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
Fundacja posiada krótkoterminowe zobowiązania finansowe wynikające z bieżącej działalności w kwocie ogółem : 227.817,29 zł w tym :
- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług
-Zobowiązania z tytułu składek ZUS -deklaracja za XII.20

93.811,94
21.320,15

-zobowiazania z tytułu podatków PIT4 ,PIT8A deklarcje za XII.20 5.772,-zobowiazania z tyt.wynagrodzeń netto za XII.20

78.060,51

-zobow. z tyt. bieżącego naliczenia podatku PIT4 i

5.907,-

składek ZUS od wynagrodzeń nie wypłaconych na 31.12.

22.945,69

Fundacja nie posiada zobowiązań z tyt. dłużnych instrumentów finansowych , gwarancji i poręczeń ani z tytułu żadnych zobowiązań
warunkowych .

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 administrującym , zarządzającym i nadzorującym nie udzielono zaliczek, kredytów ani nie zaciągali oni innych zobowiązań
tytuem gwarancji czy poręczeń.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
1. Środki Trwałe
• Wartość środków trwałych gr. 8 początkowa 17.942,- umorzenie 100%
wartość netto 0,- zł/ urządzenia do fizjoterapii /
b/ Wartości niematerialne i prawne
• nie występują
c/ Inwestycje długoterminowe
• nie występują
Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
• nie występują
Wartość nie amortyzowanych środków trwałych, używanych na podstawie umów
najmu, dzierżawy i innych umów (
• Siedziba Fundacji – lokal użytkowany na podstawie umowy najmu – brak podanej wartości
2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
- czynne na koniec okresu wykazują wartość 6.639,59 z tyt. ubezpieczeń zawodników dot. roku 2021
- Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne na koniec okresu 0,-

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

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

Krajowe przychody netto ze sprzedaży za 2020 rok : 2.214.343,06
w tym:
a/ Przychody statutowe z odpłatnej działalności 834.985,65
Wpłaty rodziców za szkolenie 349.445,30
Wpłaty za obozy szkoleniowe 352.360,Przychody dot. współpracy z GieKSą 55.230,Organizacja turniejów piłkarskich 18.550,Transfery czasowe i definitywne 29.577,Wpłaty za internat, dod. ubezpiecz.,badania 29.823,35
b/ Przychody statutowe z nieodpłatnej działalności 1.281.726,20
Otrzymane darowizny od firm i osób prywatnych 828.457,Dotacja Urzędu Miasta Katowice 412.500,Przychody z 1% podatku 25.344,20
Dofinansowanie z PZPN 15.375,Pozostałe przychody 50,c/ Usługi reklamowo - marketingowe 24.086,46
d/ Usługi parkingowe 61.276,45
e/ Sprzedaż towarów/ sprzęt sportowy 12.268,30
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Dane o kosztach rodzajowych i ich strukturze – koszty rodzajowe ogółem:
Zużycie materiałów
32.204,31
Koszty usług obcych
470.482,28
Podatki i opłaty
116,46
Wynagrodzenia
1.063.545,04
Ubezpieczenia społeczne 93.479,75
w tym –emerytalne
46.728,92
Pozostałe koszty
450.393,28
Razem
2.110.221,12

1,5 %
22,3 %
0,0 %
50,4 %
4,5 %
2,2 %
21,3 %
100,0 %

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz statutowy opłacony przez Fundatora GKS GieKSa Katowice od 2014r .wynosi 1.000,-zł i nie podlegał zwiększeniu ani
zmniejszeniu.
Fundusz statutowy na początek okresu sprawozdawczego na 01.01.21. wynosił 1.000,-zł
i na koniec roku 1.000,- zł.

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 uzyskała w 2020r 25.344,20 zł przychodów z tytułu 1% podatku
dochodowego i z tego wydatkowała : kwotę 12.140,- zł na zabezpieczenie
medyczne, 7.984,86 zł na usługi transportowe , 2.660,59 na wynajem obiektów
sportowych i 2.558,75,- opłaty do związków sportowych dot. uprawnień i licencji.
Ponadto poniesiono koszty tablicy reklamowej dotyczącej promocji i
pozyskania 1% podatku w kwocie 356,70 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

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

Po dniu bilansowym zakończono korekty deklaracji ZUS za lata 2014-2019
zgodnie z protokołem kontroli - znak pisma: 0620198110072PRO001 z dnia
10.02.2020 oraz decyzjami ZUS wydanymi 14.10.2020 i 05.11.2020.
Na skutek dokonanych korekt ,Fundacji należał się zwrot składek w wysokości
503,9 tys. zł ,z tej należności potrącono składki za I.21 w kwocie 23,0 tys. zł. Do
zwrotu pozostało na dzień sporządzenia bilansu : 480,9 tys. zł

Data sporządzenia: 2021-03-10
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

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

