Sprawozdanie z działalności
Fundacji Akademia Piłkarska Legii Warszawa
za rok 2008

1. Powstanie Fundacji.
Fundacja Akademia Piłkarska Legii Warszawa została założona aktem notarialnym w dniu
22.07.2008, Repertorium A nr 6491/2008 w Kancelarii Notarialnej w Warszawie – Notariusze Anna
Dmochowska Joanna Żarska. Zgodnie ze statutem, Fundacja została powołana na czas nieokreślony.
Działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, nr 46, poz. 203 z
późniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie (Dz. U. 2003r nr 96 poz.873 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Statutu
Fundacji.
Siedziba Fundacji mieści się w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3, terenem działalności jest
Rzeczpospolita Polska. Powstała z zamiarem prowadzenia działalności na rzecz ogółu społeczności,
ze szczególnym uwzględnieniem uzdolnionych dzieci i młodzieży.
W dniu 29.09.2008 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja została wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych i Zdrowotnych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod numerem
KRS 0000312389.
Na dzień sporządzenia sprawozdania z działalności Fundacja nie była organizacja pożytku
publicznego.
2. Władze Fundacji.
W okresie obrotowym członkami Zarządu Fundacji byli:
Jarosław Ostrowski – Prezes Zarządu
Mirosław Wojciech Trzeciak – Wiceprezes Zarządu
Marek Jóźwiak – Wiceprezes Zarządu
W skład Rady Fundacji wchodzili:
Lucjan Brychczy
Mariusz Antoni Walter
Paweł Marek Kosmala
Piotr Zygmunt Zygo
Maciej Jerzy Żak
3. Realizacja celów statutowych Fundacji.
Rok 2008 był rokiem powstawania i organizowania Fundacji do jej dalszego działania. W roku tym nie
wykazano żadnych źródeł dochodów, a jedyne ponoszone koszty dotyczyły administracji.
Fundacja została utworzona do realizacji zadań społecznie użytecznych poprzez podejmowanie
działań z zakresu:
•
ochrony i promocji zdrowia,
•
rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
•
wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
•
wspierania działalności dobroczynnej,
•
upowszechniania i rozwój kultury fizycznej i sportu,
•
wspierania porządku i bezpieczeństwa publicznego,
•
pomocy ofiarom klęsk żywiołowych,
•
wspierania działań na rzecz integracji oraz rozwijania.
4. Informacje finansowe.
Wynik finansowy za rok 2008 zamknął się stratą w wysokości 4.981,20pln. Na w/w koszt składały się:
-amortyzacja – 3.060,65pln
-zużycie materiałów i energii – 115,29pln
-usługi obce – 348,86pln
-podatki i opłaty – 1.456,40pln
Majątek trwały Fundacji w okresie sprawozdawczym stanowi zakupiony program finansowo-księgowy
o wartości bilansowej 3.559,35pln. Do aktywów obrotowych należą środki zgromadzone na rachunku
bankowym w wysokości 19.659,38pln.
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Na koniec 2008 roku jednostka posiadała zobowiązanie krótkoterminowe z tytułu należności i usług
dotyczące oprogramowania w wysokości 8.199,93pln.
Fundacja w 2008 roku nie ponosiła żadnych zobowiązań z tytułu podatków. Zeznanie roczne
dotyczące poniesionej straty zostało wykazane na formularzu CIT-8.
5. Informacje dodatkowe.
Fundacja Akademia Piłkarska Legii Warszawa w 2008 roku nie zatrudniała żadnych osób z tytułu
umowy o pracę oraz umów zlecenie. Zarówno Zarząd jak i Rada Fundacji nie pobierali za pełnienie
swoich funkcji wynagrodzeń. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie zaciagnęła oraz nie udzielała
żadnych pożyczek. Jednocześnie nie nabyto akcji i udziałów oraz nieruchomości. Zadeklarowany w
statucie Fundusz Statutowy w wysokości 20.000pln został wpłacony w całości.
6. Działalność zlecona Fundacji.
W okresie sprawozdawczym organy państwowe i samorządowe nie zlecały Fundacji żadnych zadań
7. Działalność gospodarcza Fundacji.
Fundacja, zgodnie ze statutem, może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji celów
statutowych. Jednostka nie prowadziła także działalności gospodarczej.
8. Informacje o kontrolach.
W okresie od powstania do zakończenia roku obrotowego w Fundacji nie została przeprowadzona
żadna kontrola.
9. Uchwały Zarządu Fundacji.
Odpisy podjętych w 2008 roku uchwał Zarządu Fundacji stanowią załącznik do niniejszego
sprawozdania z działalności.
10. Przewidywany rozwój jednostki.
Fundacja Akademia Piłkarska Legii Warszawa planuje dynamiczny rozwój działalności w 2009 roku,
skupiając swoje działania przede wszystkim na pozyskaniu środków do realizacji celów statutowych.

Warszawa, 15 marca 2009r.

Jarosław Ostrowski

Mirosław Trzeciak

Marek Jóźwiak
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