacji pożytku publicznego.
Klub prowadzi nieodpłatną statutową działalność pożytku publicznego w następującym
zakresie:
- wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,
- wydawanie nagrań dźwiękowych,
- działalność organizatorów turystyki,
- pozyskiwanie ofert pracy i upowszechnianie informacji o miejscach pracy,
- działalność organizatorów targów, wystaw i kongresów,
- kształcenie ustawiczne dorosłych,
- działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego,
- pomoc społeczna bez zakwaterowania,
- działalność organizacji religijnych,
- działalność pozostałych organizacji członkowskich,
- popularyzacja dorobku różnych dziedzin kultury,
- działalność rozrywkowa,
- działalność bibliotek innych niż publiczne.
Rachunkowość Stowarzyszenia jest prowadzona na podstawie przepisów ustawy o
rachunkowości z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości stowarzyszeń, fundacji
i innych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 137 z 2001r.
poz. 1539 z późn. zm.).
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres roku obrotowego od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
Zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności.

Wycena aktywów i pasywów dokonana jest zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o
rachunkowości.
W roku 2014 nie wystąpiły istotne zmiany stosowanych metod i zasad księgowości.
Bilans na dzień 31 grudnia 2014r po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę:
13.163,10 zł
W Aktywach

- na aktywa obrotowe w wysokości 6.460,21 zł składają się:
1. środki pieniężne w kasie:
820,51 zł
2. środki pieniężne na rachunku bankowym:
4.668,68 zł
3. należności krótkoterminowe
971,02 zł

W Pasywach
- Fundusz własny odzwierciedla wysokość funduszu statutowego za
poprzednie lata tj.: 9.261,42 zł pomniejszonego o wynik finansowy netto za rok bieżący tj.
stratę w wysokości: 197,08 zł .
Rachunek Wyników za rok 2014 wykazuje stratę t.j. nadwyżkę kosztów nad przychodami w
wysokości 197,08 zł.
Na przychody ogółem z działalności KIK w 2014r w wysokości 53.236,34 zł składają się
następujące pozycje:
1. Składki członkowskie:
2. Pozostałe przychody określone statutem
(1% podatku)
3. Darowizny
4. Przychody dot. kongresu Ruchów Katolickich
5. Pozostałe przychody
(środki z Urzędu Miasta Katowice
na współfinansowanie imprez kulturalnych)
w tym:
- Dzień Dziecka w Ogrodach Kurii Metropolitalnej
- Dni Kultury Chrześcijańskiej
- Muzyka Organowa w Katedrze

4.165,00

4.500,00
43.600,00

8.000,00
10.000,00
25.600,00

6.Pozostałe przychody

971,02

7. Przychód finansowy

0,32

Na koszty realizacji zadań statutowych ogółem, poniesione w 2014r
w wysokości 53.433,42 zł składają się:
1. Wydawanie Biuletynu „DLATEGO”
2. Dni Kultury Chrześcijańskiej

7.040,62
10.500,00

3. Muzyka Organowa w Katedrze
4. Dzień Dziecka w Ogrodach Kurii Metropolitarnej
5. Koszty spotkań środowiskowych
6. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych
8. Koszty administracyjne
9. Koszty usług bankowych:

25.600,00
8.502,35
317,00
268,87
654,08
550,50

Wykazana na dzień 31.12.2014r nadwyżka kosztów nad przychodami w wysokości:
197,08 zł zostanie pokryta z funduszu statutowego KIK.
Zatrudnienie w roku obrotowym 2014: 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.
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