Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia
„UKS - Jedynka Kórnik” w 2018 roku
1. Podstawowe informacje o Stowarzyszeniu
Stowarzyszenie „UKS – Jedynka Kórnik” jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Poznaniu pod numerem 0000570210 od dnia 07-08-2015r. Swoją działalność jednak
prowadzi od 02-04-2000r, od tego roku było zarejestrowane w Rejestrze Uczniowskich Klubów Sportowych Starostwa Poznańskiego. Siedzibą Stowarzyszenia jest Plac Niepodległości
28, 62-035 Kórnik, NIP 777-24-53-685, Regon 639727606.
Cele statutowe Stowarzyszenie :
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
2. Rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
3. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
4. Ochrona i promocja zdrowia poprzez sport,
5. Inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności sportowej.
Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego, działalność
odpłatną pożytku publicznego w zakresie działalność statutowej. A od 2015 roku działalność
gospodarczą związaną ze sportem oraz działalność agencji reklamowych. Dochód z
działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i jest na te cele
przeznaczany.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.
Działalność Klubu jest bardzo różnorodna, Klub nie skupia się na jednej dyscyplinie
sportu, ale szeroko realizuje cele rozwijania zainteresowań sportowych wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych. W 2018 roku Klub prowadził szkolenie w 3 sekcjach dla dzieci i
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młodzieży: sekcji kolarskiej, sekcji łuczniczej, sekcji pływackiej. W ten sposób realizował cel
w postaci planowania i organizowania pozalekcyjnego życia sportowego, stwarzania
warunków dla zapewnienia wszechstronnego rozwoju, sprawności fizycznej i umysłowej.
Młodzież naszego Klubu uczestniczyła w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa dzieci
i młodzieży. Efektem tegorocznej pracy zawodników sekcji kolarskiej było zdobycie 344
punktów natomiast zawodnicy sekcji łuczniczej zdobili 5 punktów.
W klasyfikacji klubów uczestniczących we współzawodnictwie sportu dzieci i młodzieży na
3766 klubów z całej Polski UKS- Jedynka Kórnik zajął 50 miejsce, pierwsze w powiecie
poznańskim drugie w województwie a trzecie miejsce w Polsce wśród klubów kolarskich.
Klub zorganizował w tym roku szereg zgrupowań szkoleniowych w kraju i dwa w Hiszpanii
(to dla zawodników sekcji kolarskiej). Promocję zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień
poprzez aktywność ruchową Klub realizował

między innymi poprzez zorganizowanie

jednego festynu rowerowego dla dzieci i młodzieży oraz jednego turniejów w tenisie
stołowym, strzelectwie sportowym, rzucie lotką oraz kilku turniei w

badmintonie i

łucznictwie. Dodatkowo Klub był organizatorem Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej, Ligi piłki
nożnej na hali FUTSAL, Kórnickiej Ligi Siatkówki Amatorów. W 2018r również drużyna
tenisistów uczestniczyła w rozgrywkach V Ligii Tenisa Stołowego. Poprzez te wszystkie
działania Klub realizował cel w postaci inicjowania wspierania i organizowania działalności
sportowej na terenie gminy Kórnik. Realizowaliśmy zadania w zakresie kultury fizycznej i
sportu w ramach wspierania zadań publicznych przez władze samorządowe i powiatowe.
Klub realizował 10 zadań współfinansowanych przez Miasto i Gminę Kórnik oraz 4 zadania
współfinansowane przez powiat poznański. Otrzymaliśmy również nagrodę za zajęcie I
miejsca w Polsce w klasyfikacji klubów z gmin 20-50 tys. mieszkańców z Ministerstwa
Sportu i Turystyki.
Klub pierwszy raz brał udział w programie Ministerstwa Sportu i Turystyki pod nazwą „
Program wpierania kolarstwa w Polsce pn. MSiT (MTB, Szosa i Tor)” w którym
uczestniczyło 5 naszych zawodników oraz była zawodniczka Katarzyna Pawłowska.
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3. Informację o prowadzonej działalności gospodarczej.
Od 2015 roku Klub prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu
usług promocyjnych, reklamowych i marketingowych głownie w celu pozyskania środków na
działalność statutową. W związku z tymi usługami Klub jest czynnym podatnikiem Vat.
Wyniki na prowadzonej działalności w poszczególnych latach przedstawia tabela:

Rok

Przychody

2015

73 000,00

Koszty

Wynik na działalności

0,00

73 000,00

2016

234 815,73 94 505,72

140 310,01

2017

123 230,49 57 194,32

66 036,17

2018

92 978,85 16 439,14

76 539,71

4. Informacje o pracach Zarządu Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia „UKS - Jedynka Kórnik” wybrany został na Walnym Zebraniu
22 maja 2018 roku. Prezesem został Maciej Brylewski, skarbnikiem Marzena Brylewska,
sekretarzem Robert Taciak, członkami zarządu

Karol Niemier i Dariusz Wawrzynika .

Powołano też nową komisję rewizyjną, a członkami jej są:
Przewodniczący: Bartosz Górka
Sekretarz: Jolanta Walczak
Członek Komisji: Viktoria Żegleń
W okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia UKS - Jedynka Kórnik odbył 4
protokołowanych zebrań, podczas których podjętych zostało 7 Uchwał. Tematyka posiedzeń
między innymi dotyczyła:
- wyznaczanie terminu Walnego Zebrania Członków,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego Klubu,
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- przyjęcia oraz wykreślenia członków Klubu,
- analizy sytuacji finansowej oraz sprawdzenia poszczególnych etapów realizacji zadań
zleconych,
- ustalenia wysokości stypendiów sportowych,
- informacji o osiągnięciach naszych zawodników,
- zatwierdzenie nowej polityki rachunkowości i wzorów sprawozdań finansowych.
- powołania i przeprowadzenie inwentaryzacji w sekcji kolarskiej, łuczniczej , badmintona,
pływackiej,
- zatwierdzenie polityki bezpieczeństwa i dokumentacji o RODO.
Komisja Rewizyjna odbyła jedno posiedzenia, 22-05-2018r w celu sprawdzenia dokumentacji
finansowej i zaopiniowania sprawozdania finansowego i merytorycznego Klubu za rok 2017.
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł
Przychody organizacji:
Przychody organizacji z działalności gospodarczej ( sprze-

722 315,01
92 978,85

daży usług)
Dotacje

442 500,00

Miasto i Gminy Kórnik

167 000,00

Powiat Poznański
MSiT program „Wspieranie kolarstwa w Polsce pt. MTB,

19 000,00
231 500,00

szosa i tor”
MSiT z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

25 000,00

-nagroda za uzyskane punkty w współzawodnictwie sportu
dzieci i młodzieży,
Inne przychody operacyjne – przychody działalności statu-

156 759,63

towej nieodpłatnej
Składki brutto określone statutem

24 640,00

wsparcie finansowe z Wielkopolskiego Stowarzyszenia

90 125,00

Sportowego
wpłaty, darowizny od osób fizycznych i prawnych
Inne przychody operacyjne i finansowe
Przychody z działalności statutowej odpłatnej

32 322,07
9 672,56
30 076,53
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6 . Informacja o świadczeniach, realizowanych przez organizację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń
Nazwa zadania w ramach celów statutowych

Poniesione koszty w 2018 roku

Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji kolarskiej, organizacja
zgrupowań szkoleniowych oraz szkółka kolarska z czego
sfinansowanych :
- z dotacji Miasta i Gminy Kórnik
- z dotacji powiatu poznańskiego
- z Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe
- z MSiT nagroda
- z MSIT program wspierania kolarstwa
- z innych źródeł w tym działalności
XX Ogólnopolski wyścig na rowerach górskich Wielki Festyn Rowerowy dla Dzieci z czego sfinansowanych:

546 631,60

-z dotacji Miasta i Gminy Kórnik
- z innych źródeł w tym działalności
XI Memoriał Marka Serwatkiewicza z czego sfinansowane:

3 000,00
1 412,94
2 479,33

- z dotacji Miasta i Gminy Kórnik
- z dotacji powiatu poznańskiego
- z wpłat od uczestników
„Śladami Robin Hooda Legolasa i Zuzanny Pevensie ”organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w łucznictwie w tym organizacja zgrupowania szkoleniowego z czego sfinansowane:
- z dotacji Miasta i Gminy Kórnik
- z dotacji Powiatu Poznańskiego
- z Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe
- innych źródeł
- z wpłat od uczestników
Siódme Radzewskie spotkania z badmintonem z czego sfinansowane:
- z dotacji Miasta i Gminy Kórnik
- z innych źródeł
Udział zespołu UKS Jedynka-Kórnik (SKS Sokół Radzewo)
w rozgrywkach IV Ligi Tenisa Stołowego z czego sfinansowane:
-z dotacji Miasta i Gminy Kórnik

1 000,00
1 000,00
479,33
23 947,00

107 000,00
13 000,00
89 168,00
25 000,00
284 880,00
27 583,60
4 412,94

10 000,00
5 000,00
957,00
5 590,00
2 400,00
1 198,80
1 000,00
198,80
2 551,03

1 000,00
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-z innych źródeł
Kórnicka Liga Siatkówki Amatorów z czego sfinansowane :
- z dotacji Miasta i Gminy Kórnik
- z innych źródeł
- z wpłat od uczestników
Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji pływackiej w
UKS – Jedynka Kórnik z czego sfinansowane:
- z dotacji Miasta i Gminy Kórnik
- wpłat uczestników
- z innych źródeł
Kórnicka Amatorska Liga Piłki Nożnej ” z czego sfinansowane:
- z dotacji Miasta i Gminy Kórnik
- innych źródeł
- z wpłat od uczestników
Organizacja Ligi FUTSAL z czego sfinansowane:
- z wpłat uczestników zadania

Koszty ogólnego zarządu (wydatki administracyjne i pozostałe )
zużycie materiałów
usługi obce
podatki i opłaty

1 551,03
8 011,99
4 000,00
2 391,99
1 620,00
49 922,83
30 000,00
4 300,00
15 622,83
17 118,71
10 000,00
718,71
6 400,00
10 266,50
10 266,50

7 905,68
901,71
6 981,97
22,00

7. Informacja o liczbie osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu
Stowarzyszenie UKS - Jedynka Kórnik w 20187roku nie zatrudniało osób na umowę o
pracę. Członkowie zarządu za swoją pracę z tytułu pełnienia tych funkcji nie otrzymywali
wynagrodzenia. W 2018 roku Klub zatrudnił 17 osób na umowę zlecenie i 13 osób na umowę o dzieło. Z tytułu umów zlecenie została wypłacona kwota brutto w wysokości
140 552,78zł. z tytułu umów o działo kwota 2 850,00zł. Wiele osób współpracowało z Klubem na zasadach wolontariatu, i byli to gównie sympatycy klubu, młodzież i rodzice trenujących. W roku bieżącym Stowarzyszenie wypłacało najlepszym zawodnikom sekcji kolarskiej stypendia sportowe za osiągnięcia w sporcie, kwota tych wypłat wyniosła 47 200,00zł.
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8. Informację o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych
Klub korzysta ze zwolnienia przedmiotowego zgodnie z art.17 pkt.1 pdkt.4, oraz
pdkt. 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z powstanie kosztów niestanowiących w Klubie kosztu uzyskania przychodu powstało zobowiązanie podatkowe w wysokości 22,00zł. które zostało uregulowane w marcu 2019r.
Klub wywiązał się z obowiązku złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu ( w
tym roku rozliczeniowym dochodu podatkowego) CIT-8 oraz CIT -8/0 wypełnił i wysłał w
terminie.
Od 2015r Klub prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pozostała działalność
związana ze sportem oraz działalność agencji reklamowych. W ramach tej działalności gospodarczej Zarząd podpisał kilka umów na usługi promocyjne oraz marketingowo reklamowe.
Usługi te przyniosły Klubowi w 2018 roku 76 539,71zł. dochodu, który już został przeznaczony na działalność statutową Klubu.
Zarząd Stowarzyszenia
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