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Sprawozdanie merytoryczne za 2011 rok - Fundacja Akademia Piłkarska Legii
Warszawa

1. Dane orqanizacii pożvtku publiczneqo.

a). Dane podstawowe.

Fundacja Akademia Piłkarska Legii Warszawa została załoŻona aktem notarialnym W dniu

22.07.2008, Repeńorium Anr 649112008 w Kancelarii Notarialnej w Warszawie - Notariusze Anna

Dmochowska Joanna Żarska. 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 pÓżniejszymi zmianami)

i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r' o działalnoŚci pozytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003r nr

96 poz.873 zpoŹniejszymizmianam|) oraz na podstawie Statutu Fundacji'

Siedziba Fundacji mieści się w Warszawie puy ul. Łazienkowskiej 3, terenem działalnoŚci jest

Rzeczpospolita Polska. Powstała w celu prowadzenia działalnoŚci na rzecz ogołu społecznoŚci' ze

szczegolnym uwzględnieniem spońowo uzdolnionych dzieci i młodzieŻy.

W dniu 29.09.2008 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st' Warszawy w Warszawie, Xll

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja została wpisana do Krajowego

Rejestru Sądowego - Rejestru PrzedsiębiorcÓw oraz Rejestru Stowarzyszeń, lnnych organizacji

Społecznych i Zdrowotnych, Fundacji oraz Publicznych Zakładow opieki Zdrowotnej, pod numerem

KRS 0000312389. W Urzędzie statystycznym Fundacja widnieje pod nr REGON 141589124

Na dzień sporządzenia sprawozdaniaz działalnoŚci Fundacja była organizacja pozytku publicznego i

widniała na liście podmiotÓw uprawnionych do otrzymywania 1ońza2011 rok. Wpis w KRS uzyskała

22t12t2009.

b). Władze Fundacji w 2011 roku.

W okresie obrotowym członkami Zarządu Fundacji byli:

Jarosław ostrowski _ Prezes Zarządu

Marek JoŹwiak - Wiceprezes Zarządu

Jacek Magiera - Wiceprezes Zarządu

od 0110412012 roku na miejsce Jacka Magiery zostali powołani Krzysztof Ziętek i Jacek Mazurek'

W skład Rady Fundacji wchodzili:

Lucjan Brychczy

Mariusz AntoniWalter

Paweł Marek Kosmala

Piotr Zygmunt Zygo

Maciej Jerzy Żak
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2. Gele statutowe Fundacii. sposób ich reaIizacii

Fundacja została utworzona do realizacji zadań społecznie uzytecznych poprzez podejmowanie

działań z zakresu'

a

a

a

a

a

a

a

a

ochrony i promocji zdrowia,

rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dobr kultury

wspierania działalnoŚci dobroczynnej,

upowszechniania i rozwÓj kultury fizycznĄ i spońu'

wspiera n ia porząd ku i bezpieczeństwa pu bl icznego,

pomocy ofiarom klęsk zywiołowych,

wspierania działan na rzecz integracji oraz rozw|1ania kontaktow i współpracy miedzy

społeczeństwami.

3. opis prowadzonei działalności pożvtku publiczneqo.

Rok 2011 był trzecim rokiem faktycznej działalnoŚci Fundacji. Pod swoją opieką na dzień

sporządzenia sprawozdania Fundacja posiadała ok. 230 dzieci, szkolących się w 11 grupach

wiekowych. Fundacja działa na rzecz ogÓłu dzieci i młodziezy uzdolnionej sportowo. Beneficjentami

działan organizacji pochodzili przede wszystkim z wojewodztwa mazowieckiego. Jednak istnieje tez

spora grupa (ok'50 osÓb) z terenu całej Polski. Nabory do określonych rocznikÓw odbywają się 3 razy

do roku. DziałalnoŚc statutowa w minionym okresie pokrywała się z celami Fundacji okreŚlonymi w

statucie i przejawiała się w następujących działaniach:

. organizowaniu, finansowaniu i prowadzeniu młodziezowych druzyn piłkarskich (zapewnienie:

sal, hal i boisk treningowych, wyzywienia i zakwaterowania podopiecznych, zabiegÓw i

konsultacji lekarskich, opieki psychologicznej; propagowanie zasad zdrowego

wspołzawodnictwa)

. organizowaniu i finansowaniu szkolenia młodzieŻy z zakresu piłki noznej (zatrudnienie

wykwalifikowanej kadry trenerskiej) finansowaniu zakupu specjalistycznego sprzętu

niezbędnego do szkoleń (zakup sprzętu spońowego)

. zakupu materiałÓw niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej

o organizowaniu i finansowaniu wyjazdów na turnieje i obozy (pokrywanie kosztÓw przĄazdow,

wyzywienia, zakwaterowan ia, wpisowego)

. organizowaniu ifinansowaniu imprez spońowych (np.: Turniej Stolic Europejskich)

. organizowaniu i finansowaniu działań zmiezĄących do pozyskania dzieci i młodzieŻy

uzdolnionej spońowo (skauting talentów na terenie Polski)

. wparcie finansowe podmiotow działĄących w zakresie pozytku publicznego będących w

trud nej sytuacj i fi nansowej

o wsparcie finansowe osÓb fizycznych w trudnej sytuacji finansowej

1

L
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Wymienione działania były zgodne z tymi podjętymi we wcześniejszych latach, realizowane jednak w

szerszym zakresie. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na Środki finansowe, wraz z rozwojem,

w 201'l roku Fundacja prowadziła rÓwniez liczne rozmowy z pańnerami chcącymi wspomÓc jej

działalnośc.

W okresie sprawozdawczym Fundacja Akademia Piłkarska Legii Warszawa skupiła swoją działalnoŚć

na pozyskaniu środków na podstawową działalnoŚć z zakresu szkolenia młodzieŻy uzdolnionej

sportowo a takŻe na zwiększeniu efektywności swojej działalnoŚci statutowej. Pozyskiwanie ŚrodkÓw

oraz zapewnienie zaplecza treningowego związane z realizaĄą tego zadania stanowiło podstawę

działania Fundacji w 201 1 roku.

Rok 2011 był juŻ trzecim rokiem faktycznej działalnoŚci FundacjiAkademia Piłkarska LegiiWarszawa.
Zarowno władze Fundacji, jak i kadra trenerska, z roku na rok zdobywĄą coraz większe

doŚwiadczenie w zakresie szkolenia dzieci i młodzieŻy' JednoczeŚnie Fundacja dba o stały rozwój

pracownikÓw bezpoŚrednio związanych ze strukturami szkoleniowymi podopiecznych. Kilka razy

w roku trenerzy wysyłani są na rÓzne konferencje, kursy i staŻe. JednoczeŚnie w 2011 roku Fundacja

skupiła swe działania w duzej mierze także na pozyskaniu młodzieŻy uzdolnionej spońowo. Liczne

wyjazdy skautingowe stały się elementarnym punktem obsenłacji dzieci zarowno z obszaru

Mazowsza, jak i Polski.

Fundacja w 2011 roku prowadziła działalnoŚĆ przede wszystkim na terenie Polski. organizowała
jedynie wyjazdy na turnieje zagraniczne podopiecznych na terenie Europy, a takŻe wysyłała sztab

szkoleniowy za granicę w celu obserwacji młodzieŻy z najlepszych klubÓw europejskich. Pozyskana w

ten sposob wiedza w zakresie szkolenia jest wdraŻana w funkcjonujący w nasze szkółce system.

W miarę rozwoju Fundacja zdobywa coraz większe doświadczenie w szkoleniu dzieci i młodzieŻy

w zakresie piłki noznej. We wrzeŚniu 2011 powstał kolejna druzyna - rocznik 2004. W kazdym

roczniku jest 1 druzyna treningowa, czyli tak jak zakładano 11 zespołow - jeden w kaŻdym poziomie

wiekowym. Z najstarszych druzyn 20-tu wyroŻniających zawodnikÓw zostało zakwalifikowanych do

Młodej Ekstraklasy, zaŚ B-miu będzie miało zaszczytzagraĆ w klubach ekstraklasy. Jest to największe

osiągnięcie naszej Fundacji

Kolejnym krokiem jaki dokonaliŚmy zgodnie z planem wieloletnim to powołanie do działania funkcji 2

trenerÓw koordynatorów odpowiedzialnych za szkolenie w odpowiednich przedziałach wiekowych

(szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) oraz zatrudnienie nowych, wykwalifikowanych trenerow. od
tego sezonu kazdy trener prowadzi, bądŹ jest asystentem jednego rocznika. Trenerzy koordynatorzy

nadzorują proces naboru i szkolenia (nie łączymy tych funkcji).

Kolejnym naszym osiągnieciem jest powołanie 20-stu naszych podopiecznych do reprezentacj|

naszego kraju na konsultacje i mecze miedzypaństwowe. JednoczeŚnie 48 naszych podopiecznych

zostało powołanych do reprezentacji wojewÓdzkich Mazowsza.
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ZkaŻdym rokiem działalności jesteśmy zapraszani na liczne turnieje w Polsce i za granicą. W naszym

systemie zakładamy uczestnictwo kazdego rocznika w przynajmniej 1 turnieju zagranicznm. W 20'11

roku braliśmy udział w turniejach ktÓre organizowane była w takich krajach jak: Niemcy, Rosja,

Słowacja, Czechy, Holandia, Węgry, Włochy, Francja, Białoruś. Nasze działania są juz zauwaŻane

przez zagraniczne szkołki piłkarskie. Naszymi przeciwnikami w rywalizacji sportowej są najlepsze

klubyz Europytakie jak: AjaxAmsterdam, Bayern Monachium, FC Porto, Sevilla, Osasuna, OSC Lille,

CSKA Moskwa itd.

Tworząc system szkolenia w naszej Fundacji staramy się obserwowac najlepszych w Europie. Stale

wspÓłpracujemy z takimi klubamijak Ajax Amsterdam, osasuna Pampeluna, Michalovce - Słowacja

oraz SzkÓłka Piłkarska Czesko-Niemiecka. Trenerzy naszej Akademii wyjeŻdŻa1ą na staże do

zaprzyjaŻnionych szkołek lub one pomagają nam W wyjazdach do miejsc gdzie szkolenie młodziezy

odbywa się na wysokim poziomie (Ajax, Bayern' osasuna, CSKA Moskwa, Empoli, AC Milan, Atalanta

Bergamo, Benfice Lizbona, Manchester City).

Ponadto Fundacja podjęła działania zmierzajace do stworzenia sieci klubow pańnerskich (Warszawa,

Mazowsze, pÓzniej Polska), w ktorych podjetoby system szkolenia obowiazujacy w Fundacji.

Współpraca ze szkołkami piłkarskimi z kaŻdym rokiem przynosi nowe osiągnięcia, a wyławiane w ten

sposób taleny piłkarskie, zasilą struktury Fundacji.

4. opis prowadzonei działalności nieodpłatnei pożvtku publiczneqo

Fundacja prowadzi nieodpłatną działalnośc pozytku publicznego w zakresie przede wszystkim

organizacji szkolenia piłkarskiego dla uzdolnionych sportowo dzieci i młodzieŻy z terenów Polski.

Treningi piłkarskie odbywają się W Warszawie, na wynajmowanych obiektach. Podopieczni

uczestniczą takŻe W krajowych i międzynarodowych wyjazdach szkoleniowych. W ramach

nieodpłatnej działalnoŚci statutowej pozytku publicznego w 2011 roku Fundacja działała w sferze

n astę p uj ący ch płaszczy zn'.

- promocja imprez spońowych poprzez popularyzowanie wŚrÓd dzieci i młodziezy zainteresowania

kulturą fizyczną i zdrowym trybem Życia oraz poprzez organizowanie klubÓw zainteresowań piłką

noŻną, spotkań z trenerami, znanymispońowcami, lekarzami medycyny spońowej (PKD 93.19.Z);

- organizowanie dozywiania dzieci i młodziezy z rodzin najubozszych poprzez dostarczanie posiłkow

regeneracyjnych i napojÓw zarowno podczas zajęć sportowych prowadzonych przez Fundację jak i w

szkołach i instytucjach z FundacjąwspÓłpracujących (PKD 56.29'Z);

- pomoc finansowa i rzeczowa dla zdolnych dzieci i młodziezy, rÓwnieŻ niepełnosprawnej oraz

będącej w trudnej sytuacji zyciowej, prowadzenie poradnictwa resocjalizacyjno-wychowawczego dla

osob z rodzin patologicznych (PKD 88.99.2);

- organizowanie i finansowanie opieki medycznej, fizjoterapeutycznej dla dzieci i młodziezy

uzdolnionej sportowo (PKD 86.90.A);

- organizowanie i finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doradztwa edukacyjno-

L

t

zawodowego dla dzieci i młodzieŻy uzdolnionej spońowo (PKD 85'60.Z);

/t
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- organizowanie kursÓw, róŻnorodnych zĄęć sportowych i rekreacyjnych dla grup i osÓb

indywidualnych oraz szkoleń dla kadry instruktorskiej do pracy z dziecmi i młodzieŻą (PKD 85.51.Z);

- organizowanie i prowadzenie specjalistycznych ośrodkÓw szkoleniowych w zakresie piłki noznej

poprzez zapewnienie finansowania specjalistycznych ośrodkow do prowadzenia zajęc spońowych -
sale gimnastyczne, hale spońowe, boiska, zakwaterowania, wyzywienia oraz kadry trenerskiej (PKD

93.11.2),

- prowadzenie skautingu talentÓw poprzez organizowanie i finansowanie wyjazdow oraz testów

sprawnoŚciowych zarowno wyjazdowych jak i miejscowych mających na celu wyłowienie talentów w

zakresie piłki noznej (PKD 85.59.B);

Wyzej wymienione działania' realizowane w 2011 roku, są zgodne ze statuem Fundacji i stanowią

nadrzędną sferę działań organ izacji'

5. opis prowadzonei działalnosci odpłatnei pożvtku publiczneqo.

W 2011 roku Fundacja prowadziła odpłatną działalnoŚci pozytku publicznego w zakresie pobierania

częŚciowej odpłatnosci od podopiecznych za wyjazdy (turnieje, przede wszystkim zagraniczne) -

organizowanie imprez turystycznych, obozÓw spońowo-szkoleniowych i wypoczynkowych oraz

wymiany międzynarodowej mającej na celu wymianę doŚwiadczeń i nawiązanie kontaktow z

młodzieŻą w krajach Unii Europejskiej' (PKD 79'12.z). JednoczeŚnie Fundacja zapewniła swoim

podopiecznym nabycie po kosztach niezbędnych do treningow strojÓw spońowych. organizacja

pobierając odpłatnośc od swoich podopiecznych bierze pod uwagę ich sytuację materialną i

uwzglednia ją przy zwolnieniach w w/w opłat' Całośc działalności odpłatnej Fundacji nie generuje

zysku, a jej podjęcie generuje dodatkowy strumień pienięzny przeznaczony do wykorzystania na

prowadzenie działalnoŚci pozytku publicznego.
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7. Wvnik prowadzonei działalności odpłatnei pożvtku pubIicznego i działalności
qospodarczei.

6. lnformacie o wvsokości uzvskanvch przvchodów.

A Przychody z działal ności statutowej pożytku pu bl icznego n ieodpłatnej 3 376 792,30
Składki rodziców 99 265,00

il Wpływy z 1ok (za 2010 rok) 58 291,30
ilt Przychody ze żrodeł publicznych: 127 100.00

- ze środkow europejskich 0,00
- z budŻetu państwa 0,00
- z budŻetu JST 127100,00
- z dotacji z funduszy celowych 0,00

IV P rzychody ze żrodeł pr!ł,rlatnych : 3 092 136.00
-darowizny osob fizycznych 36136.00
-darowizny osob prawnych 3 056 000.00
-spadki, zapisy 0,00
-ofiarność publiczna 0,00
-wpływy z majątku 0.00
-nawiązkisądowe 0,00
-św i adcze n i a p ie n ię Ż n e 0,00

B Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego odpłatnej 170 581,00
c Przychody z działal ności gospodarczej 341 191.02
D Pozostałe przychody operacyjne 17 684,25

- odsetki 0,00
- otrzymane dywidendy 0,00
nawiązkisądowe 0,00

- tnne 17.684,25
E Przychody finansowe 316.15
F. oGoŁEM 3.905.564.72

1o/o pdof , uzyskany w poprzednich latach, dotychczas niewykorzystany 59.699,78

A Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego odpłatnej 1 10 570.00 170 581 ,00
B Koszty realizacji zadań statutowych pożytku publicznego odpłatnych 272 181.79 255 813.62

WańoŚc wydaneoo odpłatnie sprzętu sportoweqo 149 579.51 86 891,25
il Koszty odpłatnych wyjazdÓw 96 006,32 144 296,29
ilt Pozostałe koszty działalności odpłatnej 26 595,96 24 626,08
c Wyni k f ina ńsowy na działalnoścł statutofueiodpłatn{ {D-E) :.161 511:,79 -85 232,62
D Przychody z działalności gospoda rczej 183 775.67 341 191,02
E Koszty działalnoŚci gospodarczej 44 077.71 36 939,14
I Koszty związane z reklamą/sponsoringiem 2 90436 0"00
il Pozostałe koszty działalności gospodarczej 16 922.69 36 939,14
F Zysk {strata): brutto na działalnośei gespodarczei.{G.HlJ 139,697-96 304 251,88
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8. Sposób wvdatkowania środków pochodzącvch z 1% podatku dochodoweqo od osób
fizvcznvch.

W 20'11 roku na konto Fundacji Akademia Piłkarska Legii Warszawa wpłynęło 58.291,30pln

tytułem wpłat 1% podatku od osÓb fizycznych za 2010 rok. Łącznie do 3111212011 Fundacja

otrzymała 105.357'55pln tytułu w/w wpłat. Wykorzystała 31.390'27pln na realizacje celów

skazanych w statucie. w 2011 roku z otrzymanej kwoty zostało wydatkowane 1.932,06pln.

Podana kwota stanowiła zapłatę za nĄem sali gimnastycznej przeznaczonej do treningÓw

podopiecznych Fundacji (1.328'40pln) oraz zakup pucharÓw na jeden z organizowanych przez

Fundację turniejów (603'66pln). Niewykorzystana dotąd kwota 1o/o (59'699,78pln) jest

gromadzona w celu wykorzystania jej na organizację w przyszłości większego przedsięwzięcia w

ramach realizaqi celÓw statutowych (np. organizacja imprezy spońowej).

9. lnformacie o poniesionvch kosztach.

A Koszty real izacji zadań statutowych n ieodpłatnych 2929 329,02
I Koszty sfinansowane z 1o/o (wydatkowane w 2011) 1.932.40

- najem sal/hal do treningow podopiecznych 1.328.40
- zakwaterowa nie podopiecznych 0,00
- wyŻyw ie n ie podop iecz n ych 0,00
- organizacja turnieju 603,66
- opłaty bankowe dot. finansowania z 1%o 0,00

il Koszty sfinansowane ze ŹrÓdd publicznych: 128 700.00
ilt Pozostałe koszty statutowe 2 792 054.96

-udzielone darowizny 57 550.00
-strata z zeszłego roku 129 248,13
-pozostałe koszty dotacji 372 261,36
-pozostałe koszfu statutowe 2 232 995,47

IV Koszty kampanii 1% 6 642,00
- reklama 1% (sfinansowana z darowizn prywatnych) 6 642,00

B Koszty real izacj i zadań statutowych od płatnych 255 813.62
I WańoŚć wvdaneoo odpłatnie sprzetu spońowego 86 89'1,25
il Koszty odpłatnvch vwiazdÓw: 144 296,29

-kraiowvch 73 798,61
-zagranicznVch 70 497,68

ilt Pozostałe kosztv działalnoŚci odpłatnei 24 626,08
c Koszty działal ności qospodarczei 36 939.14
ilt Koszty związane z reklamą/sponsoringiem 0,00
IV Pozostałe koszty działalności gospodarczej 36 939,14
D Koszty administracyjne 554 086,77
I Amońyzacja 5 382,80
il Zużycie materiałów i energii 7 634,85
lil Usłuqi obce 91212.41
IV Podatki iopłaty 1 584.00
V Wynagrodzenia oraz ubezpiecz' społeczne i inne świadczenia 447 572.97
VI Pozostałe koszty rodzajowe 699,74
E Pozostałe koszty operacyj ne 8.136.22
F Koszty finansowe 2 268,71

oGoŁEM 3,786.573.48
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Koszty i przychody realizacji zadań statutowych pożytku publicznego nieodpłatnych.W 2011 roku

przychody statutowe nieodpłatne wyniosły 3-379'792,30zł. Pochodziły one głÓwnie ze składek

rodziców oraz darowizn od osÓb fizycznych i prawnych, a takŻe dotacji z budzetu gminy, oraz

wpływów z 1o/o za 2010 rok" Koszty statutowe natomiast wyniosły 2'929.329,02zł. Składały się na nie

przede wszystkim koszty: poniesione na najem obiektów spońowych, wyzywienie i zakwaterowanie

podopiecznych, wynagrodzenia członkow sztabu szkoleniowego, koszty wyjazdÓw krajowych i

zagranicznych, organizowania turniejow z zakresu piłki noznej, skautingu talentow, udzielonych

darowizn dla osÓb fizycznych i prawnych, w tym koszty sfinansowane z 1o/o'

W 2011 roku Fundacja prowadziła odpłatną działalność statutową zwięaną z częŚciową

odpłatnoŚciąza niektore wyjazdy oraz ubiÓr spońowy' Przychody z działalnoŚci odpłatnej w 2011 roku

wyniosły 170.581,00zł. Składały się na nie wpływy ze sprzętu spońowego orazwyjazdow krajowych i

zagranicznych. Koszty działalności częściowo odpłatnej wyniosły 255.813,62zł iskładały się na nie

koszy zakupu wydanego ubioru sportowego oraz całkowite koszty odpłatnych wyjazdow. Jak widac'

Fundacja nie uzyskała dochodu na w/w działalnoŚci. Celem podjęcia w/w działalnoŚci było pokrycie

częŚci kosztow związany ch z pewn ym i o bszara m i dz iała l n oŚci.

organizacja prowadziła takze działalność gospodarczą związaną z zawieranymi umowami

sponsorskimi (reklama). Zgodnie z ustawą o działalności pozytku publicznego i wolontariacie,

Fundacja uzyskany na tego rodzaju działalnoŚci dochÓd, w całoŚci przeznaczyła na realizację zadań

statutowych Przychody z działalności gospodarczej w 2011 roku kształtowały się na poziomie

34 1 . 1 9 1,027 zł, zaś koszty d z i ał al n osci g osp od a rczej 36 -939,1 4zł'

Fundacja w 2011 roku poniosła takŻe wydatki niestatutowe na poziomie 1.287,39zł. Były to przede

wszystkim wydatki na reprezentacje oraz odsetki od zaległoŚci zarÓwno podatkowych jak i wobec

kontrahentow.

W związku z brakiem moŻliwoŚci przypisania częŚci kosztow administracyjnych na działalnoŚc

odpłatną i gospodarczą, Fundacja zastosowała wskaznik' okreŚlony W ustawie o podatku

dochodowym od osÓb prawnych (stosunek przychodÓw z działalności gospodarczĄ do ogÓłu

przychodow Fundacji z wstępnej wersji bilansu 2010). W stosunku do działalności odpłatnej

ukształtował się ona na poziomie 4o/o, zas w stosunku do działalnoŚci gospodarczej na poziomie 6%.

Jednocześnie Fundacja Akademia Piłkarska Legii Warszawa całoŚc swoich kosztÓw działalnoŚci

gospodarczej oraz kosztÓw administracyjnych pokryła z darowizn od jedynego fundatora _ K.P. Legia

Warszawa S.S.A.

Majątek tnuały Fundacji w okresie sprawozdawczym stanowią:

/ programy finansowo-księgowe na potrzeby księgowości (Symfonia Handel, Symfonia FK, Symfonia

Środki Trwałe, podpis elektroniczny)

16 szt notebookow wrazz oprogramowaniem
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/ 2 komputery stacjonarne na potrzeby księgowoŚci

/ program Microsoft SEB
/ urządzenie wielofunkcyjne HP officeJet Pro 8500A

Ponadto na wańoŚÓ posiadanego drobnego wyposażenia organizacji składają się 3szt szafek, 2szt'
roll-up z logo Fundacji, chłodziarka BEKO, drukarka HP, oraz 3 telewizory LCD.

Do aktywow obrotowych naleŻą środki zgromadzone w kasie i na rachunku bankowym w wysokoŚci

85.466,22zł oraz zapasy sprzętu sportowego trenerskiego oraz ubioru dla podopiecznych w kwocie

74.141,99zł. Fundacja posiada takŻe należności krótkoterminowe w kwocie 142'970,45zł na ktÓre

składają się: przyznana a nieotrzymana dotacja; naleznoŚci od rodzicÓw z tyt. ubioru sportowego,

składek i wyjazdÓw; nalezności z tyt. zawartych umÓw sponsorskich oraz pozostałe naleŻnoŚci. Na

koniec 2011 roku Fundacja posiadała koszty rozliczane w czasie (RMn kwocie 52'594,92zł,

Na koniec 2011 roku jednostka posiadała zobowiązanie krÓtkoterminowe z tytułu biezących dostaw

i usług w wysokości 39'367,42zł od jednostek powiązanych oraz 25.371,61zł od jednostek

pozostałych. Fundacja na dzień bilansowy posiadała zobowiązania z tytułu podatkow ceł

i ubezpieczeń w wysokości63.750,92zł, uregulowane W całoŚci w 2012 roku. Pozostałe zobowiązania

wyniosły 37.800,00zł' Zeznanie roczne dotyczące wyniku podatkowego zostało wykazane na

formularzu CIT-8.

Konto rozliczeń międzyokresowych biernych zamknęło się saldem 49.137,39zł na ktore składająsię:

dotacja z budŻetu gminy, częśc kosztÓw dotyczących2011 roku, zafakturowanych w 2012roku.

10. lnformacie o korzvstaniu z uprawnień.

Fundacja Akademia Piłkarska Legii Warszawa jest wpisana do rejestru przedsiębiorcow i zgodnie

z zapisamiw statucie moze prowadzic działalnoŚć gospodarcząsłuŻącąrealizac1i celÓw statutowych.

W 20'11 roku działalnoŚc gospodarcza skupiała się tak jak wcześniej, na sprzedaŻy miejsc pod

reklamę' DziałalnośĆ gospodarcza Fundacji słuzyła tylko i wyłączne pozyskaniu Środkow

na prowadzenie działalności stricte statutowej' JednoczeŚnie w 2011 roku organizacja osiągnęła

dochÓd na działalnoŚci gospodarczej 304.251,88zł, zatem nie stała się płatnikiem podatku

dochodowego z tytułu wykorzystania dochodów z działalności statutowej na działalnoŚć gospodarczą.

Fundacja korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osÓb prawnych przewidzianego w art.

17 pkt 6c ustawy. organizacja zapłaciła podatek dochodowy w wysokości 245,00zł od wspomnianych

wczeŚniej wydatkow n iestatutowych.

w 2011 roku Fundacja nie korzystała ze zwolnienia w podatku od nieruchomoŚci, podatku

od czynności cywilno-prawnych opłaty skarbowej, opłat sądowych. Nie korzystała takze

z przewidzianej ustawą o działalnoŚci pozytku publicznego i wolontariacie mozliwości nieodpłatnego

informowania o swojej działalności pozytku publicznego W publicznej radiofonii i telewizji.

Jednocześnie organizacja nie korzystała z moŻliwości nabycia prawa do uzytkowania

nalezących do Skarbu Państwa lub jednostek samoządu terytorialnego na prefe zasadach.
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11. Zatrudnienie.

Miesięczne zatrudnienie na podstawie stosunku pracy W przeliczeniu na pełne etaty 18,33

Liczba członków i wolontariuszy wykonujących świadczenia na rzecz organizacji 0,00

Liczba osób Świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 39

Łączna kwota wynagrodzeń brutto wypłaconych przez organizacje pracownikom

-zasadnicze

-nagrody i premie

-inne

1.150.653,77

1.121.447,48

27.202,00

2.004,29

Łączna kwota wynagrodzeń brutto wypłaconych przez organizacje na podstawie

umowy cywilno-prawnej

360.930,50

Łączna kwota wynagrodzeń brutto wypłaconych przez organizacje pracownikom

-działalnoŚĆ odpłatna pozytku publicznego

-działalność nieodpłatna pozytku publicznego

1.150.653.77

Łączna kwota wynagrodzeń brutto wypłaconych przez organizacje na podstawie

umowy cywilno-prawnej

-działalnośĆ odpłatna pożytku publicznego

-działalnoŚĆ nieodpłatna pozytku publicznego

360.930,50

10.584,56

350.345,94

Łączna kwota wynagrodzeń brutto wypłaconych przez organizacje pracownikom oraz

osobom zatrudnionym na podstawie umowy cywilno-prawnej w ramach działalnoŚci

gospodarczej

10.584,56

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane członkom organu zarządzającego i

innych organow organizacji

-zasadnicze

-premie

-inne

-umowy cywilnoprawne

0,00

Najwyższe miesięczne wynagrodzenie wypłacane członkom organu zarządzĄącego I

innych organów organizacji

-zasadnicze

-premie

-inne

-umowy cywilnoprawne

0,00

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane pracownikom organizacji

-zasadnicze

-premie

-inne

-umowy cywilnoprawne

4.897,16

118,79

8,75

1.503.88

Najwyzsze miesięczne wynagrodzenie wypłacane pracownikom organizacji

-zasadnicze

-premie

-inne

-umowy cywilnoprawne

10.500,00

16.566,00

838,64

5.630,00

WysokośĆ u dz i e l o nych przez or ganizaĄe poży czek p i e n i ężnych 0,00

I

t

I

t

I

L
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W przeciągu 2011 roku w Fundacjizatrudnionych było 23 osob na umowę o pracę:

- Dyrektor Fundacji

- Dyrektor ds. Sportowych

- 17 trenerow

- szkoleniowiec bhp

- 3 księgowe

W przeciąu 2011 roku na rzecz Fundacji zostało wykonanych 39 prac zleconych w następujących

obszarach (stanowiskach ) :

- trener/prowadzenie zespołu/trener bramkarzy - 9

- psycholog - 2

- opieka medyczna - 3

- opieka wychowawcza - 12

- asystent trenera koordynatora - 4

- sprzątanie - 2

- redaktor serwisu internetowego - 2

- koordynator magazynu - 2

- pozyskanie funduszy/marketing - 1

- pranie - 1

- kadry i płace - 1

WśrÓd osÓb zatrudnionych na umowę o pracę nie było osoby zatrudnionej wyłącznie do prowadzenia

działal ności gospodarczej, a takze wyłączn ie działalności od płatnej.

Fundacja w biezącym okresie sprawozdawczym poniosła koszty z tytułu UmoW zleceń w wysokości

360'930,5zł brutto. Wynagrodzenia wraz z narzutami w 2011 roku (umowy o pracę i zlecenia) wyniosły

1-434-098,21zł' Całośc wynagrodzeń brutto osob zatrudnionych w działalnoŚci pozytku publicznego

przy wykonywaniu działalnoŚci odpłatnej wyniosła 'l0.584'56zł, zaś przy wykonywaniu działalnoŚci

nieodpłatnej 1 .41 4'827,32zł.

Całośc kosztÓw osobowych związanych z zatrudnieniem pracownikow (wynagrodzenia zasadnicze,

premie) została pokryta ze środkÓw przekazanych na ten cel przezjedynego fundatora - KP Legia

Warszawa S.S.A.

Warto w tym miejscu zwrÓcic uwagę, ze zatrudnienie wykwalifikowanej kadry szkoleniowej (trenerow,

psychologow, koordynatorÓw) oraz zaplecza specjalistÓw do efektywnego prowadzenia systemu

szkolenia Wymaga nie tylko doŚwiadczenia w tej kwestii kadry zarządzającej, ale rownież duzych

nakładÓw finansowych' Praca wszystkich osÓb, mających bezpośredni kontakt z podopiecznymi, jest

na bieząco poddawana wnikłej analizie przełozonych, a wszelkie niedociągnięcia na bieząco

niwelowane. Trenerzy, prócz niezbędnych kwalifikacji z zakresu treningu piłki noznej' muszą posiadać

takze predyspozycje do pracy z dziecmi i młodzieŻą' JednoczeŚnie wymaga się od nich stałego

nadzoru nad wynikami podopiecznych, nie tylko na boisku, ale takŻe w szkole. sytuacjach
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problematycznych, Fundacja stara się udzielac pomocy podopiecznym, ktÓrzy mają kłopoty z nauką

(opłacenie korepetycji, pomoc trenera, rozmowa z wychowawcą).

12. lnformacla o działalności zleconei orqanizacii.

W okresie sprawozdawczym Fundacji Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa zostały powierzone

następujące działania:

. Turniej Stolic Europejskich rocznika 2000 (Legia Cup 2011) - przedsięwzięcie

" wspÓłorganizowane przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st' Warszawy w zakresie

realizacji zadania publicznego ,,Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-

rekreacyjnych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym'' (1112011) W ramach w/w

przedsięwzięcia Fundacja zorganizowała W listopadzie br. turniej o zasięgu

międzynarodowym. Była to największa coroczna impreza zorganizowana przez Fundację.

otzymała ona na wykonanie zadania w tym zakresie kwotę 50.000,00zł i w całoŚci

wykorzystała ja zgodnie z przeznaczeniem. W ramach projektu m.st. Warszawa

dofinansowało koszty m. in' :

- pobytu zagranicznych druŻyn w Polsce (noclegi, wyzywienie)

- wynajmu hali piłkarskiej

Koszt realizacji programu Turniej Stolic Europejskich rocznika 2000 wyniÓsł 173'872,40zł, z

czego dotacja pokryła ok.28o/o.

. ,,sportowy Talent 201012011'' - przedsięwzięcie wspÓłorganizowane przez Biuro Spońu i

Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy W zakresie realizaĄi zadania publicznego

,,Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w 201012011 roku" (0812010-0612011). Pierwsza

częśĆ realizaqi zadania została wykonana z końcem grudnia 2010, pozostałe dwie w 2011

roku' Fundacji Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa została przyznana na wykonanie zadania

kwota 82.500'00pln' z czego w 2011 otzymała 52.500'00zł' W ramach projektu m'st.

Warszawa dofinansowało koszty szkolenia 6 grup wiekowych (1998-2003) w zakresie:

- wynagrodzenia trenerÓw 6 grup wiekowych

- bazy szkoleniowej (sale, hale boiska treningowe),

- organizaqi letniego obozu stacjonarnego.

Powierzone zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu mieŚci

się w statutowych celach Fundacji i w jego ramach Fundacja podejmuje najwięcej działań.

Koszt realizacji programu Sportowy Talent 20101201'1 w częŚci przypadającej na rok 2011

wyniÓsł 237.504,49zł z czego dotacja pokryła ok' 22o/o.

. ,,Sportowy Talent 201112012' - przedsięwzięcie wspołorganizowane przez Biuro Spońu i

Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy W zakresie realizaĄi zadania publicznego

,,Upowszechnienie kultury fizycznĄ i spońu w 201112012 roku" (08/2011-0612012). Pierwsza

częŚc realizaĄi zadania została wykonana z końcem grudnia, pozostałe 2012 roku.
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Fundacji Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa została przyznana na wykonanie zadania kwota

75.000'00pln, z czego w 2011 otrzymała 30.000'00zł. W ramach projektu m'st. Warszawa

dofinansowało koszty szkolenia 6 grup wiekowych (1999-2004) w zakresie:

- wynagrodzenia trenerÓw 6 grup wiekowych

- bazy szkoleniowej (sale, hale boiska treningowe),

- organizacji letniego obozu stacjonarnego.

Powierzone zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizyczne1i sportu mieŚci

się w statutowych celach Fundacji i w jego ramach Fundacja podejmuje najwięcej działan.

Koszt realizacji programu Spońowy Talent 201112012 w częŚci przypadającej na rok 2011

wyniÓsł 139.584,47zł z czego dotacja pokryła ok.21o/o.

Fundacja w 2011 roku kozystała przede wszystkim z pomieszczeń biurowych i obiektÓw sportowych

KP Legia Warszawa S's.A'' udostępnionych na podstawie umowy najmu, z uwzględnieniem cen

rynkowych. Dodatkowo wspomagała się Halą Spońową przy ul. Ks. Bolesława, boiskiem przy ul.

Mandarynki (SP 330) oraz obiektami oŚrodka Sportu i Rekreacji gminy Targowek (ul' Blokowa i ul.

Łabiszyńska) oraz halą spońową Warszawianki.

Zadeklarowany W statucie Fundusz Statutowy w wysokoŚci 20.000pln został wpłacony w całoŚci w

2008 roku.

13. lnformacia o zrealizowanvch zamówieniach publicznvch.

Fundacja Akademia Piłkarska Legii Warszawa W 2011 roku nie realizowała zadnych zamÓwień

publicznych.

14. lnformacie uzupełniaiace.

Fundacja Akademia Piłkarska Legii Warszawa nie nabyła w 201'1 roku obligacji, ani nie objęła

zadnych udziałow i akcji w społkach prawa handlowego. JednoczeŚnie organizacja nie posiada

zadnych akcji i udziałow w innych podmiotach.

Fundacja nie jest Fundatorem zadnej innej organizacji.

W 2011 roku w Fundacji nie została przeprowadzona Żadna kontrola. w 0412012 Fundacja przesŻa

kontrolę ZUS, obejmującą wszystkie lata jej działalnoŚci (2009-0412012). Kontrola nie wykazała

zadnych nieprawidłowoŚci.

W lutym 2012 Rada Fundacji podjęła uchwałę W sprawie przeprowadzenia badania ksiąg

rachunkowychza2011 rok. Raportz badania niewykazałŻadnych nieprawidłowości.

15. Uchwafu Zarządu Fundacii.

odpisy podjętych w 2011 roku uchwał Zarządu Fundacji stanowią załącznik do niniejszego

sprawozdania z działalnoŚci.
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1 6. Przewidvwanv rozwói iednostki.

Fundacja Akademia Piłkarska Legii Warszawa planuje dynamiczny rozwoj działalnoŚci w następnych

latach, skupiając swoje działania przede wszystkim na pozyskaniu ŚrodkÓw do realizacji celÓw

statutowych a takŻe rozwoj e m profi l u działal ności statutowej

Warszawa,0l

Leszek Miklas

Marek Jożwiak

Krzysztof Ziętek

Jacek Mazurek
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