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Prezes

TAK

WĂǁĞų'ƵŵŝŶŝĂŬ
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ǌųŽŶĞŬ<ŽŵŝƐũŝ
Rewizyjnej
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ĞůĂŵŝĚǌŝĂųĂŶŝĂtͲDWWEƐČ͗
1͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂ͕ƌŽǌǁſũŝƉŽƉƵůĂƌǇǌĂĐũĂƐƉŽƌƚƵƉŝųŬŝŶŽǏŶĞũǁǁŽũĞǁſĚǌƚǁŝĞ
ǁĂƌŵŝŷƐŬŽͲŵĂǌƵƌƐŬŝŵ͘
2͘<ŽŽƌĚǇŶĂĐũĂŝŝŶƚĞŐƌĂĐũĂĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶſǁǁŝČǌŬƵŝŝĐŚĐǌųŽŶŬſǁĐĞůĞŵ
ƵĐǌĞƐƚŶŝĐƚǁĂǁĞǁƐƉſųǌĂǁŽĚŶŝĐƚǁŝĞƐƉŽƌƚŽǁǇŵ͘
3͘KĐŚƌŽŶĂƉƌĂǁŝŝŶƚĞƌĞƐſǁĐǌųŽŶŬſǁǁŝČǌŬƵ͕ǌĂǁŽĚŶŝŬſǁ͕ƚƌĞŶĞƌſǁ͕
ŝŶƐƚƌƵŬƚŽƌſǁ͕ƐħĚǌŝſǁ͕ŵĞŶĂĚǏĞƌſǁĚƐ͘ƉŝųŬĂƌǌǇŽƌĂǌĚǌŝĂųĂĐǌǇƉŝųŬĂƌƐŬŝĐŚ
ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝǁŽďĞĐǁųĂĚǌƐĂŵŽƌǌČĚŽǁǇĐŚŝƐƉŽƌƚŽǁǇĐŚ͕ĂƚĂŬǏĞŝŶŶǇĐŚ
ƐƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŷŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͘
4͘tǇĐŚŽǁǇǁĂŶŝĞĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏǇƉƌǌĞǌƐƉŽƌƚƉŝųŬŝŶŽǏŶĞũ
ƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂũČĐŶĞŐĂƚǇǁŶǇŵǌũĂǁŝƐŬŽŵƐƉŽųĞĐǌŶǇŵ͕ƐǌĐǌĞŐſůŶŝĞ
alkoholizmowi i narkomanii.
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tͲDWEƌĞĂůŝǌƵũĞƐǁŽũĞĐĞůĞǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝƉŽƉƌǌĞǌ͗
1͘ƌǌĞƐǌĂŶŝĞƐƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŷƐƉŽƌƚƵƉŝųŬŝŶŽǏŶĞũ͕ƐƉŽƌƚŽǁǇĐŚƐƉſųĞŬ
ĂŬĐǇũŶǇĐŚŝŝŶŶǇĐŚŽƐſďƉƌĂǁŶǇĐŚ͕ŬƚſƌǇĐŚĐĞůĞŵũĞƐƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑđǁ
10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji ǌĂŬƌĞƐŝĞƐƉŽƌƚƵƉŝųŬŝŶŽǏŶĞũ͘
2͘KƉƌĂĐŽǁǇǁĂŶŝĞŬŝĞƌƵŶŬſǁƌŽǌǁŽũƵƐƉŽƌƚƵƉŝųŬŝŶŽǏŶĞũŽƌĂǌŬŝĞƌŽǁĂŶŝĞ
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđƐƉŽƐſďƌĞĂůŝǌĂĐũŝĐĞůſǁƐƚĂƚƵƚŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂ ĚǌŝĂųĂŶŝĂŵŝǌǁŝČǌĂŶǇŵŝǌƵƉƌĂǁŝĂŶŝĞŵƉŝųŬŝŶŽǏŶĞũǁǁŽũĞǁſĚǌƚǁŝĞ͘
3. Organizowanie systemu rozgrywek mistrzowskich i pucharowych w
podstawie statutu organizacji)
ǁŽũĞǁſĚǌƚǁŝĞǁĞǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚŬĂƚĞŐŽƌŝĂĐŚǁŝĞŬŽǁǇĐŚ͕ƚĂŬǏĞǁƑƌſĚŬŽďŝĞƚ͕
ͣFutsalu͟ŝƉŝųĐĞƉůĂǏŽǁĞũ͘
4. Opracowywanie planów i kierunków szkolenia oraz realizacja
ĚŽƐǌŬĂůĂŶŝĂƚƌĞŶĞƌſǁ͕ŝŶƐƚƌƵŬƚŽƌſǁ͕ƐħĚǌŝſǁ͕ǌĂǁŽĚŶŝŬſǁ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŽƌſǁ
ŝŵƉƌĞǌƐƉŽƌƚŽǁǇĐŚ͕ĚǌŝĂųĂĐǌǇƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚŝƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁĞƚĂƚŽǁǇĐŚ
ǁŝČǌŬƵ͘
5. Opracowywanie regulaminów rozgrywek, wydawanie komunikatów i
ŝŶŶǇĐŚŵĂƚĞƌŝĂųſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐǇũŶǇĐŚŝƐǌŬŽůĞŶŝŽǁǇĐŚ͘
6͘^ƉƌĂǁŽǁĂŶŝĞŬŽŶƚƌŽůŝŶĂĚƉƌǌĞƐƚƌǌĞŐĂŶŝĞŵƉƌǌĞǌĐǌųŽŶŬſǁtͲDWE͕
ǌĂǁŽĚŶŝŬſǁ͕ƚƌĞŶĞƌſǁ͕ŝŶƐƚƌƵŬƚŽƌſǁ͕ŵĞŶĂĚǏĞƌſǁĚƐ͘ƉŝųŬĂƌǌǇ͕ƐħĚǌŝſǁŝ
ĚǌŝĂųĂĐǌǇƉƌǌĞƉŝƐſǁŶŝŶŝĞũƐǌĞŐŽƐƚĂƚƵƚƵ͕ƌĞŐƵůĂŵŝŶſǁŽƌĂǌhĐŚǁĂųWWEŝ
W-MZPN.
7͘EĂŬųĂĚĂŶŝĞŬĂƌŝƐĂŶŬĐũŝĚǇƐĐǇƉůŝŶĂƌŶǇĐŚŶĂĐǌųŽŶŬſǁtͲDWE͕
ǌĂǁŽĚŶŝŬſǁ͕ƚƌĞŶĞƌſǁ͕ŝŶƐƚƌƵŬƚŽƌſǁ͕ƐħĚǌŝſǁ͕ŵĞŶĞĚǏĞƌſǁĚ͘Ɛ͘ƉŝųŬŝ
ŶŽǏŶĞũŝĚǌŝĂųĂĐǌǇǌĂŶĂƌƵƐǌĞŶŝĞƉƌǌĞƉŝƐſǁŝǌĂƐĂĚŽďŽǁŝČǌƵũČĐǇĐŚǁ
ƐƉŽƌĐŝĞƉŝųŬĂƌƐŬŝŵ͘
8͘tƐƉŝĞƌĂŶŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝh<^ͲſǁŽƌĂǌƐǌŬſųŝŽƑƌŽĚŬſǁŬƐǌƚĂųĐČĐǇĐŚ
ĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏŶĂƌǌĞĐǌƐƉŽƌƚƵƉŝųŬĂƌƐŬŝĞŐŽ͘
4
9͘EĂĚĂǁĂŶŝĞŬůƵďŽŵƉŝųŬĂƌƐŬŝŵ͕ƚƌĞŶĞƌŽŵ͕ŝŶƐƚƌƵŬƚŽƌŽŵŝƐħĚǌŝŽŵ
ƉŝųŬĂƌƐŬŝŵůŝĐĞŶĐũŝƵƉƌĂǁŶŝĂũČĐǇĐŚĚŽƵĚǌŝĂųƵǁĞǁƐƉſųǌĂǁŽĚŶŝĐƚǁŝĞ
ƐƉŽƌƚŽǁǇŵ͕ǁƐƉŽƐſďŽŬƌĞƑůŽŶǇƐƚŽƐŽǁŶǇŵŝƵĐŚǁĂųĂŵŝĂƌǌČĚƵWWEŝ
W-MZPN.
10͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũħtĂůŶǇĐŚǌĞďƌĂŷĞůĞŐĂƚſǁ͕ƉŽƐŝĞĚǌĞŷ͕ŶĂƌĂĚĚǌŝĂųĂĐǌǇ͕
ŬŽŶĨĞƌĞŶĐũŝŝŬƵƌƐſǁƐǌŬŽůĞŶŝŽǁǇĐŚŽƌĂǌƐƉŽƚŬĂŷŽŬĂǌũŽŶĂůŶǇĐŚĚůĂ
ŽƌŐĂŶſǁǁŝČǌŬƵŝĐǌųŽŶŬſǁtͲDWEŝƉŽŶŽƐǌĞŶŝĞŶŝĞǌďħĚŶǇĐŚ
ǁǇĚĂƚŬſǁǌǁŝČǌĂŶǇĐŚǌƚČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČ͘
11͘WŽĚĞũŵŽǁĂŶŝĞƌſǏŶŽƌŽĚŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷƐųƵǏČĐǇĐŚƉŽǌǇƐŬŝǁĂŶŝƵƑƌŽĚŬſǁ
ĨŝŶĂŶƐŽǁǇĐŚŶĂƌĞĂůŝǌĂĐũħĐĞůſǁŝǌĂĚĂŷƐƚĂƚƵƚŽǁǇĐŚ͘
12. Tworzenie Funduszu specjalnego na rzecz udzielania pomocy
finansowej osobom fizycznym i prawnym ʹĐǌųŽŶŬŽŵtͲDWEŽƌĂǌ
ƵĐǌĞƐƚŶŝĐƚǁĂǁǁǇĚĂƌǌĞŶŝĂĐŚŶĂĚǌǁǇĐǌĂũŶǇĐŚďħĚČĐǇĐŚƵĚǌŝĂųĞŵǁͬǁ
osób.
13͘/ŶŝĐũŽǁĂŶŝĞĚǌŝĂųĂŷĚůĂǌĂƉĞǁŶŝĞŶŝĂƉŽƌǌČĚŬƵŝďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁĂǁ
ĐǌĂƐŝĞǌĂǁŽĚſǁƉŝųŬĂƌƐŬŝĐŚŶĂŽďŝĞŬƚĂĐŚƐƉŽƌƚŽǁǇĐŚ͘
14͘ZŽǌƐƚƌǌǇŐĂŶŝĞƐƉŽƌſǁƉŽŵŝħĚǌǇĐǌųŽŶŬĂŵŝtͲDWEǁǁǇŶŝŬƵŝĐŚ
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƐƉŽƌƚŽǁĞũǁĚǌŝĞĚǌŝŶŝĞƐƉŽƌƚƵƉŝųŬŝŶŽǏŶĞũ͘
15͘ŬƚǇǁŶĞƉƌǌĞĐŝǁĚǌŝĂųĂŶŝĞǁƐǌĞůŬŝŵƵũĞŵŶǇŵǌũĂǁŝƐŬŽŵǌǁŝČǌĂŶǇŵǌ
ƵƉƌĂǁŝĂŶŝĞŵƐƉŽƌƚƵƉŝųŬŝŶŽǏŶĞũ͘
16͘WŽĚĞũŵŽǁĂŶŝĞŝŶŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷĚůĂƌĞĂůŝǌĂĐũŝĐĞůſǁŝǌĂĚĂŷƐƚĂƚƵƚŽǁǇĐŚ
ƉƌǌǇǌĂƐƚƌǌĞǏĞŶŝƵ͕ǏĞtͲDWEŵĂǁǇųČĐǌŶĞƉƌĂǁŽĚŽƉŽĚĞũŵŽǁĂŶŝĂ
ĚĞĐǇǌũŝǁĞǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚƐƉƌĂǁĂĐŚĚŽƚǇĐǌČĐǇĐŚƐƉŽƌƚƵƉŝųŬŝŶŽǏŶĞũŶŝĞ
ǌĂƐƚƌǌĞǏŽŶǇĐŚƉƌĂǁŶŝĞĚůĂŽƌŐĂŶſǁĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝƐĂŵŽƌǌČĚŽǁĞũůƵď
innych podmiotów.
//͘ŚĂƌĂŬƚĞƌǇƐƚǇŬĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϭ͘KƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ϭ͘ϭ͘KƉŝƐŐųſǁŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷƉŽĚũħƚǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħ
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tǌĂŬƌĞƐŝĞŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽtĂƌŵŝŷƐŬŽͲDĂǌƵƌƐŬŝǁŝČǌĞŬWŝųŬŝEŽǏŶĞũǁ 2018ƌŽŬƵƌĞĂůŝǌŽǁĂų͗
- organizowanie masowych turniejów dla dzieci (m.in. Turniej z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku, Turnieje Skrzatów,
Turnieje Zimowe)
ͲƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĐŚųŽƉŝħĐǇĐŚŝĚǌŝĞǁĐǌħĐǇĐŚƌĞƉƌĞǌĞŶƚĂĐũŝŵųŽĚǌŝĞǏŽǁǇĐŚǁŽũĞǁſĚǌƚǁĂǁĂƌŵŝŷƐŬŽͲŵĂǌƵƌƐŬŝĞŐŽ;ŵ͘ŝŶ͘
ZĞƉƌĞǌĞŶƚĂĐũĂŚųŽƉĐſǁhͲ15͕ZĞƉƌĞǌĞŶƚĂĐũĂŚųŽƉĐſǁhͲ14͕ZĞƉƌĞǌĞŶƚĂĐũĂŚųŽƉĐſǁhͲ13͕ZĞƉƌĞǌĞŶƚĂĐũĂǌŝĞǁĐǌČƚhͲ16,
ZĞƉƌĞǌĞŶƚĂĐũĂǌŝĞǁĐǌČƚhͲ13 i U-14)
ͲƐǌŬŽůĞŶŝĞƚƌĞŶĞƌſǁ͕ƐħĚǌŝſǁŝŝŶŶǇĐŚŽƐſďĚǌŝĂųĂũČĐǇĐŚǁƉŝųĐĞŶŽǏŶĞũ;ŵ͘ŝŶ͘<ƵƌƐŽŬŽŶĨĞƌĞŶĐũĂ'ƌĂƐƐƌŽŽƚƐĚůĂƚƌĞŶĞƌſǁǁ
KƐƚƌſĚǌŝĞ͕<ŽŶĨĞƌĞŶĐũĂWůĞŶĂƌŶĂĚůĂǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚƐħĚǌŝſǁǁǁŽũĞǁſĚǌƚǁŝĞǁKůƐǌƚǇŶŝĞ͕ǁƐƉĂƌĐŝĞƐǌŬŽůĞŶŝĂǁ<ůƵďĂĐŚ^ƉŽƌƚŽǁǇĐŚ
ǌĞƑƌŽĚŬſǁǌ1% podatku zgodnie z celami wskazanymi przez podatników)
ͲƐǌŬŽůĞŶŝĞĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏǇ;ŵ͘ŝŶ͘ŬĂĚĞŵŝĂDųŽĚǇĐŚKƌųſǁǁKůƐǌƚǇŶŝĞ͕ŬĂĚĞŵŝĂDųŽĚǇĐŚKƌųſǁǁųŬƵ͕ǁƐƉĂƌĐŝĞƐǌŬŽůĞŶŝĂ
ǁ<ůƵďĂĐŚ^ƉŽƌƚŽǁǇĐŚǌĞƑƌŽĚŬſǁǌ1% podatku zgodnie z celami wskazanymi przez podatników)
- organizowanie rozgrywek pucharowych (m.in. Rozgrywki Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim)
tǌĂŬƌĞƐŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽtĂƌŵŝŷƐŬŽͲDĂǌƵƌƐŬŝǁŝČǌĞŬWŝųŬŝEŽǏŶĞũǁ 2018ƌŽŬƵƌĞĂůŝǌŽǁĂų͗
ͲƐǌŬŽůĞŶŝĞƚƌĞŶĞƌſǁ͕ƐħĚǌŝſǁŝŝŶŶǇĐŚŽƐſďĚǌŝĂųĂũČĐǇĐŚǁƉŝųĐĞŶŽǏŶĞũ;ŵ͘ŝŶ͘<ƵƌƐǇŶĂƐħĚǌŝſǁ͕<ƵƌƐǇƚƌĞŶĞƌƐŬŝĞh&͕
'ŝŵŶĂǌũĂůŶǇKƑƌŽĚĞŬ^ǌŬŽůĞŶŝĂ^ƉŽƌƚŽǁĞŐŽǁKůƐǌƚǇŶŝĞ͕'ŝŵŶĂǌũĂůŶǇKƑƌŽĚĞŬ^ǌŬŽůĞŶŝĂ^ƉŽƌƚŽǁĞŐŽǁůďůČŐƵͿ
ŶĂũďůŝǏƐǌĞƐČƐŝĞĚǌƚǁŽ;ŽƐŝĞĚůĞ͕ĚǌŝĞůŶŝĐĂ͕ƐŽųĞĐƚǁŽ͕ǁŝĞƑ͕ƉƌǌǇƐŝſųĞŬͿ
ϭ͘Ϯ͘ĂƐŝħŐƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶǇƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũƉƌǌĞǌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝͿ

gmina

województwo

kilka gmin

kilka województw

powiat

ĐĂųǇŬƌĂũ

kilka powiatów

poza granicami kraju

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂůŝĐǌďǇŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽw okresie sprawozdawczym
Ϯ͘ϭ͘>ŝĐǌďĂŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

Osoby fizyczne

15000

;EĂůĞǏǇŽƐǌĂĐŽǁĂđůŝĐǌďħŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby prawne

200

2.2. Informacje na temat
ŽĚďŝŽƌĐſǁŝŶŶǇĐŚ͕ŶŝǏ
wymienieni w pkt 2.1, na
ƌǌĞĐǌŬƚſƌǇĐŚĚǌŝĂųĂųĂ
organizacja
;EƉ͘ǌǁŝĞƌǌħƚĂ͕ǌĂďǇƚŬŝͿ

ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

3.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ǁƌĂǌǌĞǁƐŬĂǌĂŶŝĞŵƐĨĞƌ;ͲǇͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁĂƌƚ͘ϰƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ĂƚĂŬǏĞŬŽĚƵ;ͲſǁͿ
PKD 2007ŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽ;ͲǇĐŚͿƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞǏĞůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũ͕ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚϯ
ŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞŵĂŬƐǇŵĂůŶŝĞϯŬŽĚſǁͿ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
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Lp.

1

2

3

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

Szacunkowe koszty
poniesione w ramach
sfery z 1% podatku
dochodowego od osób
fizycznych

wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej

WƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĐŚųŽƉŝħĐǇĐŚŝĚǌŝĞǁĐǌħĐǇĐŚ
ƌĞƉƌĞǌĞŶƚĂĐũŝŵųŽĚǌŝĞǏŽǁǇĐŚǁŽũĞǁſĚǌƚǁĂ
ǁĂƌŵŝŷƐŬŽͲŵĂǌƵƌƐŬŝĞŐŽ;ŵ͘ŝŶ͘ZĞƉƌĞǌĞŶƚĂĐũĂ
ŚųŽƉĐſǁhͲϭϱ͕ZĞƉƌĞǌĞŶƚĂĐũĂŚųŽƉĐſǁhͲϭϰ͕
ZĞƉƌĞǌĞŶƚĂĐũĂŚųŽƉĐſǁhͲϭϯ͕ZĞƉƌĞǌĞŶƚĂĐũĂ
ŚųŽƉĐſǁhͲϭϮ͕ZĞƉƌĞǌĞŶƚĂĐũĂǌŝĞǁĐǌČƚhͲϭϲ͕
ZĞƉƌĞǌĞŶƚĂĐũĂǌŝĞǁĐǌČƚhͲϭϯŝhͲϭϰͿ͘ƉŽƑƌſĚ
wszystkich zawodników i zawodniczek w
93.19.Z
ǁŽũĞǁſĚǌƚǁŝĞƚƌĞŶĞƌƌĞƉƌĞǌĞŶƚĂĐũŝƉŽǁŽųƵũĞĚŽ
ƐŬųĂĚƵƌĞƉƌĞǌĞŶƚĂĐũŝŶĂũůĞƉƐǌǇĐŚŝŶĂũůĞƉƐǌĞ͘
ZĞƉƌĞǌĞŶƚĂĐũĞƉƌǌĞǌĐĂųǇƐĞǌŽŶƌǇǁĂůŝǌƵũČǁ
swoim roczniku z reprezentacjami z innych
województw w grupach makroregionalnych o
ĂǁĂŶƐĚŽƚƵƌŶŝĞũƵĨŝŶĂųŽǁĞŐŽ͘ƌƵǏǇŶǇ͕ŬƚſƌĞ
ƵǌǇƐŬĂųǇĂǁĂŶƐĚŽƚƵƌŶŝĞũƵĨŝŶĂųŽǁĞŐŽŐƌĂũČŽ
ƚǇƚƵųDŝƐƚƌǌĂWŽůƐŬŝ͘

Ϭ͕ϬϬǌų

wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej

Organizowanie masowych turniejów dla dzieci
(m.in. Turniej z Podwórka na Stadion o Puchar
Tymbarku ʹŚųŽƉĐǇŬĂƚĞŐŽƌŝĂhͲϭϮ͕ŚųŽƉĐǇ
ŬĂƚĞŐŽƌŝĂhͲϭϬ͕ŚųŽƉĐǇŬĂƚĞŐŽƌŝĂhͲϴ͕
ǌŝĞǁĐǌħƚĂŬĂƚĞŐŽƌŝĂhͲϭϮ͕ǌŝĞǁĐǌħƚĂŬĂƚ͘hͲ
ϭϬ͕ǌŝĞǁĐǌħƚĂŬĂƚ͘hͲϴͬdƵƌŶŝĞũĞ^ŬƌǌĂƚſǁŬĂƚ͘
93.19.Z
U-7 / Turnieje Zimowe kat. od U-8 do U-13). W
ŬĂǏĚǇŵƚƵƌŶŝĞũƵƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌČĚƌƵǏǇŶǇǌĐĂųĞŐŽ
ǁŽũĞǁſĚǌƚǁĂǁĂƌŵŝŷƐŬŽͲŵĂǌƵƌƐŬŝĞŐŽ͕ŬƚſƌĞ
ƌǇǁĂůŝǌƵũČŽƚǇƚƵųDŝƐƚƌǌĂtŽũĞǁſĚǌƚǁĂůƵď
ŐƌĂũČǁǇųČĐǌŶŝĞǁĐĞůĂĐŚƐǌŬŽůĞŶŝŽǁǇĐŚďĞǌ
ǁĂůŬŝŽƚǇƚƵų͘

Ϭ͕ϬϬǌų

wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej

^ǌŬŽůĞŶŝĞƚƌĞŶĞƌſǁƉŝųŬŝŶŽǏŶĞũ͕ƐħĚǌŝſǁƉŝųŬŝ
ŶŽǏŶĞũŝŝŶŶǇĐŚŽƐſďĚǌŝĂųĂũČĐǇĐŚǁƉŝųĐĞŶŽǏŶĞũ
(m.in. Kursokonferencja Grassroots dla trenerów
ƉŝųŬŝŶŽǏŶĞũĚǌŝĞĐŝħĐĞũŝŵųŽĚǌŝĞǏŽǁĞũǁ
Ostródzie, Konferencja Plenarna dla wszystkich
ƐħĚǌŝſǁƉŝųŬŝŶŽǏŶĞũǁǁŽũĞǁſĚǌƚǁŝĞǁ
85.59.B
Olsztynie, Warsztaty przedsezonowe dla
ǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚƐħĚǌŝſǁ͕ŬŽŶĨĞƌĞŶĐũĞŶĂƵŬŽǁĞǌ
ǌĂŬƌĞƐƵǌĂƌǌČĚǌĂŶŝĂŝĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĂŬůƵďſǁŽƌĂǌ
z zakresu prawa sportowego, wsparcie szkolenia
ǁ<ůƵďĂĐŚ^ƉŽƌƚŽǁǇĐŚǌĞƑƌŽĚŬſǁǌϭйƉŽĚĂƚŬƵ
zgodnie z celami wskazanymi przez podatników).

ϯϱϵϮϮϮ͕ϭϱǌų

ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϰ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
4.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ǁƌĂǌǌĞǁƐŬĂǌĂŶŝĞŵƐĨĞƌ;ͲǇͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁĂƌƚ͘ϰƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ĂƚĂŬǏĞŬŽĚƵ;ͲſǁͿ
W<ϮϬϬϳŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽ;ͲǇĐŚͿƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞǏĞůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũ͕ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚ
ƚƌǌĞĐŚŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞŵĂŬƐǇŵĂůŶŝĞϯŬŽĚſǁͿ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
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Lp.

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej

1

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

^ǌŬŽůĞŶŝĞƚƌĞŶĞƌſǁ͕ƐħĚǌŝſǁŝŝŶŶǇĐŚŽƐſď
ĚǌŝĂųĂũČĐǇĐŚǁƉŝųĐĞŶŽǏŶĞũ;ŵ͘ŝŶ͘<ƵƌƐǇŶĂ
ƐħĚǌŝſǁ͕<ƵƌƐǇƚƌĞŶĞƌƐŬŝĞh&Ϳ͘
tĂƌŵŝŷƐŬŽͲDĂǌƵƌƐŬŝǁŝČǌĞŬWŝųŬŝEŽǏŶĞũ
ǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂųŽĚƉųĂƚŶǇŬƵƌƐĚůĂŬĂŶĚǇĚĂƚſǁ
ŶĂƐħĚǌŝſǁƉŝųŬŝŶŽǏŶĞũ͘<ƵƌƐƵŬŽŷĐǌǇųŽŝ
ƚǇŵƐĂŵǇŵƐħĚǌŝĂŵŝƉŝųŬŝŶŽǏŶĞũǌŽƐƚĂųŽ
ŬŝůŬĂĚǌŝĞƐŝČƚŽƐſď͘tĂƌŵŝŷƐŬŽͲDĂǌƵƌƐŬŝ
85.59.B
ǁŝČǌĞŬWŝųŬŝEŽǏŶĞũǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂųŽĚƉųĂƚŶĞ
kursy UEFA dla kandydatów na trenerów
ƉŝųŬŝŶŽǏŶĞũ͘<ƵƌƐǇƵŬŽŷĐǌǇųŽƉŽŶĂĚϭϬϬ
ŽƐſď͘KƐŽďǇƚĞŶĂďǇųǇǁŝĞĚǌħŝƵƉƌĂǁŶŝĞŶŝĂ
ĚŽƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚƌƵǏǇŶƉŝųŬĂƌƐŬŝĐŚǁ
poszczególnych klasach rozgrywkowych
ƐĞŶŝŽƌƐŬŝĐŚŝŵųŽĚǌŝĞǏŽǁǇĐŚ͘

Szacunkowe koszty
poniesione w ramach
sfery z 1% podatku
dochodowego od osób
fizycznych

Ϭ͕ϬϬǌų

ϱ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϱ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌČ

5.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁƌĂǌǌŽƉŝƐĞŵƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ĂƚĂŬǏĞ
kodu(-ów) PKD 2007ŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽ;ͲǇĐŚͿƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞǏĞůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ͕ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħ
ŶĂƚĞŵĂƚϯŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞŵĂŬƐǇŵĂůŶŝĞϯŬŽĚſǁͿ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Lp.

Numer Kodu (PKD)

WƌǌĞĚŵŝŽƚŝŽƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

///͘WƌǌǇĐŚŽĚǇŝŬŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
1. Informacja o przychodach organizacji
ϭ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂƉƌǌǇĐŚŽĚſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŽŐſųĞŵ;ǌŐŽĚŶŝĞǌƌĂĐŚƵŶŬŝĞŵǌǇƐŬſǁŝƐƚƌĂƚͿ

Ϯϱϴϰϲϯϰ͕ϳϴǌų

ĂͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϳϰϰϲϮϱ͕ϵϳǌų

ďͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϱϯϭϳϴϯ͕ϴϵǌų

ĐͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ
d) przychody finansowe
ĞͿƉŽǌŽƐƚĂųĞƉƌǌǇĐŚŽĚǇ

Ϭ͕ϬϬǌų
ϭϮϲϴϰ͕ϵϯǌų
ϭϮϵϱϱϯϵ͕ϵϵǌų

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽǍƌſĚųĂĐŚƉƌǌǇĐŚŽĚſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

ϯϴϴϯϱϴ͕ϰϳǌų

Ϯ͘Ϯ͘ĞǍƌſĚĞųƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚŽŐſųĞŵ͗

ϮϮϬϬϬϬ͕ϬϬǌų
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Ϭ͕ϬϬǌų

ĂͿǌĞƑƌŽĚŬſǁĞƵƌŽƉĞũƐŬŝĐŚǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽĨŝŶĂŶƐĂĐŚƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ

w
tym:

ďͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵƉĂŷƐƚǁĂ
ĐͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ

ϭϴϬϬϬϬ͕ϬϬǌų
ϰϬϬϬϬ͕ϬϬǌų

ĚͿǌĞƑƌŽĚŬſǁƉĂŷƐƚǁŽǁǇĐŚĨƵŶĚƵƐǌǇĐĞůŽǁǇĐŚ
Ϯ͘ϯ͘ĞǍƌſĚĞųƉƌǇǁĂƚŶǇĐŚŽŐſųĞŵ͗
ĂͿǌĞƐŬųĂĚĞŬĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ

w
tym:

Ϭ͕ϬϬǌų
Ϯϳϭϵϱ͕ϬϬǌų
Ϯϳϭϵϱ͕ϬϬǌų

b) z darowizn od osób fizycznych

Ϭ͕ϬϬǌų

c) z darowizn od osób prawnych

Ϭ͕ϬϬǌų

ĚͿǌŽĨŝĂƌŶŽƑĐŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ;ǌďŝſƌĞŬƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͕ŬǁĞƐƚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

e) ze spadków, zapisów

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿǌǁƉųǇǁſǁǌŵĂũČƚŬƵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝƐƉƌǌĞĚĂǏǇůƵďǁǇŶĂũŵƵƐŬųĂĚŶŝŬſǁ
ŵĂũČƚŬŽǁǇĐŚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

ŐͿǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϯ͘ϰ͘ŝŶŶǇĐŚǍƌſĚĞų

ϭϵϰϵϬϴϭ͕ϯϭǌų

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym
ϯ͘ϭ͘^ƚĂŶƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚŶĂƉŝĞƌǁƐǌǇĚǌŝĞŷ
roku sprawozdawczego
ϯ͘Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđŬǁŽƚǇƉŽŶŝĞƐŝŽŶǇĐŚŬŽƐǌƚſǁǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁ
ŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ

ϱϳϱϲϱ͕ϴϳǌų
ϯϱϵϮϮϮ͕ϭϱǌų

ϯ͘ϯ͘ǌŝĂųĂŶŝĂ͕ǁƌĂŵĂĐŚŬƚſƌǇĐŚƉŽŶŝĞƐŝŽŶŽŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁ
ŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝŽŬƌĞƑůŽŶĞǁƉŬƚ//͘ϭ͘ϭͿ͕ŽƌĂǌƐǌĂĐƵŶŬŽǁĞŬǁŽƚǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞŶĂƚĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ
1 ŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞƐǌŬŽůĞŶŝĞƚƌĞŶĞƌſǁ͕ƐħĚǌŝſǁŝŝŶŶǇĐŚŽƐſďĚǌŝĂųĂũČĐǇĐŚǁƉŝųĐĞŶŽǏŶĞũ;ǁƚǇŵ
zawodników)

ϯϱϵϮϮϮ͕ϭϱǌų

ϯ͘ϰ͘ĞůĞƐǌĐǌĞŐſųŽǁĞ͕ǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁǇŵŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ǁƐŬĂǌĂŶĞƉƌǌĞǌƉŽĚĂƚŶŝŬſǁ
ƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ŶĂŬƚſƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽŶŝŽƐųĂŶĂũǁǇǏƐǌĞŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁ
ƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǁƌĂǌǌŬǁŽƚČŬŽƐǌƚſǁ
1 D<^<ĂĐǌŬĂŶ,ƵƌĂŐĂŶDŽƌČŐ

ϯϴϴϴϬ͕ϵϬǌų

2 <^Čď<ĂĚǇŶǇ

ϭϳϬϮϯ͕ϯϬǌų

3 D<^DĂǌƵƌųŬ

ϭϱϱϲϰ͕ϬϬǌų

4 GKS Stawiguda

ϭϰϮϬϳ͕ϵϬǌų

5 /d^:ĞǌŝŽƌĂŬ/ųĂǁĂ

ϭϮϰϬϮ͕ϯϬǌų

6 D<^WŽůŽŶŝĂ>ŝĚǌďĂƌŬtĂƌŵŝŷƐŬŝ

ϭϭϭϳϯ͕ϬϬǌų

7 <^KůŝŵƉŝĂůďůČŐ

ϭϭϭϮϰ͕ϱϬǌų
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4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

ϰ͘ϭ͘<ŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ͗

<ŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ͗

tƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđ
kosztów finansowana
z 1% podatku
dochodowego od
osób fizycznych

ϮϱϮϱϭϬϴ͕ϳϯǌų

ϯϱϵϮϮϮ͕ϭϱǌų

ĂͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϳϳϳϱϰϭ͕ϴϳǌų

ϯϱϵϮϮϮ͕ϭϱǌų

ďͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϱϰϲϳϮϭ͕ϴϱǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) koszty finansowe

ϭϬ͕ϲϬǌų

e) koszty administracyjne

ϲϲϯϮϬϮ͕ϳϴǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿƉŽǌŽƐƚĂųĞŬŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ

ϱϯϳϲϯϭ͕ϲϯǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ϵϱϴ͕ϭϳǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ϰ͘Ϯ͘<ŽƐǌƚǇŬĂŵƉĂŶŝŝŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞũůƵďƌĞŬůĂŵŽǁĞũǌǁŝČǌĂŶĞũǌƉŽǌǇƐŬŝǁĂŶŝĞŵϭй
podatku dochodowego od osób fizycznych

ϱ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽůƵďĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego w okresie sprawozdawczym
ϱ͘ϭ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ͲϯϮϵϭϱ͕ϵϬǌų

ϱ͘Ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ͳϭϰϵϯϳ͕ϵϲǌų

ϱ͘ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

ǁƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđƑƌŽĚŬſǁƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĂŶĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

/s͘<ŽƌǌǇƐƚĂŶŝĞǌƵƉƌĂǁŶŝĞŷǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
z podatku dochodowego od osób prawnych

Ϭ͕ϬϬǌų

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝ
ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚĐǌǇŶŶŽƑĐŝĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ
ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌŶĂƐƚħƉƵũČĐǇĐŚ
ǌǁŽůŶŝĞŷ
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝ͘tƉƌǌǇƉĂĚŬƵ
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych ƉŽĚĂđĚŽĚĂƚŬŽǁŽŬǁŽƚħͿ

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚƚŽǁĂƌſǁŝƵƐųƵŐ
ǌŽƉųĂƚǇƐŬĂƌďŽǁĞũ
ǌŽƉųĂƚƐČĚŽǁǇĐŚ
ǌŝŶŶǇĐŚǌǁŽůŶŝĞŷ͕ũĂŬŝĐŚ͗
ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ

Ϯ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌƉƌĂǁĂĚŽŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞŐŽŝŶĨŽƌŵŽǁĂŶŝĂƉƌǌĞǌũĞĚŶŽƐƚŬŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ
ƌĂĚŝŽĨŽŶŝŝŝƚĞůĞǁŝǌũŝŽƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ǌŐŽĚŶŝĞǌĂƌƚ͘ϮϯĂ
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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ǁųĂƐŶŽƑđ
ϯ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌƵƉƌĂǁŶŝĞŶŝĂĚŽŶĂďǇĐŝĂŶĂƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚǌĂƐĂĚĂĐŚ
ƉƌĂǁĂǁųĂƐŶŽƑĐŝůƵďƉƌĂǁĂƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĂǁŝĞĐǌǇƐƚĞŐŽŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝǌǌĂƐŽďƵ
^ŬĂƌďƵWĂŷƐƚǁĂůƵďũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ͕ůƵďǌĂǁĂƌųĂŶĂ
ƉƌĞĨĞƌĞŶĐǇũŶǇĐŚǁĂƌƵŶŬĂĐŚǌƉŽĚŵŝŽƚĂŵŝƉƵďůŝĐǌŶǇŵŝƵŵŽǁǇƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĂ͕
ŶĂũŵƵ͕ĚǌŝĞƌǏĂǁǇůƵďƵǏǇĐǌĞŶŝĂŝƉƌǌǇƐųƵŐƵũĞũĞũw odniesieniu do tych
ŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝŶĂƐƚħƉƵũČĐĞƉƌĂǁŽ͗
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝͿ

ƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĞǁŝĞĐǌǇƐƚĞ
najem
ƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĞ
ƵǏǇĐǌĞŶŝĞ
ĚǌŝĞƌǏĂǁĂ
ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ

s͘WĞƌƐŽŶĞůŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
;EĂůĞǏǇƵǁǌŐůħĚŶŝđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇ;ĞƚĂƚůƵď
ĐǌħƑđĞƚĂƚƵͿǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ŶĂǁĞƚũĞǏĞůŝŽďĞĐŶŝĞŶŝĞƐČũƵǏǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

7 osób

ϭ͘Ϯ͘WƌǌĞĐŝħƚŶĂůŝĐǌďĂǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁƉƌǌĞůŝĐǌĞŶŝƵŶĂ
ƉĞųŶĞĞƚĂƚǇ
;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĞŶĂůĞǏǇǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁ
ƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚŵŝĞƐŝČĐĂĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƌĂǌǌƵųĂŵŬĂŵŝŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐǇŵŝĐǌħƑĐŝĞƚĂƚƵ͕ŶƉ͘Ϭ͕ϱϬǁ
ƉƌǌǇƉĂĚŬƵŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞũŶĂƉſųĞƚĂƚƵͿ͕ĚŽĚĂđĚŽƐŝĞďŝĞƐƵŵǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǌϭϮŵŝĞƐŝħĐǇŝƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌϭϮ͘tǇŶŝŬ
ǁƉŝƐĂđǌĚŽŬųĂĚŶŽƑĐŝČĚŽϮŵŝĞũƐĐĂƉŽƉƌǌĞĐŝŶŬƵͿ

ϭ͘ϯ͘>ŝĐǌďĂŽƐſďǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƑǁŝĂĚĐǌČĐǇĐŚƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ
;:ĞǏĞůŝŬŝůŬĂƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚďǇųŽǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌũĞĚŶČŽƐŽďħ͕ƚŽĚĂŶĂŽƐŽďĂƉŽǁŝŶŶĂďǇđƉŽůŝĐǌŽŶĂƚǇůŬŽƌĂǌͿ

7,00 etatów

0 osób

Ϯ͘ǌųŽŶŬŽǁŝĞ

Ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂĐǌųŽŶŬſǁ
0 osób fizycznych
Ϯ͘Ϯ͘>ŝĐǌďĂĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŐƐƚĂŶƵŶĂŽƐƚĂƚŶŝĚǌŝĞŷƌŽŬƵƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌĞŐŽ
177 osób prawnych
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌĞƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇ
;ŐŽĚŶŝĞǌƵƐƚĂǁČǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌĂŵŝƐČŽƐŽďǇ
ĨŝǌǇĐǌŶĞ͕ŬƚſƌĞŽĐŚŽƚŶŝĐǌŽŝďĞǌǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂǁǇŬŽŶƵũČƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚƚĞŐŽ͕ĐǌǇƐČƚŽ
ŽƐŽďǇŶŝĞǌǁŝČǌĂŶĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũČ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũĐǌǇ
ƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůĞǁųĂĚǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

ϯ͘Ϯ͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ ƉƌǌĞǌŽŬƌĞƐŬƌſƚƐǌǇŶŝǏϯϬ
dni
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w
tym:

0 osób

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

0 osób

b) inne osoby

0 osób
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3.3͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝprzez okres od 30 dni do 6
ŵŝĞƐŝħĐǇ
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

0 osób

b) inne osoby

0 osób

ϯ͘ϰ͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉƌǌĞǌŽŬƌĞƐ ĚųƵǏƐǌǇŶŝǏϲ
ŵŝĞƐŝħĐǇ
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝK<ǁ
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

0 osób

130 osób

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

50 osób

b) inne osoby

80 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
ϭ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ĂͿǌƚǇƚƵųƵƵŵſǁŽƉƌĂĐħ
- wynagrodzenie zasadnicze
w
tym:

]á
]á
]á

- nagrody

]á

- premie

]á

ͲŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ
ďͿǌƚǇƚƵųƵƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ
Ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

]á
]á
]á

ĂͿǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

]á

ďͿǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

]á

ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČƉƌǌĞǌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌČ

]á

w
tym:

4͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŽƌŐĂŶƵ
ǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ
;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŵŝĞƐŝħĐǌŶĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞŶĂůĞǏǇ͗1͘ǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŬǁŽƚǇǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶĞǁĐŝČŐƵ
ƌŽŬƵƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌĞŐŽ;ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇ
cywilnoprawne); 2͘ƉŽĚǌŝĞůŝđǌƐƵŵŽǁĂŶČŬǁŽƚħƉƌǌĞǌ12;ŵŝĞƐŝħĐǇͿ3͘ƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌůŝĐǌďħĐǌųŽŶŬſǁǌĂƌǌČĚƵͿ

5͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŽƌŐĂŶƵ
ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌ
umowy cywilnoprawne

]á

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)

6͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŝŶŶǇĐŚ͕
ŶŝǏŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)

7͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǌƉŽŵŝŶŝħĐŝĞŵǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷŽƐſď͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁƉŬƚ4-6͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌŽƐŽďŽŵƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
umowy cywilnoprawnej

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)
Druk: NIW-CRSO
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ϴ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϵ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϭϬ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŝŶŶǇĐŚŶŝǏŽƌŐĂŶǌĂƌǌČĚǌĂũČĐǇ͕ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐ
ǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϭϭ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽǁŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǌƉŽŵŝŶŝħĐŝĞŵǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷŽƐſď͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁƉŬƚϴͲϭϬ͕ǁůŝĐǌĂũČĐ
ǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ŽƐŽďŝĞƑǁŝĂĚĐǌČĐĞũƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ

]á

ϭϮ͘ŽĚĂƚŬŽǁĞƵǁĂŐŝĚŽƚǇĐǌČĐĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũĞĚŽƚǇĐǌČĐĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂ
w pkt 1-11͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ

s//͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽǏǇĐǌŬĂĐŚƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƵĚǌŝĞůĂųĂƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ
Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

ϯ͘^ƚĂƚƵƚŽǁĂƉŽĚƐƚĂǁĂƉƌǌǇǌŶĂŶŝĂƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ
s///͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǌůĞĐŽŶĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝƉƵďůŝĐǌŶĞũǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym
ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂĚĂŶŝĂǌůĞĐŽŶĞƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ
Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚŐųſǁŶǇĐŚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂĚĂŷŝŬǁŽƚĚŽƚĂĐũŝŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
;EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŶĂǌǁħǌĂĚĂŶŝĂ͕ũĞŐŽŐųſǁŶǇ;ͲĞͿĐĞů;ͲĞͿ͕ŶĂǌǁħŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝŽƌĂǌŬǁŽƚħƉƌǌǇǌŶĂŶĞũĚŽƚĂĐũŝͿ

Lp

Nazwa zadania
1 tŽũĞǁſĚǌŬŝKƑƌŽĚĞŬ
^ǌŬŽůĞŶŝĂWŝųŬĂƌƐŬŝĞŐŽǁ
ůďůČŐƵ

Cel(-e) zadania

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

szkolenie uczniów/zawodników ^ĂŵŽƌǌČĚtŽũĞǁſĚǌƚǁĂ
ǁǌĂŬƌĞƐŝĞƉŝųŬŝŶŽǏŶĞũ
tĂƌŵŝŷƐŬŽͲDĂǌƵƌƐŬŝĞŐŽ

Kwota
ϰϬϬϬϬ͕ϬϬǌų

ϯ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂĚĂŶŝĂǌůĞĐŽŶĞƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝ
ƌǌČĚŽǁĞũůƵďƉĂŷƐƚǁŽǁĞĨƵŶĚƵƐǌĞĐĞůŽǁĞ
ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂĚĂŷŝŬǁŽƚĚŽƚĂĐũŝŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
;EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŶĂǌǁħǌĂĚĂŶŝĂ͕ũĞŐŽŐųſǁŶǇ;ͲĞͿĐĞů;ͲĞͿ͕ŶĂǌǁħŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝŽƌĂǌŬǁŽƚħƉƌǌǇǌŶĂŶĞũĚŽƚĂĐũŝͿ

Lp

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

1 tŽũĞǁſĚǌŬŝKƑƌŽĚĞŬ
szkolenie uczniów/zawodników Ministerstwo Sportu i Turystyki
Szkolenia Sportowego
ǁǌĂŬƌĞƐŝĞƉŝųŬŝŶŽǏŶĞũ
DųŽĚǌŝĞǏǇ;'ŝŵŶĂǌũƵŵϭϮ
KůƐǌƚǇŶ͕'ŝŵŶĂǌũƵŵϱůďůČŐͿ

Kwota
ϭϴϬϬϬϬ͕ϬϬǌų

/y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǌĂŵſǁŝĞŷ
publicznych
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵƐƚǇĐǌŶŝĂϮϬϬϰƌ͘ʹWƌĂǁŽǌĂŵſǁŝĞŷƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚŽƌĂǌƚĞ͕ĚŽ
ŬƚſƌǇĐŚŶŝĞƐƚŽƐƵũĞƐŝħƉƌǌĞƉŝƐſǁǁǁ͘ƵƐƚĂǁǇ͕ŶƉ͘ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ͕ŬƚſƌǇĐŚǁĂƌƚŽƑđŶŝĞƉƌǌĞŬƌŽĐǌǇųĂǁǇƌĂǏŽŶĞũǁǌųŽƚǇĐŚƌſǁŶŽǁĂƌƚŽƑĐŝŬǁŽƚǇϭϰ
000 euro)

Druk: NIW-CRSO

11

ϭ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞ

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂŵſǁŝĞŷŝŬǁŽƚŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
Lp

Przedmiot zamówienia

Nazwa organu

Kwota

y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĞƵǌƵƉĞųŶŝĂũČĐĞ
ϭ͘tǇŬĂǌƐƉſųĞŬ͕ǁŬƚſƌǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂĐŽŶĂũŵŶŝĞũϮϬйƵĚǌŝĂųſǁůƵďĂŬĐũŝǁŬĂƉŝƚĂůĞǌĂŬųĂĚŽǁǇŵůƵďĐŽŶĂũŵŶŝĞũϮϬй
ŽŐſůŶĞũůŝĐǌďǇŐųŽƐſǁǁŽƌŐĂŶŝĞƐƚĂŶŽǁŝČĐǇŵƐƉſųŬŝ

Lp.

EĂǌǁĂƐƉſųŬŝ

REGON

^ŝĞĚǌŝďĂƐƉſųŬŝ

йƵĚǌŝĂųſǁ
йƵĚǌŝĂųƵǁŽŐſůŶĞũ
lub akcji w
ůŝĐǌďŝĞŐųŽƐſǁ
kapitale

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem
3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacjiprzez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym
Lp

KƌŐĂŶŬŽŶƚƌŽůƵũČĐǇ

Liczba kontroli

ϰ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŝųĂďĂĚĂŶŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂĨŝŶĂŶƐŽǁĞŐŽŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵ
ǁƌǌĞƑŶŝĂϭϵϵϰƌ͘ŽƌĂĐŚƵŶŬŽǁŽƑĐŝůƵďƌŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝĂDŝŶŝƐƚƌĂ&ŝŶĂŶƐſǁǌĚŶŝĂϮϯŐƌƵĚŶŝĂϮϬϬϰƌ͘ǁ
ƐƉƌĂǁŝĞŽďŽǁŝČǌŬƵďĂĚĂŶŝĂƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷĨŝŶĂŶƐŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

5. Dodatkowe informacje
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđǁƉŽŶŝǏƐǌĞƉŽůĞŝŶŶĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽŽƐŽďǇƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶĞũ
0DUHNàXNLHZVNL3UH]HV3DZHá
lub imiona i nazwiska osób
Guminiak - Wiceprezes / 13 lipca 2019 ĂƚĂǁǇƉĞųŶŝĞŶŝĂƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂ
ƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶǇĐŚĚŽƐŬųĂĚĂŶŝĂ
roku
ŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁŽůŝǁŝŵŝĞŶŝƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

Druk: NIW-CRSO

2019-07-15

12

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej
ul. J. Piłsudskiego 69, 10-449 Olsztyn
Podstawowym celem związku jest organizacja, rozwój i popularyzacja sportu piłki nożnej w województwie warmińsko-mazurskim.
NIP 739-118-34-67
REGON 510200371
Organem rejestrowym jest Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas trwania działaności związku jest nieograniczony.
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działaności w ciągu co najmniej 12 kolejnych miesięcy od dnia bilansowego.
Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2018 są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września
1994 r. z późniejszymi zmianami, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednsotek mających sieddzibę lub miejsce
sprawowania zarżadu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego - dla jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności
gospodarczej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. - Dz.U. nr 137 poz. 1539 z późniejszymi
zmianami.
Nie istotne koszty dotyczące przyszłych okresów nie podlegają rozliczeniu na poszczególne miesiące. Ze względu na przepisy podatkowe
rozlicza się je na lata obrotowe (podatkowe). Próg istotności określa się jako 1% sumy bilansowej.

Data sporządzenia: 2019-03-26
Data zatwierdzenia: 2019-06-28
Renata Macuk

Marek Łukiewski

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO
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BILANS
]JRGQLH]]DáąF]QLNLHPQUGRXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL

VSRU]ąG]RQ\QDG]LHĔ
Stan na
2018-01-01

2018-12-31

AKTYWA
A.

$NW\ZDWUZDáH

0,00

0,00

I.

:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQHLSUDZQH

0,00

0,00

II.

5]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH

0,00

0,00

III.

1DOHĪQRĞFLGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

IV.

,QZHVW\FMHGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

V.

'áXJRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

B.

Aktywa obrotowe

955 381,35

1 016 689,60

I.

Zapasy

0,00

0,00

II.

1DOHĪQRĞFLNUyWNRWHUPLQRZH

353 615,82

357 963,04

III.

Inwestycje krótkoterminowe

601 765,53

658 726,56

IV.

.UyWNRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

C.

1DOHĪQHZSáDW\QDIXQGXV]VWDWXWRZ\

0,00

0,00

955 381,35

1 016 689,60

AKTYWA razem
PASYWA
A.

)XQGXV]ZáDVQ\

601 764,44

661 290,49

I.

Fundusz statutowy

541 060,32

601 764,44

II.

3R]RVWDáHIXQGXV]H

0,00

0,00

III.

=\VN VWUDWD ]ODWXELHJá\FK

0,00

0,00

IV.

Zysk (strata) netto

60 704,12

59 526,05

B.

=RERZLą]DQLDLUH]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

353 616,91

355 399,11

I.

5H]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

0,00

0,00

II.

=RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

III.

=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH

6 042,98

3 086,62

IV.

5R]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

347 573,93

352 312,49

PASYWA razem

955 381,35

1 016 689,60

'DWDVSRU]ąG]HQLD
Data zatwierdzenia: 2019-06-28

Renata Macuk

0DUHNàXNLHZVNL

,PLĊQD]ZLVNRLSRGSLVRVRE\NWyUHMSRZLHU]RQRSURZDG]HQLHNVLąJ
UDFKXQNRZ\FKQDSRGVWDZLHDUWXVWXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL

,PLĊQD]ZLVNRLSRGSLVNLHURZQLNDMHGQRVWNLDMHĪHOLMHGQRVWNąNLHUXMHRUJDQ
ZLHORRVRERZ\ZV]\VWNLFKF]áRQNyZWHJRRUJDQX

Druk: NIW-CRSO
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Rachunek zysków i strat
5DFKXQHN]\VNyZLVWUDWQDSRGVWDZLH]DáąF]QLNDQUXVWDZ\R
UDFKXQNRZRĞFL

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31
Stan na koniec
Pozycja

Wyszczególnienie

roku
poprzedniego

roku
ELHĪąFHJR

1

2

3

4

A.

3U]\FKRG\]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

I.

2 675 927,09

2 571 857,30

3U]\FKRG\]QLHRGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

662 134,36

744 625,97

II.

3U]\FKRG\]RGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

666 881,13

531 783,89

III.

3U]\FKRG\]SR]RVWDáHMG]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

1 346 911,60

1 295 447,44

B.

.RV]W\G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

2 629 859,76

2 521 666,21

I.

.RV]W\QLHRGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

766 718,25

777 541,87

II.

.RV]W\RGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

669 136,51

546 721,85

III.

.RV]W\SR]RVWDáHMG]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

1 194 005,00

1 197 402,49

C.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM $%

46 067,33

50 191,09

D.

3U]\FKRG\]G]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM

0,00

0,00

E.

.RV]W\G]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM

0,00

0,00

F.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM '(

0,00

0,00

G.

.RV]W\RJyOQHJR]DU]ąGX

0,00

0,00

H.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLRSHUDF\MQHM &)*

46 067,33

50 191,09

I.

3R]RVWDáHSU]\FKRG\RSHUDF\MQH

4 373,88

92,55

J.

3R]RVWDáHNRV]W\RSHUDF\MQH

2 154,79

3 431,92

K.

Przychody finansowe

14 059,70

12 684,93

L.

Koszty finansowe

1 642,00

10,60

M.

Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)

60 704,12

59 526,05

N.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

O.

Zysk (strata) netto (M-N)

60 704,12

59 526,05

'DWDVSRU]ąG]HQLD
Data zatwierdzenia: 2019-06-28

Renata Macuk

0DUHNàXNLHZVNL

,PLĊQD]ZLVNRLSRGSLVRVRE\NWyUHMSRZLHU]RQRSURZDG]HQLHNVLąJ
UDFKXQNRZ\FKQDSRGVWDZLHDUWXVWXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL

,PLĊQD]ZLVNRLSRGSLVNLHURZQLNDMHGQRVWNLDMHĪHOLMHGQRVWNąNLHUXMHRUJDQ
ZLHORRVRERZ\ZV]\VWNLFKF]áRQNyZWHJRRUJDQX

Druk: NIW-CRSO

Informacja dodatkowa
1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo
Zobowiązania finansowe krótkoterminowe: 3086,62 zł, w tym:
- z tytułu dostaw i usług: 3 072,62 zł
- rozrachunki z własnymi klubami: 0,00 zł
- rozrachunki z działaczami i zawodnikami: 0,00 zł
- pozostałe: 14,00 zł
2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii
nie dotyczy
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
nie dotyczy
4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych
Informacja o źródłach przychodów organizacji
Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 388 358,47
Ze źródeł publicznych ogółem: 220 000,00
w tym:
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych: 0,00
b) ze środków budżetu państwa: 180 000,00
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego: 40 000,00 zł
d) ze środków państwowych funduszy celowych: 0,00 zł
Ze źródeł prywatnych ogółem: 27 195,00
w tym:
a) ze składek członkowskich: 27 195,00
b) z darowizn od osób fizycznych: 0,00
c) z darowizn od osób prawnych: 0,00
d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest): 0,00
e) ze spadków, zapisów: 0,00
f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych): 0,00
g) z działalności gospodarczej: 0,00
Z innych źródeł: 1 949 081,31
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
nie dotyczy
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
nie dotyczy
7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

Druk: NIW-CRSO

Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 388 358,47 zł
Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym ogółem: 359 222,15 zł
Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie
sprawozdawczym oraz kwoty przeznaczone na te działania:
- szkolenie trenerów piłki nożnej, sędziów piłki nożnej i innych osób działających w piłce nożnej, w tym zawodników (m.in. Kursokonferencja
Grassroots dla trenerów piłki nożnej dziecięcej i młodzieżowej w Ostródzie, Konferencja Plenarna dla wszystkich sędziów piłki nożnej w
województwie w Olsztynie, Warsztaty przedsezonowe dla wszystkich sędziów, konferencje naukowe z zakresu zarządzania i finansowania
klubów oraz z zakresu prawa sportowego, wsparcie szkolenia w Klubach Sportowych ze środków z 1% podatku zgodnie z celami
wskazanymi przez podatników): 359 222,15 zł
8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce
nie dotyczy

Data sporządzenia: 2019-03-26
Data zatwierdzenia: 2019-06-28
Renata Macuk

Marek Łukiewski

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO

