S P R A W O Z D A N I E

O P I S O W E

W S T Ę P
Sprawozdanie opisowe z całokształtu działalności statutowej Stowarzyszenia
GLKS „ Zorza – Tempo ” Pacanów za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007.
-Adres: ul. Słupska 31 , Pacanów 28-133, Gmina Pacanów, Powiat BuskoZdrój, Województwo Świętokrzyskie,
-NIP 655-16-76-268, REGON 291060077, telefon (041)-376 50 88.
-Stowarzyszenie istnieje od 21.11.1987 roku. Wówczas na Walnym
Zgromadzeniu Założycielskim podjęto uchwałę o założeniu MLKS „Tempo”
Pacanów. Zatwierdzenie statutu klubu nastąpiło 22.12.1987 roku przez
organ nadzorujący, czyli Urząd Wojewódzki w Kielcach.
-Pierwsza rejestracja stowarzyszenia w Sądzie Rejonowym w Kielcach
nastąpiła 31.12.1996 roku.
-Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego klub uzyskał 24.08.2001 roku pod
Numerem 0000037015.
-Zmiana nazwy klubu na GLKS „Zorza – Tempo” Pacanów nastąpiła w
wyniku uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej 15.01.2000
roku.
-Status Organizacji Pożytku Publicznego klub uzyskał 26.05.2004 roku.
Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia GLKS „Zorza-Tempo”
Pacanów jest:
1.Rozwój różnych dyscyplin sportu, rekreacji oraz stałe podnoszenie ich
poziomu.
2.Czynny udział w życiu kulturalnym, społecznym i gospodarczym gminy.
Przedmiotem działalności statutowej Klubu-organizacji pożytku publicznego
jest:
1.Utrzymanie i modernizacja obiektów sportowych Klubu, tj. stadionu wraz z
zapleczem treningowym.
2.Aktywizowanie lokalnego społeczeństwa wokół kultury fizycznej i sportu.
3.Organizowanie i promowanie imprez sportowo-rekreacyjnych.
4.Uczestnictwo w państwowym i związkowym systemie zawodów
sportowych.
5.Organizowanie szkolenia sportowego dla młodzieży i dorosłych na poziomie
Wyczynowym.

6.Promowanie i organizowanie imprez rekreacyjnych ( np. festynów) dla
młodzieży i dorosłych.
W okresie objętym sprawozdaniem Klubem Sportowym GLKS „ZorzaTempo” kierował zarząd w składzie:
1.Czesław Bator
prezes zarządu
2.Krzysztof Naporowski
wiceprezes zarządu
3. Sławomir Skiba
wiceprezes zarządu
4.Jan Łuszcz
skarbnik klubu
5.Dariusz Dziekan
sekretarz klubu
6.Bogusław Wleciał
członek zarządu klubu
7.Antoni Wojtyś
członek zarządu klubu
8.Robert Cybulski
członek zarządu klubu
9.Sylwester Gawłowski
członek zarządu klubu
10.Ryszard Guła
członek zarządu klubu
11.Krzysztof Bryk
członek zarządu klubu
12.Grzegorz Molenda
członek zarządu klubu
13.Stanisław Starościak
członek zarządu klubu
Klub Sportowy GLKS „Zorza-Tempo” prowadzi swoją działalność statutową
w oparciu o 3 sekcje szkoleniowe:
1.Sekcję piłki nożnej seniorów występującą w świętokrzyskiej lidze
okręgowej / 4 lokata w tabeli/
2.Sekcję piłki nożnej juniorów młodszych grającą w Klasie okręgowej
juniorów młodszych /3 miejsce po rundzie jesiennej juniorów młodszych.
3.Sekcję trampkarzy starszych występujących w świętokrzyskiej lidze
okręgowej trampkarzy / 3 miejsce po rundzie jesiennej/.
W roku 2007 w w/w sekcjach trenowało łącznie 77 zawodników, w tym 77
rejestrowanych w Świętokrzyskim Związku Piłki Nożnej w Kielcach.
W podanym okresie sprawozdawczym klub zatrudniał 3 trenerówinstruktorów, gospodarza stadionu i pielęgniarkę sportową.
Uprawnienia członkowskie Stowarzyszenia „Zorza – Tempo „ posiada 72
osoby.
Klub Sportowy GLKS „Zorza-Tempo” sporządza bilans i rachunek wyników
zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku
(tekst jednolity Dz.U.01.137.1539 z późniejszymi zmianami).

SPRAWOZDANIE

OPISOWE

Sprawozdanie opisowe do sporządzonego bilansu na dzień 31.12.2007 roku

Stowarzyszenia GLKS „Zorza-Tempo” Pacanów.
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 roku zamyka się po stronie aktywów i
pasywów kwotą 429934,76 złotych i wykazuje stratę w kwocie 25107,54zł.
Po stronie aktywów bilans wykazuje następujące wartości:
I. Aktywa trwałe:

428205,84zł

1Środki trwałe
w tym
-I etap rozbudowy stadionu:
(trybuna zadaszona z siedziskami 440szt- 303577,30),
-nagłośnienie stadionu 8628,54

312205,84zł

2Inwestycje długoterminowe
Prace związane z II etapem rozbudowy stadionu

116000,00zł

II. Aktywa obrotowe

1728,92 zł

1. Środki pieniężne

1728,92 zł

w tym :
a. w kasie
b. w banku

740,88 zł
988,04 zł

Po stronie pasywów bilans wykazuje następujące wielkości:
I. Strata za rok obrotowy

-25107,54 zł

II. Zobowiązania i pożyczki

27254,00 zł

w tym:
a. kredyt bankowe i pożyczki
w tym:
-NBS Solec Zdrój /O/ Pacanów
-pożyczka K. Naporowski
b. zobowiązania

27000,00 zł
25000,00 zł
2.000,00 zł
254,00 zł

Specyfikacja zobowiązań:
1.Aeroklub Mielec
2.Sport Centrum Tarnów

154,00zł
100,00zł

III. Rozliczenia międzyokresowe
Przychodów tj.
(otrzymane dotacje na inwestycje rozliczane
proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych)

427788,30zł

W 2007 roku zakończono prace związane z rozbudową stadionu. I etap prac
został zrealizowany przez Firmę SAMSON Tarnów, wszystkie zobowiązania
związane z rozbudową stadionu zostały uregulowane na dzień 31.12.2007.
Rozpoczęto II etap rozbudowy stadionu gdzie na dzień 31.12.2007 r.
zrealizowano prace na kwotę 116000,00zł wszystkie zobowiązania
uregulowano w terminie płatności do dnia 31.12.2007.
Właścicielem działki na której znajduje się stadion jest Urząd Gminy Pacanów,
a Klub korzysta z obiektu na podstawie umowy użyczenia zawartej w dniu
27.06.2000 roku.
W ramach cytowanej umowy klub przeprowadza konieczne prace remontowe i
modernizacyjne obiektu.

RACHUNEK

WYNIKÓW

I. Przychody z działalności statutowej
1.Składki brutto członków Klubu
840,00 zł
2.Inne przychody określone statutem
112385,15 zł
w tym:
-Dotacja z Urzędu Gminy
60.000,00
-Dotacja z Urzędu Gminy
24.000,00
-Pozostałe wpływy

113225,15 zł

28385,15

II. Koszty realizacji zadań statutowych
w tym:
1.Delegacje służbowe
1533,36
2.Diety, premie oraz zwrot kosztów
przejazdu dla zawodników
25370,40
3.Napoje i posiłki dla zawodników
1.967,23

58026,06 zł

4.Koszty związane z pracą zarządu
Oraz reprezentacją klubu
5.Zakup sprzętu sportowego
6.Delegacje sędziowskie
7.Koszty związane z utrzymaniem
i rozbudową stadionu
8.Transport zawodników na mecze

955,76
11419,92
5167,32
571,75
11.040,32

III. Koszty administracyjne
w tym:
1.Energia
761,11
2.Art. Biurowe
1.855,69
3.Opłaty sądowe i skarbowe
280,00
4.Usługi graficzne
244,00
5.Usługi telekomunikacyjne
144,50
6.Prowizje bankowe
1.080,55
7.Podatek PIT-4
9.812,60
8.Opłaty regulaminowe i transferowe
5693,57
9.Wynagrodzenia trenerów, gosp. Stad. 31.436,64
zaplecza medycznego-umowy o dzieło
10.Amortyzacja
1.215,20
IV. Pozostałe przychody
tj. dochód ze sprzedaży biletów i imprez i inne
V. Przychody finansowe
tj. dopisane odsetki przez NBS O Pacanów
VI. Koszty finansowe
tj. zapłacone odsetki od kredytów
VII. Strata z roku 2006 zwiększająca koszty roku 2007

52523,86zł

10.477,70 zł
7,56 zł
3.026,15 zł
-35.241,88 zł

(Dokonano korekty wyniku finansowego za 2006 rok
przenosząc nakłady na inwestycje wynikające z fa 07/12/2006 w kwocie
80000,00zł za I etap rozbudowy stadionu na konto 080 inwestycje
oraz dotację z Ministerstwa Sportu na sfinansowanie w/w inwestycji przekazaną
na koniec grudnia 2006 w kwocie 22000,00zł na konto 840 –rezerwy i przychody
rozliczone w czasie (strata z 2006 93241,88zł minus korekta wyniku 58000,00zł,
strata po korekcie35241,88)
VIII. Zysk za rok 2007
Ogółem strata na koniec 2007 roku wynosi

10.134,34 zł
-25.107,54 zł

Rachunek wyników za rok 2007 zamyka się stratą w kwocie 25.107,54 zł.

