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
Zarzad Fundacji nie zaciągnął dodotkowych zobowiązan finansowych z podanych wyżej tytułów.
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
Członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących nie udzielano zaliczek, kredytów ani nie udzielono żadnych gwarancji i
poręczeń innego rodzaju.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Istotne informacje dotyczące bilansu Fundacji "Sportowe Katowice" : AKTYWA
1.Wartość środków trwałych - Fundacja posiada środki trwałe
umorzone w 100 % o wartości poczatkowej 17.942,- / urządzenia do fizjoterapii/ -wartość netto 0,2.
Zapasy - w kwocie 79.766,20 stanowią sprzęt sportowy 4 sekcji sportowych na koniec 31.12.19.
3. Należności krótkoterminowe - wartość 14.524,47 zł - to należnosci od
odbiorców z tytułu sprzedanych usług
4. Inwestycje
krótkoterminowe w kwocie 149.714,49 zł to środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
5. Krótkoterminowe rozl. międzyokresowe 184.231,42 zł to koszty roku 2020 dotyczące obozów
sportowych i ubezpieczeń zawodników
PASYWA : 1. Zobowiązania
krótkoterminowe suma : 402.833,04 zł . Z tego - zobowiązania wobec dostawców : 231.383,97 zł , zobowiązania z tyt. wynagrodzeń :
105.906,31 zł ;
podatki oraz składki ZUS 65.542,76 zł. 2. Rozlicz. międzykresowe przychodów 199.970,-zł
wpłaty uczestników na obozy szkoleniowe realizowane w 2020roku
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
1. Przychody statutowe z odpłatnej działalności 910.835,50 zł 32,2 %
2. Przychody statutowe z nieodpłatnej działalności 1.609.574,98 56,7% / w
tym dotacje UM Katowice 378.920,- zł 13,4% /
3. Przychody z
działalności gospodarczej 238.039,01 8,4%
4. Przychody z postałej dział. operacyjnej 77.925,90 2,7 %
5. Przychody finansowe 40,03
zł 0,0 %
Razem przychody zgodnie z rachunkiem zysków i strat 2.836.415,69

tj. 100%

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Dane o kosztach w układzie rodzajowym i ich struktura :
Amortyzacja

17.942,-

0,6%
Zużycie materiałów

68.757,72

2,5 %
Koszty usług obcych

685.972,63 24,7%
Podatki i opłaty

1.514,-

0,1 %
Wynagrodzenia

1.358.024,21 49,0%
Ubezpieczenia społeczne 128.449,84

Pozostałe koszty

513.523,81 18,5% razem 2.774.184,21

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2020-05-12

100%

4,6%

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz statutowy Fundacji "Sportowe Katowice" nie zmienił się , stan na początek roku wynosił : 1.000,- i na koniec roku 2019 1.000,7. 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
Fundacja "Sportowe Katowice" uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego dnia 02.08.2016r. W 2019 roku Fundacja zebrała
25.651,10 zł środków z tutyłu 1 % podatku dochodowego ,
z tego wydatkowała na : opłaty za sędziów 11.667,- zł , opłaty licencyjne i
uprawnienia 4.521,- zł, wpisowe na turnieje 4.300,- zł na zabezpieczenie medyczne 2.963,- na ubezpieczenia zawodników 1.580,10 i na
koszty internatu 620,- zł . Poniesione koszty uzyskania 1 % podatku dochodowego zamknęły się kwotą 250,03 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
Brak innych istotnych informacji dotyczących oceny sytuacji majatkowej Fundacji "Sportowe Katowice"
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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
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