
Fundacja MAKE POSSIBLE

Sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.2021 do 31.12.2021



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki
Nazwa: Fundacja MAKE POSSIBLE
Siedziba: Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP 5252833860
Numer we właściwym rejestrze sądowym:
KRS 0000856595

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

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

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

5. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
Przyjęte zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod 
i wzorów dopuszczalnych ustawą i z uwzględnieniem specyfiki i warunków działania  
Fundacji oraz wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.
Fundacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości 
nominalnej. Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu. 
Do środków trwałych zalicza się środki trwałe o wartości początkowej wynoszącej co 
najmniej 10 000 zł.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości 
początkowej równej ale nie wyższej niż 10 000 zł umarza się jednorazowo w miesiącu 
oddania do używania.
Amortyzację środków trwałych o wartości powyżej 10 000 zł rozpoczyna się od miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym środki trwałe przyjęto do używania i stosuje się 
przez okres przyjęty w przepisach podatkowych i według stawek określonych w tych 
przepisach.
Do środków trwałych używanych stosuje się indywidualne stawki amortyzacji.
Do przeliczenia należności i zobowiązań w walutach obcych jednostka stosuje 
analogicznie jak do celów podatkowych - kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego 
poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu.
Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. 
Należności na koniec roku obrotowego podlegają analizie pod kątem utraty wartości. Na 
należności wątpliwe lub dla których istnieją przesłanki nieściągalności tworzone są odpisy 
aktualizujące. Odpisy aktualizacyjne tworzone są na zasadzie odpisów indywidualnych.
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych wycenia się wg 
średniego kursu NBP na podstawie tabeli z ostatniego dnia roku.
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Ustalenia wyniku finansowego:
Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań 
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Wynik 
finansowy ustala się na poziomie wyniku netto.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:
Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, 
określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości).

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:
Środki pieniężne  w kasie, środki pieniężne w banku, środki pieniężne w drodze wycenia 
się wg. wartości nominalnej.

Zysk (strata) netto  - powstaje po obciążeniu wyniku finansowego brutto podatkiem 
dochodowym od osób prawnych od kosztów NKUP niestatutowych. ZYSK netto zgodnie 
ze statutem Fundacji przekazywany jest ( w oparciu o podjętą uchwałę organu 
zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe) na Fundusz statutowy i stanowi kapitał 
zgromadzony do wykorzystania na realizaję celów statutowych w przyszłych okresach. 
Strata uzyskana w danym okresie  sprawozdawczym pokrywana jest ( w oparciu o podjętą 
uchwałę organu zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe) z Funduszu 
statutowego utworzonego z nadwyżek przychodów (zysków) okresów poprzednich.

6. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Wykazane w bilansie Inwestycje krótkoterminowe w kwocie 58 961,94 PLN 
stanowią :
- środki pieniężne  i inne aktywa pieniężne            58 961,94 PLN

Fundacja w 2021 roku otrzymała dotacje ze środków publicznych w łącznej kwocie 
225 750,00 PLN
Dotacja zostanie zrealizowana na zadania w ramach działalności statutowej.
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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 12 600,00

I. Wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe 12 600,00

III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe 76 961,94 32 095,00

I. Zapasy

II. Należności krótkoterminowe 18 000,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 58 961,94 32 095,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

AKTYWA RAZEM 89 561,94 32 095,00

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 
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BILANS

Pasywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący rok 
obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 
rok obrotowy

A. Fundusz własny 35 852,00 62 095,00

I. Fundusz statutowy 32 095,00 32 100,00

II. Pozostałe fundusze

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych

IV. Zysk (strata) netto 3 757,00 29 995,00

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 53 709,94

I. Rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązania długoterminowe

III. Zobowiązania krótkoterminowe 3 219,67

IV. Rozliczenia międzyokresowe 50 490,27

PASYWA RAZEM 89 561,94 62 095,00

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 
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Kwota za bieżący rok 
obrotowy

Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w PLN

A. Przychody z działalności statutowej 212 659,73 30 000,00

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

212 659,73 30 000,00

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

B. Koszty działalności statutowej 205 259,73

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

205 259,73

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Koszty pozostałej działalności statutowej

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B) 7 400,00 30 000,00

D. Przychody z działalności gospodarczej

E. Koszty działalności gospodarczej

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E)

G. Koszty ogólnego zarządu 3 643,00 5,00

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F –
G)

3 757,00 29 995,00

I. Pozostałe przychody operacyjne

J. Pozostałe koszty operacyjne

K. Przychody finansowe

L. Koszty finansowe

M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L) 3 757,00 29 995,00

N. Podatek dochodowy

O. Zysk (strata) netto (M – N) 3 757,00 29 995,00
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM
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Dane w PLN

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa
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