Dane organizacji
nazwa: Zielonogórski Klub Sportowy Karate
siedziba/adres: Zielona Góra; ul. Ptasia 38/88
data wpisu w KRS: 12-05-2003
numer KRS: 0000161063; REGON: 970366951; NIP: 929-15-63-898
Zarząd (osoby uprawnione do reprezentacji):
Prezes Andrzej Makowski
Skarbnik Eliasz Madej

Cel: Rozwój rekreacji oraz sportu Karate wśród ogółu społeczeństwa, a w
szczególności wśród dzieci i młodzieży. Oparty na pracy społecznej swoich członków

Działalność statutowa
Zielonogórski Klub Sportowy Karate realizuje swój cel poprzez:
Zrzeszanie i aktywizowanie osób sportowo uzdolnionych do uprawiania sportu Karate
Klub zrzesza 80 osob. Są to osoby w wieku od 6 do 50 lat interesujące się sportem karate.
Szczególny nacisk kładziony jest na rozwój i upowszechnianie sportu wśród dzieci i
młodzieży. W dobie wszechobecnej komputeryzacji i zbyt zasiedziałego trybu życia wielu
młodych ludzi, zaniku kontaktów międzyludzkich, wspólne uprawiane sportu, zwłaszcza
karate, przyczynia się do rozwoju fizycznego, społecznego i kulturalnego młodych ludzi.
Ponadto bogate doświadczenie (ponad 30-letnie) pozwala na opracowanie interesującej
oferty dla ludzi w każdym wieku.

Organizowanie systematycznego szkolenia sportowego przy pomocy fachowej kadry
instruktorskiej
Zielonogórski Klub Sportowy Karate zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę, która
przyczynia się do rozwoju działalności statutowej Klubu. Fachowość i doświadczenie kadry
pozwalają na prowadzenie zajęć dydaktycznych karate oraz rekreacyjno - sportowych na
bardzo wysokim poziomie.
Organizowania imprez rekreacyjnych i zawodów sportowych
W roku sprawozdawczym 2010 oprócz zajęć nauki karate Zielonogórski Klub Sportowy
Karate przyczynił się do rozwoju kulturalno-oświatowego dzieci i młodzieży. Pozwalał na
upowszechnianie wiedzy o innych krajach np. Japonii. Wskazywał drogę zrozumienia i
akceptacji innych kultur. Wiedza ta przekazywana jest w sposób oryginalny i inspirujący
poprzez organizowanie spotkań kulturalnych „Wieczory Japońskie”.

Prowadzenie wszelkiej prawem dopuszczalnej działalności gospodarczej z której
dochód jest przeznaczony na działalność Klubu
Działalność gospodarcza nie jest prowadzona
Uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym
Członkowie Zielonogórskiego Klubu Sportowego Karate oraz uczęszczające na zajęcia
Karate dzieci i młodzież uczestniczyli w następujących zawodach sportowych, zdobywając
nagrody i wyróżnienia:
1. Turniej o Puchar Dyrektora MOSIR Zielona Góra – Zielona Góra – 27.03.2010
2. Mistrzostwa Makroregionu i MMM – Poznań – 13.03.2010
3. Mistrzostwa Polski Seniorów – Warszawa – 19.04.2010
4. Otwarte Mistrzostwa Kożuchowa – Kożuchów – 09.05.2010

5.
6.
7.
8.

Mistrzostwa Województwa Lubuskiego – Gubin – 29.05.2010
Mistrzostwa Polski Juniorów – Kraków – 9 – 10.10.2010
Otwarty Turniej Powiatu Grodziskiego – Grodzisk WLKP – 13.11.2010
Puchar Polski Młodzików i Juniorów Młodszych – Legnica – 27.11.2010

9. Puchar Polski Seniorów – Zamość – 11.12.2010
10. Ogólnopolskie Mistrzostwa Gubina – Gubin – 18.12.2010
W trakcie powyższych zawodów przedstawiciele Klubu zdobyli następujące nagrody:
I miejsce w klasyfikacji drużynowej MM Zachodniego Poznania
II miejsce drużynowo w Mistrzostwach Województwa Lubuskiego w Gubinie
III miejsce indywidualne Tomasz Madej Mistrzostwa Polski Seniorów w Warszawie
III miejsce indywidualne Jakub Koj w Mistrzostwach Polski Juniorów w Krakowie
I miejsce indywidualne Bartosz Galiński Pucharu Polski Młodzików w Legnicy
I miejsce indywidualne Marek Madej Puchar Polski Seniorów w Zamościu
Prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji
Do zadań Zielonogórskiego Klubu Sportowego Karate, oprócz prowadzenia zajęć karate
należy również propagowanie zdrowego trybu życia. Ponadto poza cyklicznymi szkoleniami
w roku szkolnym rozwój dyscypliny karate Kyokushin realizowany jest również w trakcie
wakacji i ferii zimowych. Klub organizuje obozy zimowe i letnie oferując w swoim programie
zajęcia sportowo rekreacyjne takie jak: wspinaczka, strzelanie z łuku, gry zespołowe miedzy
innymi siatkówka plażowa.

Przychody
Przychody za rok:
Wyszczególnienie

2010
Kwota

% struktury

Przychody razem
Z tego:

151905,64

100

1. Przychody działalności statutowej

86720,00

57,10

a) Składki Członkowskie

65220,00

42,93

b) Dotacje

21500,00

14,17

1645,50

1,08

1645,50

1,08

3. Inne przychody:

63540,00

41,82

a) Darowizny

9200,00

6,06

b) Organizacja obozów

41690,14

27,44

c) Zawody i egzaminy

5380,00

3,54

d) Zajęcia sportowe

7270,00

4,79

2. Przychody działalności statutowej
pożytku publicznego
z tego:
a) działalności nieodpłatnej

Koszty

Koszty za rok:
Wyszczególnienie

2010

Koszty razem
z tego:

Kwota

% struktury

151679,16

100

1. Koszty realizacji poszczególnych
97487,86
zadań statutowych

64,27

2. Koszty
realizacji
pożytku publicznego

1645,50

1,08

52545,80

34,65

działalności

3. Koszty
ogólnoadministracyjne
działalności statutowej
4. Koszty finansowe

0

0

Inne informacje

W roku 2010 w Zielonogórskim Klubie Sportowym Karate zatrudniano 1 pracownika na stanowisku instruktora.
Zawarto umowy cywilno-prawne z 3 osobami . Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawych wyniosły 20.142,48 zł
Zielonogórski Klub Sportowy Karate nie ma zaległości podatkowych – odprowadzana jest zaliczka na podatek
dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzenia i umów cywilno –prawnych (deklaracja PIT 4).

Działalność zlecona przez podmioty państwowe i samorządowe
w formie powierzenia lub wsparcia realizacji zadania publicznego

Podmiot

Umowa nr

Zadanie

Dotacja

Urząd Miasta Zielona Góra

SK.III.50143-60/10

Działalność Statutowa Zielonogórskiego
Klubu Sportowego Karate

7000,00 zł

Urząd Miasta Zielona Góra

SK.III.50143-238/10

Działalność Statutowa Zielonogórskiego
Klubu Sportowego Karate

4000,00 zł

Umowa z dnia
11.03.2010

Działalność Statutowa Zielonogórskiego
Klubu Sportowego Karate

8500,00 zł

Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego

DE.II.3023-243/2010

Działalność Statutowa Zielonogórskiego
Klubu Sportowego Karate

300,00 zł

Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego

DE.II.3023-126/2010

Działalność Statutowa Zielonogórskiego
Klubu Sportowego Karate

1000,00 zł

Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego

DE.II.3023-97/2010

Działalność Statutowa Zielonogórskiego
Klubu Sportowego Karate

700,00 zł

Urząd Gminy Świdnica

Łączna kwota otrzymanych dotacji 21.500,00 złotych

I.

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego

1. Przedmiotem podstawowej działalności
Sportowego Karate w roku obrotowym było

operacyjnej

Zielonogórskiego

Klubu

 Rozwój rekreacji oraz sportu Karate wśród ogółu społeczeństwa, a w szczególności
wśród dzieci i młodzieży .
 Zrzeszanie i aktywizowanie osób sportowo uzdolnionych do uprawiania sportu Karate
 Organizowanie systematycznego szkolenia sportowego przy pomocy fachowej kadry
instruktorskiej.
 Organizowanie imprez rekreacyjnych i zawodów sportowych
 prowadzenie wszelkiej prawem dozwolonej działalności gospodarczej z której dochód
jest przeznaczony na działalność Klubu
 Prowadzenie działalności z zakresu sportu i rekreacji
1. Zielonogórski Klub Sportowy Karate zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym
w Zielonej Górze, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 0000161063
2. Przedmiotowe sprawozdanie obejmuje rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010
3. Sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie 9 stron.
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej
kontynuacji działalności.
5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych
prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką)
rachunkowości.
a) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych
b) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
c) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
d) system ochrony danych i ich zbiorów,

e) własny wzór sprawozdania finansowego z rachunkiem zysków i strat, w sposób
zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8
ustawy o rachunkowości.
Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad,
metod i wzorów dopuszczonych ustawą i z uwzględnieniem specyfiki i warunków
działania Zielonogórskiego Klubu Sportowego Karate oraz wprowadzono je do
stosowania na okres wieloletni.
6. Wykazane w bilansie, na koniec roku obrotowego, aktywa i pasywa wyceniono
następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości:
a) Wartości niematerialne i prawne wg wartości netto
b) Środki trwałe według wartości netto
c) zapasy towarów według ceny nabycia
d) należności w wartości zapłaty
e) inwestycje długoterminowe według kursu PKO na dzień 31.12.2010 r.
f) zobowiązania według kwoty do zapłaty

Zielona Góra, dnia ………………….

Zarząd Zielonogórskiego Klubu Sportowego Karate
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

…………………………………………………………………

w zł i gr.

AKTYWA

Stan aktywów na:
Wyszczególnienie aktywów

koniec

roku

koniec

poprzedniego

obrotowego

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Należności długoterminowe

0

0

IV. Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe)

0

0

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0

0

10823,59

6294,43

0

0

II. Należności i roszczenia

0

0

III. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)

10823,59

6294,43

1. Środki pieniężne

10823,59

6294,43

2. Pozostałe aktywa finansowe

0

0

0

0

10823,59

6294,43

1

A. Aktywa trwałe
z tego:
I.

Wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe
w tym w budowie

B. Aktywa obrotowe
z tego:
I.

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Suma bilansowa

roku

w zł i gr.

PASYWA

Stan pasywów na:
Wyszczególnienie pasywów

koniec

1

A. Fundusze własne
z tego:
I.

Fundusz statutowy

obrotowego

2

3

10823,59

6294,43

8445,77

6067,95

0,00

0,00

2377,82

226,48

0,00

226,48

2377,82

0,00

1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)
2. Nadwyżka kosztów na przychodami (-)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

koniec

poprzedniego

II. Fundusz z aktualizacji wyceny
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy

roku

0

0

0

0

0

0

1. Kredyty i pożyczki

0

0

2. Inne zobowiązania krótkoterminowe

0

0

3. Fundusze specjalne

0

0

III. Rezerwy na zobowiązania

0

0

IV. Rozliczenia międzyokresowe

0

0

1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

0

0

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

0

0

10823,59

6294,43

z tego:
I.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów
i pożyczek

II. Zobowiązania

krótkoterminowe

i

fundusze

specjalne

Suma bilansowa

roku

Zielona Góra, ………………

Zarząd Klubu Sportowego Karate
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

…………………………………………………………………

Rachunek wyników (zysków i strat)

III.

w zł i gr.
Kwoty za rok:
Wyszczególnienie
poprzedni

Obrotowy

2

3

130025,00

150260,00

130025,00

128760,00

II. Odpisy z zysku

0

0

III. Inne przychody określone statutem – dotacje

0

21500,00

91546,47

97487,86

38478,53

52772,14

D. Przychody działalności pożytku publicznego

0

1645,50

Przychody działalności nieodpłatnej

0

1645,50

0

0,00

0

1645,50

0

1645,50

0

0,00

F. Wynik finansowy działalności pożytku publicznego (D-E)

0

0,00

G. Koszty ogólnoadministracyjne

40856,35

52545,80

1. amortyzacja

0

0

2. zużycie materiałów i energii

6282,24

8818,96

3. usługi obce

756,40

762,50

4. podatki i opłaty

0,00

417,60

33817,71

42546,74

0

0

1

A. Przychody z działalności statutowej tradycyjnej
I.

Przychody określone statutem

B. Koszty realizacji zadań statutowych – tradycyjnych
C. Wynik

finansowy

na

działalności

statutowej

– tradycyjnej (A-B)

I.

II. Przychody działalności odpłatnej (non profit)
E. Koszty realizacji zadań pożytku publicznego
I.

Koszty działalności nieodpłatnej

II. Koszty działalności odpłatnej (non profit)

5. wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
6. podróże służbowe

7. pozostałe koszty

0

0

H. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. D i J):

0

0

I.

Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H):

0

0

J.

Przychody finansowe:

0

0,14

0

0

-2377,82

226,48

0

0

Zyski nadzwyczajne (+)

0

0

II. Straty nadzwyczajne (-)

0

0

N. Wynik finansowy ogółem (L ± M)

0

0

-2377,82

0

0

226,48

K. Koszty finansowe:
L. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C+FG+H-I+J-K)
M. Zyski i straty nadzwyczajne
I.

I.

Niedobór (-) zwiększający koszty następnego roku
obrotowego

II. Nadwyżka (+) zwiększająca przychody następnego roku
obrotowego

Zielona Góra, dnia ……………….

Zarząd Zielonogórskiego Klubu Sportowego Karate
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

…………………………………………………………………

Informacja dodatkowa – załącznik do
bilansu oraz rachunku zysków i strat

1. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:
1) zmiany, w ciągu roku obrotowego, wartości środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych:
a) środki trwałe wartość początkowa:
Wyszczególnienie

wg

Wartość
na

początkowa

koniec

w zł i gr.
Zwiększenia z tytułu:
- zakupów

Zmniejszenia wartości

Stan na koniec roku

- aktualizacji

początkowej

obrotowego

roku

pozycji bilansowych
poprzedniego

- inne

Środki trwałe razem:
z tego:
1. środki trwałe
2. środki

trwałe

niskocenne

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) umorzenia środków trwałych:
Wyszczególnienie

wg

w zł i gr.
Zwiększenia umorzeń:

Dotychczasowe

Zmniejszenia
- dotychczasowych

pozycji

bilansowych

(środków trwałych)

Umorzenie

umorzenia na koniec
roku poprzedniego

- przejętych z zakupów
- pozostałych

umorzeń

środków

trwałych

Stan na koniec roku
obrotowego

środków

trwałych razem:

0

0

0

0

0

0

0

0

z tego:
1. środki trwałe

c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa:
Wartość
Wyszczególnienie wg

początkowa

pozycji bilansowych

koniec
poprzedniego

na
roku

Zwiększenia z tytułu:
- nowych zakupów
- inne

w zł i gr.
Zmniejszenia
wartości

Stan na koniec roku

niematerialnych

obrotowego

i prawnych

Wartości niematerialne
i prawne razem:

0

0

0

0

z tego:

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:
Wyszczególnienie

wg

w zł i gr.

Dotychczasowe
umorzenia na koniec

Zwiększenia umorzeń

pozycji bilansowych

Zmniejszenia

Stan na koniec roku

umorzeń

obrotowego

0

0

roku poprzedniego

Umorzenie

wartości

niematerialnych

0

i prawnych razem:

0

z tego:

e) długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje):
Wyszczególnienie

wg

pozycji bilansowych

Wartość

na

koniec

w zł i gr.

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na koniec roku

roku poprzedniego

w ciągu roku

w ciągu roku

obrotowego

0

0

0

0

0

0

0

0

Długoterminowe
aktywa

finansowe

(inwestycje) razem:
z tego:
1. Jednostki PKO

Zatrudnienie
przeciętna liczba zatrudnionych
za rok poprzedni:
Wyszczególnienie wg grup zawodowych
ogółem

w

za rok obrotowy:
tym

kobiety

ogółem

w

kobiety

Zatrudnienie razem
1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

2) pracownicy kierownictwa

0

0

0

0

3) pozostali pracownicy

0

0

0

0

z tego:
1) pracownicy

na

stanowiskach

bezpośrednio-

produkcyjnych
z tego:


technicy i inny średni personel (kuchnie)

1) pracownicy obsługi
z tego:


pracownicy biurowi



instruktorzy

a) wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniami wypłaconymi (należnymi) z
zysku członkom Zarządu i innych organów statutowych Jednostki:
w zł i gr
w roku:
Wyszczególnienie
poprzednim

obrotowym

tym

Wynagrodzenie łącznie
11459,52

11809,80

1) członkom Zarządu

0

0

2) członkom innych organów statutowych

0

0

3) Instruktor

11459,52

11809,80

z tego: wypłacone

b) pożyczki i podobne świadczenia udzielone członkom Zarządu i innych
organów statutowych Jednostki:
w zł i gr
w roku:
Wyszczególnienie
poprzednim

obrotowym

0,00

0,00

1) członkom Zarządu

0,00

0,00

2) członkom innych organów

0,00

0,00

Udzielone pożyczki łącznie
z tego:

Zielona Góra, dnia ……………

Zielonogórski Klub Sportowy Karate
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

…………………………………………………………………

