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Informacja dodatkowa według załącznika nr 6 

 

STOWARZYSZENIE AKADEMIA SPORTU 
 

         za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku 
 

Informacja dodatkowa powinna zawierać nieobjęte bilansem oraz rachunkiem zysków i strat informacje 
i wyjaśnienia niezbędne do oceny gospodarki finansowej jednostki, a w szczególności: 

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; 

Nie dotyczy. 

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 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu 
składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych; 

  Przychody łącznie:  1.245.270,17 zł 

� Składki członkowskie 117.233,89 zł 
� Dotacja na realizację zadania z Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz pomocy Pokrzywdzonym 

oraz Pomocy Postpenitencjarnej 555.186,28 zł 
� Dotacja na realizację Projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki Artur Siódmiak CAMP- 

Guinness 250.000,00 zł 
� Dotacja na realizację Projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki Akademia Małych Mistrzów 

200.000,00 zł 

� Dotacja na organizację Obozu Sportowego 22.000,00 zł 
� Dotacja na Akademie Małych Mistrzów Gmina Kartuzy 10.000,00 zł 
� Pozostałe przychody 90.850,00 zł 

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów; 

Koszty łącznie:  1.245.270,17 zł 

� Koszty działań statutowych   12.681,19 zł 
� Koszty działań refundowanych 1.170.493,45 zł 
� Koszty administracyjne 22.124,70 zł. 
� Pozostałe koszt y 21.862,11 zł  
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6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego; 

Nie dotyczy. 

7) 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, (jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku 
publicznego);  

Nie dotyczy. 

8) inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie do 
jednostki. 

     Nie dotyczy. 
 
  
 

 

Kiełpino, 29 marca 2019 roku 
 

OSOBA, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG 
RACHUNKOWYCH 

 KIEROWNIK JEDNOSTKI 
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