Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
FUNDACJA "SPORTOWE KATOWICE" UL. BUKOWA 1A , 40-108 KATOWICE KATOWICE ŚLĄSKIE
nr w KRS :0000400821 nr NIP : 6342802585
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas działalności jednostki nie jest ograniczony.
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
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
Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działanosci Fundacji. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
przy założeniu prowadzenia działalności w dajacej się przewidzieć przyszłości , obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia
bilansowego w nie zmienionym istotnie zakresie.
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
Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób przyjęty w polityce rachunkowości :
1. Wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
dokonywane metodą liniową
2. Rzeczowe aktywa trwałe wycenia się w cenie nabycia lub kosztach wytworzenia . Cenę nabycia lub koszt wytworzenia powiększa się o
koszty ewentualnego finansowania zewnętrznego.Jeżeli cena nabycia , wytworzenia środka trwałego nie przekracza 10.000,- zł jest on
traktowany jako środek trwały niskocennyi jego wartość zostanie zarachowana w koszty. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą
liniową przez okres przewidziany dla użytkowania danego środka trwałego.
3. Należności z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty z uwzględnieniem odpisów z tyt. utraty wartości.
4. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wykazuje się w wartości nominalnej
5.Rozliczenia międzyokresowe kosztów stosuje się w wysokosci poniesionych wydatków przypadajacych na następne okresy obrachunkowe
6.Kapitały-Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej wg ich rodzajów i zasad określonych przespisami
prawa i statutu
7. Fundusze specjalne ujmuje sie w kasiegach w wartosci nominalnej wg ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu i umów z
fundatorami.
8.Rezerwy - wycenia się na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej ,uzasadnionej wartości ewentualnych zdarzeń przyszłych.
9.Zobowiązania - wycenia sie w kwotach wymaganej zapłaty
10. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów stosuje się w wysokości udokumentowanych zobowiązań przypadających na na odpowiedni
okres sprawozdawczy
11. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności , obejmują w szczególności :
- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków pieniężnych z tytułu
świadczeń ,których wykonanie nastąpi w następnych okresach obrachunkowych
- środki pieniężne otrzymane na realizację zadań w przyszłych okresach
- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia bądź wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych,jeżeli stosownie do innych
przepisów nie zwiększaja one kapitałów /funduszy własnych/
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-08-26

Zasady ustalania wyniku finansowego Fundacji :
1.Na wynik finansowy netto składają się :
a/ wynik na działalności statutowej - odpłatnej i nieodpłatnej
b/ wynik na działalności gospodarczej
c/ wyodrębnione koszty zarządu i administracji
d/wynik na pozostałej działalności operacyjnej
e/wynik na operacjach finansowych
f/obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych.
2. Wynik finansowy netto zwiększa bądź zmniejsza kapitał własny Fundacji , pozostaje do rozliczenia w następnym okresie lub pokrywa straty
z lat ubiegłych.
Fundacja "Sportowe Katowice" w 2020r prowadziła działalność statutową w zakresie realizacji swojej misji i celów sportowych, określonych
w statucie oraz gospodarczą w zakresie świadczenia usług marketingowych , reklamowych i parkingowych dla różnych podmiotów oraz
sprzedaży sprzętu sportowego dla zawodników Fundacji.
Fundacja jest podmiotem, który nie dąży do
systematycznego osiągania zysków a jeżeli taki zysk osiąga to jest on przeznaczony na realizację celów statutowych i dalsze świadczenie usług
w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. W księgach rachunkowych wyodrębniono konta służące do ewidencji przychodów i
kosztów w sposób umożliwiający prawidłowe ustalenie wyniku finansowego z każdego rodzaju działalności tj. statutowej i gospodarczej. W
zakresie ewidencji kosztów jednostka przyjęła rozwiązania polegające na prowadzeniu ewidencji kosztów zarówno w zespole "4" , które
grupują konta kosztów w ujęciu rodzajowym jak i w zespole "5" - kalkulacyjnym , obejmującym konta poszczególnych sekcji sportowych;
piłki nożnej 510 ,siatkówki 511 ,hokeja 512 i tenisa ziemnego 513 i są to koszty statutowe oraz koszty działalności gospodarczej 502 i koszty
ogólnego zarządu 550, z uwzględnieniem konta 490 rozliczenie kosztów.
Dla każdego rodzaju działalnosci wynik finansowy jest ustalany wg zasad określonych w polityce rachunkowości; wybrano kalkulacyjny
rachunek zysków i strat jako wariant ustalenia wyniku finansowego. Fundacja "Sportowe Katowice"prowadzi w małym zakresie działalność
gospodarczą i ma obowiązek prowadzić ksiegi rachunkowe i sporządzać sprawozdanie finansowe wg zasad wymaganych dla jednostek
gospodarczych i stosuje przepisy UoR w pełnym zakresie a sprawozdanie finansowe sporządza wg załącznika nr 6 Ustawy o rachunkowosci.
Sprawozdanie za rok 2020 nie podlega obowiązkowi badania w trybie art.64 ust.1 UoR oraz nie podlega badaniu na podstawie
Rozporządzenia Min. Fin. z dn.13.11.2013 par.1 ust.1 w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych OPP.
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 a prezentowane dane porównywalne to okres od 01.01.2019 do
31.12.2019r. FSK stosuje zasady z przyjętej polityki rachunkowości ,rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik
finansowy na koniec roku. Zdarzenia , w tym operacje gospodarcze ,ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu zgodnie
z ich treścią ekonomiczną ,obowiązuje tu zasada wiarygodnosci i przewagi treści nad formą.
Zgodnie z zasadą ciągłości , przyjęte zasady rachunkowości stosujemy w sposób ciągły dokonując w kolejnych latach obrotowych
jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów ,ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań
finansowych , tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne .
W myśl zasady memoriału , w księgach rachunkowych mamy przedstawione wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody i
obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące roku obrotowego niezależnie od terminu ich zapłaty. Z kolei zasada ostrożności
polega na tym, że w wyniku finansowym , bez względu na jego wysokość uwzględniamy :
-zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów ,w tym rownież dokonywane w postaci odpisów umorzeniowych
-wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne
-wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne
Zgodnie z zasadą indywidualnej wyceny , wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów ,przychodów i związanych z nimi kosztów
,jak też zysków i strat nadzwyczajnych ustala się oddzielnie , nie na zasadzie kompensat. Zasada istotności polega na tym,że dokonując wyboru
rozwiązań dopuszczonych ustawą i dostosowując je do potrzeb Fundacji zapewniamy wyodrębnienie wszystkich zdarzeń istotnych dla oceny
sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego oraz wyniku finansowego za dany rok obrotowy.

Data sporządzenia: 2021-03-10
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-08-26

Data zatwierdzenia: 2021-05-14
Biuro Rachunkowe CASH Danuta Pietrewicz

Prezes Zarządu Łukasz Czopik

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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