
FUNDACJA PIOTRA REISSA

Sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.2019 do 31.12.2019



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki
Nazwa: FUNDACJA PIOTRA REISSA
Siedziba: ŹRÓDLANA 19/1, 60-642 POZNAŃ

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:

9499Z

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP 7831665964
Numer we właściwym rejestrze sądowym:
KRS 0000376691

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Nie dotyczy.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę.
Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Informacje o połączeniu spółek
Nie dotyczy.

7. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w 
kolejnych latach obrotowych jed-nakowego grupowania operacji gospodarczych, 
jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów 
amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie 
finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. 
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się z zachowaniem zasady 
ostrożności.
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub 

kosztów wytworzenia po-mniejszone od odpisy umorzeniowe. Wartości niematerialne i 
prawne oraz środki trwałe amortyzuje się metodą liniową wg stawek odpowiadających ich 
ekonomicznej użyteczności. Środki o wartości od 1 000,00 do 10 000,00 amortyzo-wane 
są jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. Środki trwałe używane na 
podstawie umów leasingo-wych zgodnie z art.3 ust.6 ustawy o rachunkowości traktowane 
są jak leasing finansowy i wprowadzane do ewidencji środków trwałych. 

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się w cenach zakupu netto wg zasady” 
pierwsze przyszło -pierwsze wyszło” .Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników 
majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane 
krótkim terminem przydatności do spożycia doprowadzają ich wartość do cen sprzedaży 
netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je 
bezpośrednio do po-zostałych kosztów operacyjnych. 

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty z zachowanie ostrożności wyceny 
(po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące)

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są, gdy koszty poniesione w 
okresie sprawozdawczym do-tyczą przyszłych okresów.

Kapitały (fundusze własne) ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. 
Według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i umowy spółki. 
Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na 
na poczet kapitałów. 

Rezerwy tworzy się na pewne przyszłe zobowiązania i wycenia się je w wiarygodnie 
oszacowanej wartości.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy  w kwocie wymaganej zapłaty.

Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów dokonywane są w wysokości 
prawdopodobnych zobowiązań przypada-jących na bieżący okres sprawoz

Ustalenia wyniku finansowego:
Wynik finansowy brutto korygują bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 
od osób prawnych naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi i aktywa 
oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowe-go utworzone w związku z 
przejściowymi różnicami między wykazaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i 
pasywów a ich wartością podatkową ustalone przy uwzględnieniu zasady ostrożności

Wynik finansowy za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na rzecz 
Jednostki przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami 
memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wycen

Sporządzenia sprawozdania finansowego:
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), według załącznika nr 1 do tej 
ustawy. Roczne sprawozdanie finansowe spółki nie podlegało badaniu przez firmę 
audytorską. Nie sporządzono rachunku przepływów pieniężnych. Rachunek zysków i strat 
spółka sporządza metodą porównawczą.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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Aktywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący rok 
obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 
rok obrotowy

BILANS

A. AKTYWA TRWAŁE

I. Wartości niematerialne i prawne

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

2. Wartość firmy

3. Inne wartości niematerialne i prawne

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

1. Środki trwałe

a) grunty (w tym prawo użytkowania 
wieczystego gruntu)

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej

c) urządzenia techniczne i maszyny

d) środki transportu

e) inne środki trwałe

2. Środki trwałe w budowie

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe

1. Od jednostek powiązanych

2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale

3. Od pozostałych jednostek

IV. Inwestycje długoterminowe

1. Nieruchomości

2. Wartości niematerialne i prawne

3. Długoterminowe aktywa finansowe

a. w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

b. w pozostałych jednostkach, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

c. w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

4. Inne inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

B. AKTYWA OBROTOWE 12 891,31 18 022,30

I. Zapasy

1. Materiały

2. Półprodukty i produkty w toku

3. Produkty gotowe

4. Towary

5. Zaliczki na dostawy i usługi

II. Należności krótkoterminowe 1 648,00 13 207,28

1. Należności od jednostek powiązanych

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

2. Należności od pozostałych jednostek, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

3. Należności od pozostałych jednostek 1 648,00 13 207,28

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 850,00

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów 
publicznoprawnych

c) inne 798,00

d) dochodzone na drodze sądowej

III. Inwestycje krótkoterminowe 11 243,31 4 815,02

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 11 243,31

a) w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11 243,31

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

- inne środki pieniężne

- inne aktywa pieniężne

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) 
PODSTAWOWY

D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE

AKTYWA RAZEM 12 891,31 18 022,30

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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BILANS

Pasywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący rok 
obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 
rok obrotowy

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY -71 169,60 -37 329,10

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1 000,00 1 000,00

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 37 788,24 37 788,24

- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości 
emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów 
(akcji)

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w 
tym:

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki

- na udziały (akcje) własne

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -76 117,34 -18 831,25

VI. Zysk (strata) netto -33 840,50 -57 286,09

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość ujemna)

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 
ZOBOWIĄZANIA

84 060,91 55 351,40

I. Rezerwy na zobowiązania

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

- długoterminowa

- krótkoterminowa

3. Pozostałe rezerwy

- długoterminowe

- krótkoterminowe

II. Zobowiązania długoterminowe

1. Wobec jednostek powiązanych

2. Wobec pozostałych jednostek, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

3. Wobec pozostałych jednostek

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) zobowiązania wekslowe

e) inne

III. Zobowiązania krótkoterminowe 84 060,91 55 351,40

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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1. Wobec jednostek powiązanych

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalności, w tym:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

2. Wobec pozostałych jednostek, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalności:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

3. Wobec pozostałych jednostek 84 060,91 55 351,40

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalności:

68 682,36

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

f) zobowiązania wekslowe

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów 
publicznoprawnych

15 378,55

h) z tytułu wynagrodzeń

i) inne

4. Fundusze specjalne

IV. Rozliczenia międzyokresowe

1. Ujemna wartość firmy

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

- długoterminowe

- krótkoterminowe

PASYWA RAZEM 12 891,31 18 022,30

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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Kwota za bieżący rok 
obrotowy

Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, 
w tym:

- od jednostek powiązanych

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość 
dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 
jednostki

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów

B. Koszty działalności operacyjnej

I. Amortyzacja

II. Zużycie materiałów i energii

III. Usługi obce

IV. Podatki i opłaty, w tym:

- podatek akcyzowy

V. Wynagrodzenia

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w 
tym:

- emerytalne

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

D. Pozostałe przychody operacyjne 2 811 021,88 2 191 346,16

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów 
trwałych

II. Dotacje 323 682,00 289 506,00

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

IV. Inne przychody operacyjne 2 487 339,88 1 901 840,16

przychody z działalności statutowej 1 901 840,16

E. Pozostałe koszty operacyjne 2 844 861,50 2 248 563,69

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów 
trwałych

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

III. Inne koszty operacyjne 2 844 861,50 2 248 563,69

koszty z działalności statutowej 2 248 563,69

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -33 839,62 -57 217,53

G. Przychody finansowe

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

a) od jednostek powiązanych, w tym:

- w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale

b) od jednostek pozostałych, w tym:

- w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale

II. Odsetki, w tym:

- od jednostek powiązanych

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w 
tym:

- w jednostkach powiązanych

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

V. Inne

H. Koszty finansowe 0,88 68,56

I. Odsetki, w tym:

- dla jednostek powiązanych

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w 
tym:

- w jednostkach powiązanych

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

IV. Inne 0,88 68,56

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) -33 840,50 -57 286,09

J. Podatek dochodowy

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty)

L. Zysk (strata) netto (I-J-K) -33 840,50 -57 286,09

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN Kwota za bieżący rok 
obrotowy

Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

A. Zysk (strata) brutto za dany rok

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe 
różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów 
rachunkowych a dochodem/stratą dla celów 
podatkowych), w tym:

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku 
bieżącym, w tym:

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku 
bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat 
ubiegłych w tym:

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania 
przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą 
dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów 
podatkowych), w tym:

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania 
przychodów w bieżącym roku, w tym:

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów 
w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w 
tym:

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

J. Podstawa opodatkowania podatkiem 
dochodowym

K. Podatek dochodowy

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 

11

FUNDACJA PIOTRA REISSA
Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości



PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

Matecki Piotr dnia 2020-09-28

Izabela Polinkiewicz dnia 2020-09-28

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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Dane w PLN

INFORMACJA DODATKOWA

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Piotra Reissa 

1.Fundacja Piotra Reissa została powołana aktem notarialnym w dniu 28 grudnia 
2010 roku (Repertorium A nr 7623/2010), a następnie wpisana do Krajowego 
Rejestru Sądowego w dniu 25 stycznia 2011 roku ( nr KRS: 0000376691) a 
następnie wpisana do Krajowego rejestru Sądowego w dniu 25 stycznia 2011 ( nr 
KRS: 0000376691).
2. Przedmiotem działalności statutowej Fundacji jest:
 - wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w społeczeństwie
 -promowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia
 -wspieranie rozwoju umiejętności sportowych w społeczeństwie
 -praca na rzecz profesjonalizacji sportu w Polsce
 -promowanie współpracy organizacji administracji rządowej i samorządowej oraz  
podmiotów gospodarczych z organizacjami zajmującymi się kulturą fizyczną lub 
sportem
-działalność charytatywna
3. Siedziba fundacji znajduje się pod adresem: ul. Źródlana 19/1, 60-642 Poznań

4. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, a czas jej działania jest 
nieograniczony. Wszelkie działania i inicjatywy oraz realizacja zadań podejmowane 
w roku 2019 były zgodne ze Statutem.

5. Sprawozdanie finansowe fundacji obejmuje okres od dnia 01.01.2019 do dnia 
31.12.2019 roku.

6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu możliwości dalszej 
kontynuacji działalności statutowej. Nie są nam znane okoliczności, które 
wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez 
organizację działalności.
W skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające 
samodzielnie sprawozdania finansowe, organizacja nie sporządza sprawozdania 
skonsolidowanego.

7. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg 
rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją 
przyjętych zasad ( polityką rachunkowości) ustaloną i wprowadzoną do stosowania 
przez Zarząd.

8. Organizacja nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych 
oraz zestawienia zmian w kapitale własnym.

9. Wycena aktywów i pasywów fundacji dokonana została zgodnie z Ustawą o 
Rachunkowości.

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.Na dzień bilansowy 31.12.2019 roku fundacja nie posiada składniki majątku 
zaliczonych do środków trwałych ( środek transportu) , nie posiada wartości 
niematerialnych i prawnych, należności i inwestycji długoterminowych oraz 
należności i inwestycji krótkoterminowych.
2.Fundusz statutowy jednostki, określony w statucie fundacji nie uległ zmianie i 
wynosi 1000 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych).
3.Realizacja zadań statutowych w 2019 roku osiągnięta została poprzez przychody 
i koszty statutowe. Fundacja stosuje układ porównawczy rachunku zysku i strata.
STRUKTURA PRZYCHODÓW FUNDACJI
Przychody statutowe ukształtowały się na poziomie 2 811 021,88 Źródłem 
przychodów statutowych są wpłaty środków pieniężnych na rachunek bankowy 
fundacji tytułem darowizn, dotacji otrzymanych od Instytucji Publicznych, 
Jednostek Samorządu Terytorialnego.
STRUKTURA KOSZTÓW FUNDACJI 
Koszty działalności statutowej wyniosły 2 844 861,50 zł do których należą usługi 
najmu pomieszczeń biurowych, utrzymanie pracowników oraz koszty związane z 
turniejami sportowymi i innymi wydarzeniami w ramach prowadzonej działalności , 
głównie wynajem obiektów sportowych oraz zakup niezbędnego sprzętu 
sportowego i usług z tym związanych.

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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