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Sprawozdanie z działalności za 2011 rok - Fundacja Akademia Piłkarska Legii
Warszawa

1. Dane orqanizacii

a). Dane podstawowe.

Fundacja Akademia Piłkarska Legii Warszawa została załoŻona aktem notarialnym W dniu

22.07-2008, Repertorium 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 pÓŹniejszymi zmianami)

iustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoŚci pozytku publicznego iwolontariacie (Dz. U.2003r nr

96 poz.873 zpoŻnie1szymizmianam|) oraz na podstawie Statutu Fundacji.

Siedziba Fundacji mieŚci się w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3, terenem działalnoŚci jest

Rzeczpospolita Polska. Powstała w celu prowadzenia działalnoŚci na rzecz ogółu społeczności, ze
szczegolnym uwzględnieniem sportowo uzdolnionych dzieci i młodziezy.

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 Przedsiębiorcow oraz Rejestru Stowarzyszeń, lnnych organizacji

Społecznych i Zdrowotnych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów opieki Zdrowotnej' pod numerem

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

Na dzień sporządzenia sprawozdania z działalnoŚci Fundacja była organizacja poŻytku publicznego i

widniała na liŚcie podmiotow uprawnionych do otrzymywania 1o/o z?2011 rok' Wpis w KRS uzyskała

22t12t2009.

b)' Władze Fundacii w 2011 roku.

W okresie obrotowym członkami Zarządu Fundacji byli:

Jarosław ostrowski _ Prezes Zarządu

Marek JoŻwiak - Wicepreze s Zarządu

Jacek Magiera - Wiceprezes Zarządu

od 0110112012 Prezesem Zarządu został Leszek Miklas, od 0110412012 roku na miejsce Jacka

Magiery zostali powołani Krzysztof Ziętek iJacek Mazurek, aod2910612012 miejsce Leszka Miklasa

zĄĄ Jacek Mazurek.

W skład Rady Fundacji wchodzili:

Lucjan Brychczy

Mariusz AntoniWalter

Paweł Marek Kosmala

Piotr Zygmunt Zygo

Maciej Jerzy Żak
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c). Cele statutowe Fundacii.

Fundacja została utworzona do realizacji zadań społecznie uzytecznych poprzez podejmowanie

działań z zakresu.

. ochrony i promocjizdrowia,

. rozwoju nauki, edukacji, oświaty iwychowania,

. wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dobr kultury

. wspieraniadziałalnoŚcidobroczynnej,

. upowszechniania i rozwoj kultury fizycznej i sportu,

. wspierania porządku i bezpieczeństwa publicznego,

pomocy ofiarom klęsk zywiołowych,

wspierania działań na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktÓw i wspołpracy miedzy

społeczeństwami.

2. Zasadv. formv i zakres działalności statutowei

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 ogołu dzieci i młodzieŻy uzdolnionej sportowo. Beneficjentami

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

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

do roku. Działalność 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, wyŻywienia i zakwaterowania podopiecznych, zabiegow 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 sportowego)

. zakupu materiałow niezbędnych do prowadzenia działalnoŚci statutowej

. organizowaniu ifinansowaniu wyjazdÓw na turnieje iobozy (pokrywanie kosztow przejazdów,

wyzywienia, zakwaterowan ia, wpisowego)

. organizowaniu i finansowaniu imprez spońowych (np.: Turniej Stolic Europejskich)

. organizowaniu i finansowaniu działań zmierząących do pozyskania dzieci i młodzieŻy

uzdolnionej spońowo (skauting talentow na terenie Polski)

. wparcie finansowe podmiotÓw działających w zakresie pozytku publicznego będących w

trudnej sytuacji finansowej

. wsparcie finansowe osób fizycznych w trudnej sytuacji finansowej

a

a
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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 2011 roku Fundacja prowadziła rÓwnieŻ liczne rozmowy z pańnerami chcącymi wspomoc jej

działalnoŚc.

W okresie sprawozdawczym Fundacja Akademia Piłkarska Legii Warszawa skupiła swoją działalnoŚc

na pozyskaniu ŚrodkÓw na podstawową działalnośc z zakresu szkolenia młodzieŻy uzdolnionej

sportowo a lakŻe 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 Fundacji Akademia Piłkarska Legii Warszawa.

Zarowno władze Fundacji, jak i kadra trenerska, z roku na rok zdobywają coraz większe

doświadczenie w zakresie szkolenia dzieci i młodzieŻy. JednoczeŚnie Fundacja dba o stały rozwoj

pracownikow bezpośrednio związanych ze strukturami szkoleniowymi podopiecznych' K|lka razy

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

skupiła swe działania w duzej mierze takŻe na pozyskaniu młodziezy uzdolnionej sportowo. Liczne

wyjazdy skautingowe stały się elementarnym punktem obsenłacji dzieci zarowno z obszaru

Mazowsza, jak i Polski.

Fundacja w 2011 roku prowadziła działalnoŚc 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 klubow europejskich' Pozyskana w

ten sposob wiedza w zakresie szkolenia jest wdrazana w funkcjonujący w nasze szkołce 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 kaŻdym

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

wiekowym. Z najstarszych druŻyn 20-tu wyroŻniających zawodnikow zostało zakwalifikowanych do

Młodej Ekstraklasy, zaś B-miu będzie miało zaszczytzagrac w klubach ekstraklasy' Jest to największe

osiąg nięcie naszej Fundacji

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

trenerów koordynatorow odpowiedzialnych za szkolenie w odpowiednich przedziałach wiekowych

(szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) oraz zatrudnienie nowych, wykwalifikowanych trenerow. od

tego sezonu kaŻdy 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 reprezentacji

naszego kraju na konsultacje i mecze miedzypaństwowe. Jednocześnie 48 naszych podopieczn

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

systemie zakładamy uczestnictwo kaŻdego rocznika w przynajmniej 1 turnieju zagranicznm. W 2011

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

kluby z Europy takie jak: Ajax Amsterdam, Bayern Monachium, FC Porto, Sevilla, Osasuna, OSC Lille,

CSKA Moskwa itd.

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

wspołpracujemy z takimi klubami jak Ajax Amsterdam, osasuna Pampeluna, Michalovce - Słowacja

oraz SzkÓłka Piłkarska Czesko-Niemiecka. Trenerzy naszej Akademii wy1eŻdŻĄą na staze do

zaprzyjaŹnionych szkÓłek 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 zmieuąace do stworzenia sieci klubow partnerskich (Warszawa,

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

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

sposob taleny piłkarskie, zasilą struktury Fundacji'

Fundacja prowadzi nieodpłatną działalnośc pozytku publicznego w zakresie przede wszystkim

organizacji szkolenia piłkarskiego dla uzdolnionych sportowo dzieci i młodziezy z terenÓw Polski.

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

uczestniczą takze W krajowych i międzynarodowych wyjazdach szkoleniowych. W ramach

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

n a stę p u j ący ch płaszczy zn'.

- promocja imprez sportowych poprzez popularyzowanie wŚrÓd dzieci i młodziezy zainteresowania

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

nozną, spotkań z trenerami, znanymi sportowcami' lekarzami medycyny sportowej (PKD 93.19.Z);

- organizowanie doŻywiania dzieci i młodzieŻy z rodzin najubozszych poprzez dostarczanie posiłkÓw

regeneracyjnych i napojÓw zarÓwno podczas zajęc sportowych prowadzonych przez Fundację jak i w

szkołach i instytucjach z FundacjąwspÓłpracujących (PKD 56-29-z)',

- pomoc finansowa i rzeczowa dla zdolnych dzieci i młodzieŻy' rowniez 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 młodzieŻy

uzdolnionej sportowo (PKD 86.90.A);

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

zawodowego dla dzieci i młodzieŻy uzdolnionej sportowo (PKD 85.60.Zi;

- organizowanie kursow, rÓznorodnych zajęc sportowych i rekreacyjnych dla grup i osÓb

oraz szkoleń dla kadry instruktorskiej do pracy z dziecmi i młodziezą (PKD 85.51.Z);
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_ organizowanie i prowadzenie specjalistycznych ośrodkow szkoleniowych w zakresie piłki noznej

poprzez zapewnienie finansowania specjalistycznych oŚrodkow do prowadzenia zajęĆ sportowych -
sale gimnastyczne, hale sportowe, boiska, zakwaterowania, wyzywienia oraz kadry trenerskiej (PKD

93.11.2),

- prowadzenie skautingu talentow poprzez organizowanie i finansowanie wyjazdÓw oraz testow

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 organizacji.

W 201'1 roku Fundacja prowadziła odpłatną działalnoŚci pozytku publicznego w zakresie pobierania

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

organizowanie imprez turystycznych, obozów sportowo-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 treningÓw strojow sportowych. organizacja

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

uwzglednia ją przy zwolnieniach w w/w opłat' Całość działalnoŚci odpłatnej Fundacji nie generuje

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

prowadzenie działalnoŚci pozytku publicznego.

3. Działalnośó qospodarcza Fundacii

Statut Fundacji przewiduje moŻliwoŚc prowadzenia działalnoŚci gospodarczej. Zgodnie z ustawą o

fundacjach, organizacja otrzymała na ten cel od Fundatora kwotę 10'000zł. Jednocześnie dokonała

odpowiednich formalnoŚci związanych z jej zarejestrowaniem w KRS. Zgodnie ze statutem Fundacja

m oze p rowa dziĆ działalnoś ć g os pod a r czą w n a stę p u j ącyc h płaszczy znach'.

- sprzedaz detaliczna sprzętu sportowego

- reklama, badanie rynku i opinii publicznej

- działalnośĆ związana z organizaĄątargÓw, wystaw i kongresÓw

- działalnośc obiektow słuŻąca poprawie kondycji fizyczne1

- pozostała działalnośĆ rozrywkowa i rekreacyjna

- obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krotkotnłałego zakwaterowania

- praktyka lekarska ogolna.
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W 2011 roku Fundac.1a prowadziła działalnoŚć

reklamą (umowy sponsoringowe). Przychody i

kształtowały się następująco:

gospodarczą jedynie na płaszczyŹnie związanej z

koszty z działalnoŚci gospodarcze1 w 2011 roku

D Przychody z działalności gospodarczej 183 775,67 341 191.02
E Koszty działalnoŚci gospodarczej 44 077,71 36 939,14

Koszty związane z reklamą/sponsoringiem 2 904 36 0,00
il Pozostałe koszty działalnoŚci qospodarczei 16 922.69 36 939.14
F Zys k (strata} brutto na działatn ośc| goś'p]ódarczej {&H) 139:697.96 304 25't,88

Zgodnie z ustawą o działalnoŚci pozytku publicznego i wolontariacie, a takze statutem Fundacji,

uzyskany na tego rodzaju działalności dochod w całości przeznaczyła na realizację zadań

statutowych. Stosunek przychodow z działalności gospodarczej do przychodow z całej działalności

Fundacji w 2011 roku wyniosł ok' 10%.

4. Uchwafu Zarządu Fundacii

Zarząd Fundacji w 2011 roku podjął uchwałę w sprawie nadwyzki kosztÓw nad przychodami

wynikajacymi ze sprawozdania finansowego za rok 2010 (uchawała 01106111)' Kopia uchwały stanowi

załączn|k do n i n iejszeg o sprawozdan ia.

5. Przvchodv i ich Źródła. odpłatne świadczenia

Przychody Fundacji w 2011 roku kształtowały się następująco:

A P rzychody z działa l ności statutowej pożytku p u b l i czne go n ieodpłatnej 3 376 792.30
I Składki rodzicÓw 99 265,00
il Wpływy z1ok (za 2010 rok) 58 291,30
ilt Przychody ze Źrodeł 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 Przychody ze żrodeł prywatnych: 3 092 136,00
-darowizny osob fizycznych 36136,00
-darowizny osob prawnych 3 056 000.00
-spadki, zapisy 0,00
-ofiarnośc publiczna 0,00
-wpływy z majątku 0,00
-nawiązkisądowe 0,00
-świadcze n i a pien ięŻn e 0,00

B Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego odpłatnej 170 581,00
c Przychody z działalności gospodarczej 341 191,02
D Pozostałe przychody operacyjne 17 684.25

- odsetki 0.00
- otrzymane dywidendy 0.00
- nawiązki sądowe 0,00
- rnne 17.684,25

E Przychody finansowe 316,15
F. oGoŁEM 3.906.564,72
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W 2011 roku Fundacja prowadziła odpłatną działalnośc statutową w zakresie wyjazdÓw oraz

wydawania sprzętu sportowego dla podopiecznych. organizacja nie osiągnęła zysku na w/w

działalnoŚci, gdyŻ działalnośc ta miała za zadanie pokrycie ty|ko częŚci niezbędnych do podjęcia

działania kosztÓw. Ponizej zestawienie kosztow i przychodow działalności odpłatnej Fundacji w 2011

roku:

6. lnformacie o poniesionvch kosztach

Koszty Fundacji w 2011 roku kształtowały się następująco:

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

WartośÓ wydanego odpłatnie sprzętu spońowego 149 579.51 86 891.25
il Koszty odpłatnych wyiazdÓw 96 006,32 144 296.29
ilt Pozostałe koszty działalności odpłatnei 26 595,96 24 626.08

.'.::€= t .Ę== i.=:=----==:.'-{Sf.-i...

A Koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnych 2929 329,02
Koszty sfinansowane z lok (wydalkowane w 2011) 1.932,40
- najem sal/hal do treningow podopiecznych 1.328,40

z a kwate rowa n ie podop ieczn ych 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 żródeł publicznych 128 700,00
ilt Pozostałe koszty statutowe 2 792 054,96

-udzielone darowizny 57 550,00
-strata z zeszłeqo roku 129 248,13
-p ozo stałe ko szty d ota cj i 372 261,36
-pozostałe koszty statutowe 2 232 995,47

IV Koszty kampanii 1% 6 642.00
- reklama 1% (sfinansowana z darowizn prywatnych) 6 642.00

B Koszty realizacji zadań statutowych odpłatnych 255 8',13,62
I Wańośc wvdaneqo odołatnie sprzetu spońoweoo 86 891,25
il Koszty odpłatnych wyjazdów 144 296.29

-kraiowvch 73 798.61
-zaoranicznvch 70 497.68

ilt Pozostałe koszty działalności odpłatne| 24 626.08
c Kosztv działal ności qospodarczei 36 939.14
ilt Kosztv zwiazane z reklama/soonsori noiem 0.00
IV Pozostałe koszty działalności gospodarczei 36 939.14
D Koszty administracyjne 554 086,77

Amońyzacja 5 382,80
il ZuŻycie materiałów i energii 7 634.85
ilt Usługi obce 91 212.41
IV Podatki i opłaty 1 584,00
V Wynaqrodzenia oraz ubezpiecz. społeczne i inne świadczenia 447 572.97
VI Pozostałe kosztv rodzaiowe 699.74
E Pozostałe kosztv ooeracvine 8.136,22
F Kosztv finansowe 2 268,7',|

oGoŁEM 3.786.573,48
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7. Dane uzupełniaiące

a). lnformacie o zatrudnieniu

W przeciągu 2011 roku w Fundacji zatrudnionych było 23 osob na umowę o pracę:

- Dyrektor Fundacji

- Dyrektor ds. Spońowych

- 17 trenerÓw

- szkoleniowiec bhp

- 3 księgowe

W przeciągu 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

Wańo w tym miejscu zwrÓcić uwagę, ze zatrudnienie wykwalifikowanej kadry szkoleniowej (trenerow,

psychologow' koordynatorÓw) oraz zaplecza specjalistow do efektywnego prowadzenia systemu

szkolenia Wymaga nie tylko doŚwiadczenia w tej kwestii kadry zarządząącej' ale rowniez duzych

nakładÓw finansowych. Praca wszystkich osob, mających bezpośredni kontakt z podopiecznymi, jest

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

niwelowane. Trenerzy, procz niezbędnych kwalifikacji zzakresu treningu piłki noznej, muszą posiadac

takze predyspozycje do pracy z dziecmi i młodziezą. Jednocześnie wymaga się od nich stałego

nadzoru nad wynikami podopiecznych, nie tylko na boisku, ale takze w szkole. W sytuacjach

problematycznych, Fundacja stara się udzielac pomocy podopiecznym, ktÓrzy mają kłopoty z nauką

(opłacenie korepetycji, pomoc trenera, rozmowa z wychowawcą)

Nakłady finansowe związane z zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry w 2011 roku przedstawiały się

następująco.

Łączna kwota wynagrodzeń brutto wypłaconych przez organizacje pracownikom

-zasadnicze

-nagrody i premie

-inne

1.150.653,77

1.121.447 ,48

27.202,OO

2.004,29

Łączna kwota wynagrodzeń brutto wypłaconych przez organizacje na podstawie

umowy cywilno-prawnej

360.930,50

7
s./,
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane członkom organu zarządzającego i | 0,00

innych organów organizacji

-zasadnicze

-premie

-inne

-umowy cywilnoprawne
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WŚrÓd osÓb zatrudnionych na umowę o pracę oraz umowę zlecenie nie było osoby zatrudnionej

wvłaoznie do prowadzenia działalnoŚci gospod arczĄ, a takze wyłącznie działalnoŚci odpłatnej.

bl. lnformacie o maiątku izobowiązaniach

w 2011 roku Fundacja nie udzieliła poŻvczek pienieznvch, nie nabvła obligacii' udziałÓw i akcii oraz

nie nabvła nieruchomości' Na dzień 3111212011 Fundacja posiadała środki pieniezne ulokowane na

rachunku bankowym BRE Banku S.A. w kwocie 77.935,96p1n oraz w kasie, w siedzibie organizacji, w

kwocie 7.530,26pln. Na przełomie 2011 roku Fundacja nie lokowała swojego kapitału pienięznego w

powszech n ie dostępnych i nstrumentach finansowych.

Majątek tnuały Fundacji w okresie sprawozdawczym stanowiły:

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

Śroclki Trwałe' podpis elektroniczny)

/ 16 szt notebookow wrazz oprogramowaniem

/ 2komputery stacjonarne na potrzeby księgowoŚci

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

Ponadto na wartoŚc posiadanego drobnego wyposazenia organizacji składają się 3szt szafek, 2szt.

roll-up z logo Fundacji, chłodziarka BEKO' drukarka HP, oraz 3 telewizory LCD.

Do aktywow obrotowych naleŻały Środki zgromadzone w kasie i na rachunku bankowym w wysokoŚci

85'466,22zł oraz zapasy sprzętu sportowego trenerskiego oraz ubiorow dla podopiecznych w kwocie

74.141,99zł. Fundacja posiadała takŻe naleŻności krÓtkoterminowe w kwocie 142'970,45zł na ktÓre

składają się: przyznana a nieotrzymana dotacja; naleŻnoŚci od rodzicow z tyt. ubioru spońowego,

składek i wyjazdow; nalezności z tyt. zawarlych umow sponsorskich oraz pozostałe naleznoŚci. Na

koniec 2011 roku Fundacja posiadała koszty rozliczane w czasie (RMn kwocie 52.594,92zł,

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

i usług w wysokoŚci 39'367,42zł od jednostek powiązanych oraz 25'371,61zł od jednostek

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

i ubezpieczeń w wysokoŚci 63.750,92zł, uregulowane W całości w 2012 roku. Pozostałe zobowiązania

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

formularzu CIT-8.
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Konto rozliczeń międzyokresowych biernych zamknęło się saldem 49.137,39zł na ktÓre składająsię:

dotacja z budzetu gminy, częśc kosztow dotyczących2011 roku, zafakturowanych w 2012 roku'

c). Dane o działalności zleconei

W okresie sprawozdawczym Fundacji Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa zostały powierzone

następujące działania:

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

współorganizowane przez Biuro Spońu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy W zakresie

realizaqi zadania publicznego ,,organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i spońowo-

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'

otrzymała 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 druzyn w Polsce (noclegi, wyzywienie)

- wynajmu hali piłkarskiej

Koszt realizacji programu Turniej Stolic Europejskich rocznika 2000 wyniosł 173'872,40zł, z
czego dotacja pokryła ok.28o/o.

,,Sportowy Talent 20101201'1'' - przedsięwzięcie wspołorganizowane przez Biuro Sportu i

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

,,Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w 201012011 roku" (08/2010-0612011). Pierwsza

częŚć realizacji 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 otrzymała 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),

- organizacji letniego obozu stacjonarnego.

Powierzone zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i spońu mieści

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

Koszt realizacji programu Spońowy Talent 201012011 w częŚci przypadającej na rok 2011

wyniÓsł 237 .504,49zł z czego dotacja pokryła ok. 22o/o.

,,Sportowy Talent 201112012" - przedsięwzięcie wspołorganizowane przez Biuro Sportu i

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

,,Upowszechnienie kultury fizycznĄ i sportu w 201112012 roku'' (08/2011-0612012)' Pierwsza

częśc realizacji zadania została wykonana z końcem grudnia, pozostałe dwie w 2012 roku.

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

nansowało koszty szkolenia 6 grup wiekowych (1999-2004) w zakresie:
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- wynagrodzenia trenerow 6 grup wiekowych

- bazy szkoleniowej (sale, hale boiska treningowe),

- organizacji letniego obozu stacjonarnego.

Powierzone zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i spońu mieŚci
się w statutowych celach Fundacji i w jego ramach Fundacja podejmuje najwięcej działań'
Koszt realizacji programu Sportowy Talent 201112012 w części przypadającej na rok 2011

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

dl. tnformacie o rozliczeniach i dektaraciach podatkowvch

W 2011 roku Fundacja była płatnikiem zarÓwno podatku VAT jak i podatku dochodowego ClT (od

wydatkow niestatutowych) oraz składek ZUS i PlT. Wszystkie deklaracje składane były W
przewidzianych prawem terminach' azobowiązania z nich wynikające, regulowane na bieŻąco.
Na dzień 31'12'2011 Fundacja posiadała zobowiązania wobec budzetu w wysokości 63.750,92zł, wg
następujących tytułow:

-ubezpieczen ia społeczn ego 121201 1

-ubezpieczenia zdrowotn ego 121201 1

-funduszu pracy 121201 I

-podatku dochodowego od osob fizycznych iZl2011

-vat z deklaraqi za 1212011

-vat z deklaraqi za 011201'1 - korekta

-niedopłaty podatku dochodowego od osob prawnych za2O11

Fundacja uregulowała wszystkie swoje zobowiązania z tytułu podatków w 2012 roku.

8. lnformacie o kontrolach

W 2011 roku w Fundacji nie została przeprowadzona Żadna kontrola' w o4l2o12 Fundacja przeszła

kontrolę ZUS, obejmującą wszystkie lata jej działalnoŚci (2009-04l2o12)' Kontrola nie wykazała
nieprawidłowoŚci. W lutym 2012 Rada Fundacji podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia badania
ksią rachunkowych za2011 rok. Raport zbadania nie wykazał zadnych nieprawidłowości.

Warszawa, 30 czerwca 2012r.

32'623,50zł

12.083,43zł

3.071,99zł

13.466,00zł

2.506,00zł

-10,00zł

'l0,00zł



Załącniknr2
do protokołu z posiedzenia
Za ządu rundĄ i po d nazwą,' Fundacj a Akadęmi a Piłkarska Le gi i Wars zavł a''

z dnia rł 'oo.zot tr.

UcHwAŁA nr 01/06/11

ZarząduFundacii pod naznłą rrFundacja Akademia Piłkarska Legii Warszawa''

w sprawie nadłvyżki kosztównad prrychodami wynikającymi ze sprawozdania
finansowego za rok 2010r.

1. Członkowie Zuządu Fundacji wnioskują do Rady Fundacji o zalriczerrie nadwyżki

kosztów nad przychodari z 2010 roku w kwocie 129.248,13 PLN (słownie: sto

dwadzieścia dziewięó tysięcy dwieście czterdzieści osiem i 13/100 złotych), na poczet

kosztów statutowych 20l1 roku.

]::'l..! 'ła

łi,)"
iJ:1,

tl li
t:;i:

llii,l
Lrl:::

;,

' 2. Uchwała w życie z dniem podjęcia.

Jarosław ostro
Prezes Wiceprezes Zaruądu
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