Sprawozdanie merytoryczne z działalności
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I.

Wprowadzenie
1. Pełna nazwa : Stowarzyszenie Sportowe „Park Tenisowy Olimpia”
2. Forma prawna : Stowarzyszenie
3. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym : KRS : 0000357829
4. Data wpisu do KRS : 31.05.20010
5. NIP : 7811851787

Regon : 301449796

6. Adres : 60-622 Poznań ul. Warmińska 1/28
7. Członkowie Zarządu :
Na dzień 1 stycznia 2014 roku:
Michał Jordan
Michał Filipiak
Janusz Skoczyński

- Prezes Zarządu
- Członek Zarządu
- Skarbnik

Na dzień 31 grudnia 2014 roku:
Krzysztof Jordan
Ewelina Sterczewska
Janusz Skoczyński

- Prezes Zarządu
- Członek Zarządu
- Skarbnik

8. Komisja Rewizyjna :
Bartosz Wachowiak
Stanisław Murawski
Wojciech Witkowski

3

Stowarzyszenie Sportowe „ Park Tenisowy Olimpia”
Ul. Warmińska 1/28
60-622 Poznań
NIP: 7811851787
REGON: 301449796

II.

Zakres działalności statutowej

Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia Sportowego „Park Tenisowy
Olimpia” jest tworzenie warunków do uprawiania sportu przez członków Klubu oraz
do stałego podnoszenia ich poziomu sportowego.
Równorzędne cele to:
a. popularyzacja kultury fizycznej i sportu, rekreacji ruchowej i profilaktyki
zdrowotnej krzewienia zamiłowania do ich uprawiania przez dzieci i młodzież,
osoby starsze, jak również osoby niepełnosprawne,
b. ochrona prawna i reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia,
c. promocja sportu oraz rywalizacji sportowej wg zasad fair play,
d. organizacja zawodów i imprez sportowych (dla dzieci, młodzieży i osób
dorosłych),
e. organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych,
f. wspieranie i promocja młodych utalentowanych sportowców,
g. propagowanie czynnego uprawiania sportu jako sposobu na rozwój własnej
osobowości,
h. kształtowanie pozytywnych cech charakteru członków,
i. promowanie i organizacja wolontariatu,
j. organizowanie wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych – obozy stacjonarne
wyjazdowe.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności pożytku
publicznego w zakresie:
a. organizacji i prowadzenia w sekcjach zajęć sportowych i rekreacyjnych dla
członków i sympatyków.
b. organizacji imprez sportowych i udziału we współzawodnictwie sportowym,
c. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
d. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
e. działalności charytatywnej,
f. ochrony i promocji zdrowia,
g. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
h. promocji i organizacji wolontariatu,
i. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy,
j. organizowania działalności kulturalnej i towarzyskiej z udziałem członków
Klubu, ich rodzin i sympatyków,
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k. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
l. wypoczynku dzieci i młodzieży,
m. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
n. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami
o. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
p. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
q. turystyki i krajoznawstwa,
r. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
s. porządku i bezpieczeństwa publicznego,
t. ratownictwa i ochrony ludności,
u. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w
praktyce gospodarczej,
v. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
w. pomocy Polonii i Polakom za granicą,
x. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
y. innej sfery zadań publicznych związanych z realizacją celów statutowych, w
ramach realizacji zleconych zadań publicznych.
.
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III.

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Stowarzyszenie może, dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów
statutowych, prowadzić również działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w następującym zakresie:
a. wydawanie książek
b. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
c. pozostała działalność wydawnicza,
d. introligatorstwo i podobne usługi,
e. działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
f. sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach,
g. sprzedaż
detaliczna
sprzętu
sportowego
prowadzona
w
wyspecjalizowanych sklepach,
h. pozostała działalność wydawnicza,
i. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i
telewizji,
j. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych,
k. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w
mediach elektronicznych (Internet),
l. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w
pozostałych mediach,
m. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
n. restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
o. ruchome placówki gastronomiczne,
p. przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
(katering),
q. pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
r. przygotowywanie i podawanie napojów,
s. działalność organizatorów turystyki,
t. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz
zajęć sportowych i
rekreacyjnych,
u. działalność obiektów sportowych,
v. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
Stowarzyszenie uzyskało przychody z działalności gospodarczej w roku 2014 w
łącznej kwocie 1.670.492,94zł, na co składały się następujące działania:
- obozy sportowe i półkolonie dla dzieci i młodzieży: 280 751,00 zł,
- szkółki tenisowe: 614 131,24 zł,
- turnieje tenisowe: 217 798,28 zł,
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- wynajem kortów: 400 400,99 zł,
- pozostałe usługi: 120 586,62 zł,
- sprzedaż towarów: 36 190,71 zł,
- pozostałe przychody operacyjne: 634,10 zł.
W roku 2014 koszty całkowite związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
wyniosły 1.197.010,59 zł.
Stowarzyszenie z działalności gospodarczej uzyskało w roku 2014 zysk w kwocie
473.482,35 zł, który został przeznaczony na działalność statutową i pokrycie kosztów
administracyjnych stowarzyszenia.

IV.

Informacja o działalności pożytku publicznego

Stowarzyszenie uzyskało przychody z działalności pożytku publicznego w roku 2014
w łącznej kwocie 144.799,93 zł, z czego kwota 111.031,00 zł składa się z dotacji
samorządowej Miasta Poznania oraz Urzędu Marszałkowskiego Woj.
Wielkopolskiego, a kwota 1.088,90 zł z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego
przekazanych przez osoby fizyczne, jako że Stowarzyszenie posiada status
Organizacji Pożytku Publicznego.
W roku 2014 koszty całkowite związane z działalnością pożytku publicznego
wyniosły 294.302,11 zł. Dodatkowo stowarzyszenie poniosło wydatki na pokrycie:
- koszty administracyjne: 340.976,59 zł,
- pozostałe koszty operacyjne: 88.725,09 zł,
- koszty finansowe: 4.092,01 zł.
Poznań Open 2014 to zawodowy turniej mężczyzn rangi Challenger ATP o puli
nagród 30.000 euro + H (H – hospitality, tj. zobowiązanie organizatora wobec
organizacji ATP, w myśl którego pokrywa on koszt zakwaterowania zawodników
turnieju głównego). Turniej został rozegrany w terminie 12-20.07.2014 roku na
kortach Parku Tenisowego Olimpia, wzięło w nim udział około 60 zawodników
(łącznie w turnieju eliminacyjnym gry pojedynczej, turnieju głównym gry pojedynczej
oraz turnieju głównym gry podwójnej) reprezentujących kilkanaście krajów. Turniej
okazał dużym sukcesem organizacyjnym. Mecz finałowy oglądało na żywo ok. 2,5 tyś
widzów.
Dzięki organizacji turnieju udało się spełnić cele, takie jak:
- popularyzacja sportu, kultury fizycznej i tenisa na najwyższym światowym
poziomie poprzez organizację jednego z dwóch największych turniejów
zawodowego tenisa męskiego w Polsce.
- szansa dla publiczności na podziwianie wschodzących gwiazd światowego
tenisa oraz zwycięzców największych turniejów na świecie.
- stworzenie szansy najlepszym polskim zawodnikom awansu w światowym
rankingu ATP poprzez system dzikich kart (bez nich musieliby przejść trudne
eliminacje) i możliwości gry z czołówką światowego tenisa;
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- propagowanie tenisa i podniesienie poziomu sportowego najlepszych polskich
zawodników wśród dzieci poprzez organizację podczas ATP Challenger 2014
turnieju dla dzieci (w ramach międzynarodowego programu „Tenis 10”).
- szkolenie oraz edukacja tenisowa dzieci, które uczestniczyły w Turnieju jako
dzieci do podawania piłek, co stwarza im okazję do obcowania z zawodnikami
prezentującymi najwyższy światowy poziom.
Turniej dofinansowany był przez Urząd Miasta Poznania w kwocie 80 000 zł.

V.

Informacje uzupełniające za 2014 rok
1. Stowarzyszenie Sportowe „Park Tenisowy Olimpia” nie udzielało w roku 2014
pożyczek pieniężnych.
2. Stowarzyszenie Sportowe „Park Tenisowy Olimpia” nie posiada w swoim
majątku obligacji ani udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego ani
nabywało w roku 2014 obligacji, udziałów lub akcji.
3. Stowarzyszenie Sportowe „Park Tenisowy Olimpia” nie posiada nieruchomości
ani nie nabywało nieruchomości w roku 2014.
4. Stowarzyszenie Sportowe „Park Tenisowy Olimpia” sporządzało w roku 2014
sprawozdanie finansowe dla celów statystycznych.
5. Stowarzyszenie Sportowe „Park Tenisowy Olimpia” złożyło deklaracje CIT-8
za rok 2014 w Urzędzie Skarbowym Poznań-Jeżyce.
6. W roku 2014 była przeprowadzona kontrola z Urzędu Miasta Poznania w
związku z otrzymanymi dotacjami.

Krzysztof Jordan
Prezes Zarządu

………………………………………………

Janusz Skoczyński
Skarbnik

………………………………………………

Ewelina Sterczewska
Członek Zarządu

……………………………………………….
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