Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia
„UKS - Jedynka Kórnik” w 2020 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 był ul. 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 cel rozwijania zainteresowań sportowych wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych. W 2019 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
cele w zakresie 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 (SSM). Efektem tegorocznej pracy zawodników sekcji kolarskiej było zdobycie
220,00 punktów w SSM, zawodnicy sekcji łuczniczej zdobyli 1 punktów.
W klasyfikacji klubów uczestniczących we współzawodnictwie sportu dzieci i
młodzieży, na 1966 klubów z całej Polski UKS - Jedynka Kórnik zajął 100 miejsce, natomiast
wśród klubów kolarskich drugie w powiecie poznańskim i trzecie w województwie oraz ósme
w Polsce.
Klub zorganizował w tym roku mniej niż zazwyczaj zgrupowań szkoleniowych w
kraju ze względów epidemiologicznych odwołano również zgrupowanie w Hiszpanii (dla
zawodników sekcji kolarskiej). Klub w 2020 roku był organizatorem Amatorskiej Ligi Piłki
Nożnej w Kórniku. 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 zrealizował 5 zadań
współfinansowanych przez Miasto i Gminę Kórnik oraz 4 zadania współfinansowane przez
powiat poznański.
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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

Koszty

Wynik na działalności

2018

92 978,85 16 439,14

76 539,71

2019

149 516,17 27 382,37

122 133,80

2020

141 416,50 53 533,17

87 883,33

4. Informacje o pracach Zarządu Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia „UKS - Jedynka Kórnik” wybrany został na Walnym Zebraniu
28 maja 2019 roku. Prezesem jest Maciej Brylewski, skarbnikiem Marzena Brylewska,
sekretarzem Robert Taciak, członkami zarządu Dariusz Wawrzynika. oraz Adam Nowicki. .
Komisja rewizyjna, składa się z :
Przewodniczący: Bartosz Górka
Sekretarz: Jolanta Walczak
Członek Komisji: Viktoria Żegleń
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W okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia odbył 4 protokołowane zebrania,
podczas których podjętych zostało 11 uchwał. Tematyka posiedzeń dotyczyła:
- wyznaczenia terminu Walnego Zebrania Członków,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego Klubu,
- przyjęcia oraz wykreślenia członków Klubu,
- analizy sytuacji finansowej oraz sprawdzenia poszczególnych etapów realizacji zadań
zleconych,
- ustalenia wysokości stypendiów sportowych,
- informacji o osiągnięciach naszych zawodników.
- przekazania sprzętu Szkole,
- ustaleniu składek członkowskich,
- przeniesienia adresu klubu,

Komisja Rewizyjna odbyła jedno posiedzenia, 01-07-2020r, w celu sprawdzenia dokumentacji finansowej i zaopiniowania sprawozdania finansowego i merytorycznego Klubu
za rok 2019.
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5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł
Przychody organizacji:

540 477,44

Przychody organizacji z działalności gospodar-

141 416,50

czej ( sprzedaży usług)
Dotacje

227 000,00

Miasto i Gminy Kórnik

198 000,00

Powiat Poznański
Inne przychody operacyjne – przychody działal-

29 000,00
151 310,94

ności statutowej nieodpłatnej
Składki brutto określone statutem

35 265,00

wsparcie finansowe z Wielkopolskiego Stowa-

55 679,00

rzyszenia Sportowego
wpłaty, darowizny od osób fizycznych i praw-

14 469,00

nych
Inne przychody operacyjne i finansowe

45 897,94

Przychody z działalności statutowej odpłatnej

20 750,00
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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 2020 roku

1.
Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji kolarskiej, organizacja zgrupowań szkoleniowych oraz szkółki kolarskiej z czego sfinansowanych:
- z dotacji Miasta i Gminy Kórnik
- z dotacji powiatu poznańskiego
- z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego
- z innych źródeł w tym działalności gospodarczej
2. Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji łuczniczej w tym
organizacja zgrupowania szkoleniowego z czego sfinansowane:

307 442,04

- z dotacji Miasta i Gminy Kórnik
- z dotacji Powiatu Poznańskiego
- z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego
- z innych źródeł
- z wpłat od uczestników
3. Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji pływackiej
w UKS – Jedynka Kórnik z czego sfinansowane:
- z dotacji Miasta i Gminy Kórnik
- z innych źródeł
4. Kórnicka Amatorska Liga Piłki Nożnej ” z czego sfinansowane:
- z dotacji Miasta i Gminy Kórnik
- innych źródeł
- z wpłat od uczestników
- koszty organizacji FUTSAL
5. Koszty organizacji Kórnickiej Ligi Siatkówki Amatorów
- inne źródła

11 000,00
6 000,00
1 025,00
2 192,88
9 338,00
62 518,00

147 000,00
23 000,00
54 654,00
82 788,04
29 555,88

30 000,00
32 518,00
24 736,24
10 000,00
1 883,13
7 250,00
5 603,11
907,50
907,50
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Koszty ogólnego zarządu (wydatki administracyjne i pozostałe )
zużycie materiałów

8 350,58
419,38

usługi obce

3 056,20

wynagrodzenie

4 875,00

Koszty działalności gospodarczej

53 533,17

Koszty operacyjne i finansowe

17 538,18

7. Informacja o liczbie osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu
Stowarzyszenie „UKS - Jedynka Kórnik” w 2020 roku zatrudniało 1 osób na umowę o
pracę. Członkowie zarządu za swoją pracę z tytułu pełnienia tych funkcji nie otrzymywali
wynagrodzenia. W 2020 roku Klub zatrudniał 14 osoby na umowę zlecenie i 1 osobę

na

umowę o dzieło. Z tytułu umowy o pracę została wypłacona kwota brutto 32 030,95zł. a z
umów zlecenie została wypłacona kwota brutto w wysokości 98 867,61 z tytułu umowy o
dzieło kwota 500,00zł. Wiele osób współpracowało z Klubem na zasadach wolontariatu; byli
to gównie sympatycy klubu, młodzież i rodzice trenujących. W roku 2020 Stowarzyszenie
wypłacało również najlepszym zawodnikom sekcji kolarskiej stypendia sportowe; kwota tych
wypłat wyniosła 30 600,00zł.
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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.
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 2020 roku 87 883,33zł dochodu, który został przeznaczony na działalność statutową Klubu.
Zarząd Stowarzyszenia
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