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Podpisy Zarządu i osób odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg. 
 

Niniejszym prezentujemy Sprawozdanie Finansowe Fundacji „Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR” 

za rok obrotowy kończący się 31.12.2021. r. i składające się z: 

1. Wprowadzenia do Sprawozdania Finansowego, 

2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 4 229 262,17  PLN, 

3. Rachunku zysków i strat wykazującego nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie  323 050,27 

PLN 

4. Dodatkowych informacji i objaśnień.  

 

 

 

______________________________________ 

Agata Stremecka - Prezes Zarządu 

 

 

___________________________________ 
Patrycja Satora - Członek Zarządu 
 
 
___________________________________ 
Sławomir Dudek - Członek Zarządu 
 
 

 

___________________________________ 

Przemysław Redner (Główny księgowy - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych) 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 24.08.2022 r. 



 

Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31.12.2021  

4 

 

 

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego 

 

Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR, została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 

Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Warszawie, pod numerem KRS 0000277658. 

 

Fundacji nadano numer statystyczny REGON 140924840 oraz numer NIP 521-344-92-93 

Siedziba Fundacji mieści się pod adresem: 

ul. Ignacego Krasickiego 9A 

02-628 Warszawa 

Czas trwania Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR jest nieoznaczony. 

 

Głównym przedmiotem działalności jest: 

1. Wspieranie działalności społecznej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz rozwoju insty-

tucji demokratycznych w Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do wzrostu zaangażowania polskiego społeczeństwa 

w działania, które sprzyjają szybkiemu i stabilnemu rozwojowi Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Urzeczywistnianie zasad demokratycznych państwa. 

4. Działalność na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej oraz rozwoju gospodarczego. 

Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

- prowadzenie działalności badawczej mającej na celu zidentyfikowanie obszarów życia politycz-

nego i gospodarczego, które szkodzą rozwojowi kraju oraz upowszechnianie wiedzy w tym za-

kresie, a także proponowanie rozwiązań służących rozwojowi, opartych na doświadczeniu innych 

krajów i wiedzy naukowej; 

- tworzenie i popieranie programów badawczych mających na celu dostarczyć wiedzę na temat 

zjawisk społecznych, gospodarczych i ekonomicznych istotnych ze względu na cele Fundacji; 

- sporządzanie analiz, ekspertyz i opinii oraz prowadzenie szkoleń, seminariów i wykładów w za-

kresie określonym celem statutowym Fundacji; 

- działalność informacyjno-edukacyjną na rzecz upowszechniania wiedzy o propozycjach i rozwią-

zaniach w dziedzinie gospodarki i polityki służących rozwojowi Rzeczpospolitej Polskiej; 

- inicjowanie i wspieranie programów szkoleń specjalistów różnych dziedzin dla powstających i 
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rozwijających się instytucji demokratycznych w Rzeczpospolitej Polskiej; 

- mobilizowanie do obywatelskiej aktywności m.in. poprzez popularyzowanie wiedzy o formach 

udziału w demokracji w krajach bardziej rozwiniętych i podejmowanie działań służących ich 

wdrożeniu w Rzeczpospolitej Polskiej oraz rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na ak-

tywne współdziałanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; 

- podejmowanie działań służących upowszechnianiu zasad demokratycznego państwa prawa, przej-

rzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego oraz 

przeciwdziałaniu patologiom życia publicznego i społecznego; 

- organizowanie programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży szkolnej i akademic-

kiej wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin. 

 

Na dzień 31 grudnia 2021 w skład Rady Fundacji wchodziły następujące osoby: 

 Leszek Balcerowicz - Przewodniczący Rady – Fundator 

 Michał Chałaczkiewicz  - Członek Rady 

 Błażej Moder    - Członek Rady 

 Jeremi Mordasewicz   - Członek Rady 

 Arkadiusz Muś   - Członek Rady 

 Ryszard Wojtkowski   - Członek Rady 

 Jarosław Sroka    - Członek Rady 

 

Na dzień sporządzenia Sprawozdania Finansowego w skład zarządu wchodziły następujące osoby: 

 Agata Stremecka   - Prezes Zarządu 

 Patrycja Satora    - Członek Zarządu 

 Sławomir Dudek  - Członek Zarządu 
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Dodatkowe Informacje i objaśnienia   

Część 1. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach  

1.1 Informacje objaśniające 

a) Zmiany wartości rzeczowych aktywów trwałych 

W roku 2018 Fundacja nabyła 3 komputery przenośne oraz 1 telefon komórkowy zaliczony do środków trwałych 

podlegające amortyzacji liniowej zgodnie z klasyfikacją środków trwałych 

Wartość brutto środka 

trwałego 
Bilans otwarcia 

Zwiększenie 

wartości 

Zmniejszenie 

wartości 

Wartość brutto na 

koniec roku 

Komputer 3 997,50 0,00 0,00 3 997,50 

Komputer 4 169,70 0,00 0,00 4 169,70 

Komputer 3 820,00 0,00 0,00 3 820,00 

Telefon komórkowy 3 699,00 0,00 0,00 3 699,00 

Razem   15 686,20 0,00 0,00   15 686,20 

 

Umorzenie środka trwałego Bilans otwarcia 
Zwiększenie 

wartości 

Zmniejszenie 

wartości 

Wartość umorzenia na 

koniec roku 

Komputer 3 597,76      399,74 0,00 3 997,50 

Komputer 3 752,74      416,96 0,00 4 169,70 

Komputer 3 438,00      382,00 0,00 3 820,00 

Telefon komórkowy 2 404,35      739,80 0,00 3 144,15 

Razem 13 192,85   1 938,50 0,00 15 131,35 

 

 

b) Należności długoterminowe  

            31.12.2021                     31.12.2020          

Rozrachunki z tytułu umów - darowizny 500 000,00  1 000 000,00   

Inne rozrachunki – kaucja                 8 800,00  8 800,00  

Razem 508 800,00  1 008 800,00  

 

c) Inwestycje długoterminowe  

 31.12.2021  31.12.2020  

Certyfikaty Inwestycyjne Allianz 0,00  0,00  

Certyfikaty Inwestycyjne Fundusz Arka 635 210,80  653 423,28  

NN Lokacyjny Plus 1 035 021,75  1 036 719,24  

Razem 1 670 232,55  1 690 142,52  

 

d) Zapasy       

Towary i materiały w magazynie  

            31.12.2021                   31.12.2020       

15 506,73  22 458,95  

Razem 15 506,73  22 458,95  
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e) Należności krótkoterminowe       

Należności z tytułu dostaw i usług  

            
31.12.2021      

 

            31.12.2020      
 

8 049,59  784,80  

Należności z tyt. wynagrodzeń 0,00  0,00  

Pozostałe należności 6 031,56  6 645,82  

Rozrachunki z tytułu umów - darowizny 566 000,00  850 000,00  

Razem 580 081,15  857 430,62  

 

f) Inwestycje krótkoterminowe  

Wszystkie środki pieniężne stanowią środki na wydzielonych rachunkach bankowych oraz w kasie. 

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 

            
31.12.2021       

 

            31.12.2020       
 

1 450 079,11  1 087 475,30  

Lokaty bankowe 0,00  0,00  

Odsetki od lokat naliczone i notyfikowane przez bank 0,00 
 

0,00 
 

Naliczone odsetki od lokat bankowych i obligacji  

(nienotyfikowane przez bank)  
0,00 

 
0,00 

 

Razem 1 450 079,11  1 087 475,30  

 

g) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  

Rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą wydatków poniesionych w ramach ubezpieczenia 

i rocznych abonamentów i uaktualnień, poniesionych w innym okresie niż ten, którego dotyczą. 

 
            

31.12.2021        
 

            31.12.2020        
 

    

Usługi - utrzymanie domeny 4 007,78  4 280,64  

     

Razem 4 007,78  4 280,64  

     

h) Kapitały własne 

Fundusz Statutowy Fundacji w roku 2021 uległ zmianie. Fundusz rezerwowy Fundacji jest 

podnoszony zgodnie z postanowieniem kodeksu dobrych praktyk oraz dyspozycjami darczyńców. W 

związku ze stanem epidemiologicznym w kraju oraz wygenerowaniu w 2019 roku ujemnego wyniku 

finansowego w kwocie 279 235,99 fundacja nie zwiększyła funduszu rezerwowego. Dlatego w 2020 

roku z zysku w kwocie 332 789,96  została rozliczona strata w kwocie 279 235,99 z roku 2019. 

Pozostała kwota zysku 53 553,97 zwiększyła fundusz rezerwowy.  

  

Fundusz rezerwowy na dzień 31.12.2020 2 572 591,90 
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Dyspozycje na fundusz rezerwowy za 2018 rok zgodnie z Kodeksem Dobrych 
Praktyk Fundacji, które nie miały pokrycia w wyniku finansowym w 2018 roku 
pozostała po rozliczeniu wyniku finansowego z 2020 roku.  

 92 005,17 

  

Fundusz rezerwowy na dzień 31.12.2021 2 626 145,87 

 

Fundusz statutowy 

         31.12.2021                  31.12.2020         

1 000,00  1 000,00  

Fundusz z aktualizacji wyceny 120 232,54  140 142,51  

Wynik finansowy netto z lat poprzednich 0,00  -279 235,99  

Fundusz rezerwowy 2 626 145,87  2 572 591,90  

Wynik finansowy netto roku bieżącego 323 050,27              332 789,96  

Razem 3 070 428,68  2 767 288,38  

 

i) Zobowiązania krótkoterminowe   

Zobowiązania o terminie spłaty poniżej roku zaliczane są do zobowiązań krótkoterminowych. Grupa ta w 

Fundacji obejmuje zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu wynagrodzeń, podatków, ubezpieczeń oraz 

innych zobowiązań. 

 

 

Na inne zobowiązania krótkoterminowe składają się następujące pozycje: 

 

 

            

31.12.2021       
 

            31.12.2020       
 

Zobowiązania publicznoprawne 24 317, 27  19 727,95  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 11 268,51  17 780,49  

Zobowiązania z tyt. umów 
cywilnoprawnych/wynagrodzeń 2 204,19 

 
0,00 

 

Zobowiązania z tyt. pozostałych rozrachunków 1 019,94  762,06  

Razem 38 809,91  38 270,50  

 

j) Rozliczenia międzyokresowe   

Do przychodów przyszłych okresów zaliczono podpisane umowy darowizn, których wpłata na 

rachunek bankowy Fundacji nastąpi w przyszłych okresach 

Rozliczenie międzyokresowe przychodów 

            

31.12.2021 

 

            31.12.2020 

 

1 066 000,00  1 850 000,00  

Koszty przyznanych premii  15 053,58  6 452,50  

Badania sprawozdania finansowego  11 070,00  11 070,00  

Koszty usługa na przełomie roku 27 900,00  0,00  

Razem 1 120 023,58  1 867 522,50  
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1.2 Pozostałe dane o aktywach i pasywach 

1.2.1 Fundacja nie posiada gruntów użytkowania wieczystego. 

1.2.2 Fundacja nie amortyzuje środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy 

lub leasingu 

1.2.3 Fundacja nie ma zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego  

z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 

1.2.4 Fundacja nie posiada zobowiązań długoterminowych. 

1.2.5 Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki w Fundacji nie występują. 

1.2.6 Fundacja nie udzieliła gwarancji i poręczeń - zobowiązania warunkowe nie występują. 

Część 2. Uzupełniające dane do rachunku zysków i strat  

 

2.1 Informacja o przychodach i ich tendencja zmian 

                                        31.12.2021 %      31.12.2020 % 

Darowizny od osób fizycznych 421 572,66 18 536 572,42 26 

Darowizny od firm i instytucji                        
1 518 600,00 65 1 295 500,00 63 

Pozostałe przychody określone statutem 
188 811,55 8 112 369,00 5 

Przychody z działalności gospodarczej 
172 087,37 7 21 942,99 1 

Przychody finansowe 
8 832,10 1 66 923,79 3 

Pozostałe przychody operacyjne 
696,82 1 36 030,34 2 

      

 Razem:   2 310 600,50 100 2 069 338,54 100 

      

2.2 Informacje o kosztach i tendencja zmian 

Koszty działalności operacyjnej - statutowej dzielone są w Fundacji na koszty realizacji zadań 

statutowych oraz na koszty administracyjne związane z utrzymaniem administracji jednostki. 

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego     

  31.12.2021  31.12.2020  

 Razem:   1 494 549,78   1 416 122,56   

 

 

     

Poniżej przedstawiamy koszty realizacji zadań statutowych i administracyjnych za rok 2021 i 2020 w 

podziale rodzajowym i procentowym 
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Koszty nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego/statutowe 
    

                                            31.12.2021 %         31.12.2020 % 

Amortyzacja 0,00 0                0,00 0 

Zużycie materiałów i energii 34 006,67 2 23 547,55 2 

Usługi obce 680 848,66 45 778 664,83 55 

Podatki i opłaty 223,50 1 0,00 0 

Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i 
inne świadczenia 

772 357,33 51 611 782,74 43 

Pozostałe koszty rodzajowe 7 113,62 1 2 127,44 0 

 Razem:   1 494 549,78 100 1 416 122,56 100 

 

Koszty administracyjne     

                                     31.12.2021 %        31.12.2020 % 

Amortyzacja 1 938,50 1 4 335,98 1 

Zużycie materiałów i energii 
22 052,96 5 24 895,02 8 

Usługi obce 
165 816,67 40 66 109,18 23 

Podatki i opłaty 
2 293,00 1 471,85 0 

Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i 
inne świadczenia 

213 929,11 52 202 037,60 67 

Pozostałe koszty rodzajowe 
5 049,98 1 4 271,84 1 

 Razem:   411 080,22 100 302 121,47 100 

 

 

 

 

Koszty administracyjne i statutowe  
        

        31.12.2021 %        31.12.2020 % 

Amortyzacja 1 938,50 0 4 335,98 1 

Zużycie materiałów i energii 56 059,63 3 48 442,57 2 
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Usługi obce 
846 665,33 43 844 774,01 49 

Podatki i opłaty 
2 516,50 0 471,85 0 

Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i 
inne świadczenia 

986 286,44 52 813 820,34 47 

Pozostałe koszty rodzajowe 
12 163,60 1 6 399,28 1 

 Razem: 1 905 630,00  100 1 718 244,03 100 

 

 

Koszty działalności gospodarczej 

     

 31.12.2021 %     31.12.2020 % 

Amortyzacja 0,00 0  0,00 0 

Zużycie materiałów i energii 168,00 1 14,00 0 

Usługi obce 61 866,64 80 2 214,27 25 

Podatki i opłaty 0,00 0 0,00 0 

Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i 
inne świadczenia 

8 279,00 11 0,00 0 

Pozostałe koszty rodzajowe 0,00 0 0,00 0 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6 363,19 8 6 593,04 75 

 Razem: 76 676,83 100 8 821,31 100 

 

 

 
    

Pozostałe koszty operacyjne     

            31.12.2021         31.12.2020  

  Razem:   3 891,97   8 485,93   

 

      

Koszty finansowe     

             31.12.2021         31.12.2020  

  Razem:   1 273,43   997,31   

 

2.3.1 W roku obrotowym w Fundacji nie dokonano odpisów aktualizujących środków trwałych. 

2.3.2 Odpisów aktualizacji wartości zapasów nie dokonano. 

2.3.3 W następnym roku Fundacja nie przewiduje zaniechania żadnego rodzaju działalności. 

2.3.4 Jednostka nie wytworzyła produktów i usług na własne potrzeby. 

2.3.5. W jednostce nie poniesiono kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie (środków 

trwałych na własne potrzeby). 

2.3.6   Podatek dochodowy od wydatków na cele nie statutowe nie wystąpił 

2.3.7 Pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych  

od wyniku finansowego brutto: 
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Lp. 
Wyszczególnienie Kwota 

I 

Przychody księgowe ogółem, z tego: 2 310 600,50 

1) przychody operacyjne - działalność statutowa 2 128 984,21 

2) przychody z dział. Gospodarczej 172 087,37 

3) pozostałe przychody operacyjne 696,82 

4) przychody finansowe 8 832,10 

II 

Korekty przychodów - ogółem, z tego: 9 528,92 

1) korekty przychodów o przychody finansowe 8 832,10 

2) korekta przychodów finansowych wyceny środków w walucie 

USD/EUR 
696,82 

III Przychody podatkowe po korektach 2 301 071,58 

IV 

Koszty księgowe - ogółem: 1 987 472,23 

1) koszty operacyjne działalności statutowej 1 494 549,78 

2) koszty administracyjne 411 080,22 

3) pozostałe koszty operacyjne 3 923,40 

4) koszty finansowe 1 242,00 

5) koszty działalności gospodarczej 70 313,64 

6) wartość sprzedanych towarów  6 363,19 

V 

Korekty kosztów - ogółem, z tego: 59 188,98 

1) pozostałe koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów  
48,37 

 (-) - zaokrąglenia w VAT 

 (-) - koszty utworzonej rezerwy na badanie sprawozdanie i premii  dla 

członka zarządu.   
26 123,58 

 (-) –  pozostałe koszty czasowo nie podatkowe 27 900,00 

 (-) - koszty finansowe 1 273,43 

 (-) – pozostałe koszty operacyjne    3 843,60 

 3) rozwiązane rezerwa w roku bieżącym  26 123,58 

VI Koszty podatkowe razem: 1 954 406,83 

VII Dochód/strata podatkowy/a: 346 664,75 

VIII 

Dochód do opodatkowania ( niezgodny z celami statutowymi) 867,49 

1) koszty nkup  173,63 

2) koszty ( operacyjne) - spisanie należności 693,86 

IX Podatek dochodowy 78,00 
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Część 3. Objaśnienia do struktury środków pieniężnych 

Jednostka nie jest zobowiązana do sporządzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.  

 

Część 4. Informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniach 

 

4.1 Zatrudnienie w Fundacji z tytułu umowy o pracę: 

 

    

Stan na dzień 

31.12.2021 

Stan na dzień 

31.12.2020 

Pracownicy umysłowi 3 1 

Razem:  3 1 

 

4.2 Nie udzielono pożyczek i świadczeń członkom Zarządu i Rady Fundacji. 

4.3 Wynagrodzenie biegłego rewidenta z tytułu rocznego badania finansowego wynosi 11 070,00 

PLN brutto 

Część 5. Zdarzenia mające wpływ na Sprawozdanie Finansowe i informacje  

o możliwości kontynuowania działalności  

 

5.1 W związku z agresją militarną Rosji na Ukrainę. Na podstawie publicznie dostępnych infor-

macji na dzień, w którym niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji, kie-

rownictwo Fundacji rozważyło szereg skrajnych, lecz nadal prawdopodobnych scenariuszy w odnie-

sieniu do potencjalnego rozwoju konfliktu i oczekiwanego wpływu na Fundację  i środowisko gospo-

darcze, w którym prowadzi ona działalność, w tym środki już podjęte przez polski rząd oraz rządy 

innych krajów, z których pochodzą główni partnerzy Fundacji. 

Biorąc pod uwagę główne wskaźniki charakteryzujące obecną sytuację finansową Fundacji oraz zaini-

cjowane przez kierownictwo działania, nie przewidujemy w średnim i długim okresie bezpośredni 

negatywnego wpływu konfliktu na działalność, sytuację finansową i wyniki operacyjne Fundacji. Kie-
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rownictwo Fundacji na bieżąco monitoruje sytuację i podejmuje decyzję, aby złagodzić wpływ tych 

zdarzeń.  
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Sprawozdanie niezależnego 
biegłego rewidenta z badania 
Dla Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR 

Opinia 

Przeprowadziliśmy badanie załączonego 
rocznego sprawozdania finansowego 
Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR 
(„Jednostka”), które zawiera: 

— wprowadzenie do sprawozdania 
finansowego; 

— bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 
2021 r.; 

— rachunek zysków i strat sporządzony za 
rok obrotowy od 1 stycznia do 
31 grudnia 2021 r.; 

— dodatkowe informacje i objaśnienia 

(„sprawozdanie finansowe”). 

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie 
finansowe Jednostki: 

— przedstawia rzetelny i jasny obraz 
sytuacji majątkowej i finansowej 

Jednostki na dzień 31 grudnia 2021 r. 
oraz finansowych wyników działalności 
za rok obrotowy zakończony tego dnia, 
zgodnie z ustawą z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości 
(„ustawa o rachunkowości”), wydanymi 
na jej podstawie przepisami 
wykonawczymi oraz przyjętymi 
zasadami (polityką) rachunkowości; 

— jest zgodne, we wszystkich istotnych 
aspektach, co do formy i treści 
z obowiązującymi Jednostkę 
przepisami prawa oraz statutem 
Jednostki; 

— zostało sporządzone, we wszystkich 
istotnych aspektach, na podstawie 
prawidłowo prowadzonych ksiąg 
rachunkowych, zgodnie z przepisami 
rozdziału 2 ustawy o rachunkowości. 
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Podstawa Opinii 

Nasze badanie przeprowadziliśmy stosownie 
do postanowień: 

— Krajowych Standardów Badania 
w brzmieniu Międzynarodowych 
Standardów Badania przyjętych przez 
Krajową Radę Biegłych Rewidentów 
(„KSB”); 

— ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 
rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym („ustawa o biegłych 
rewidentach”). 

Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi 
regulacjami została opisana w sekcji 
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za 
badanie sprawozdania finansowego. 

Uważamy, że dowody badania, które 
uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, 
aby stanowić podstawę dla naszej opinii. 

Niezależność i etyka 

Jesteśmy niezależni od Jednostki zgodnie 
z Międzynarodowym kodeksem etyki 
zawodowych księgowych (w tym 
Międzynarodowymi standardami 
niezależności) Rady Międzynarodowych 
Standardów Etycznych dla Księgowych 
(„Kodeks IESBA”), przyjętym uchwałą Krajowej 
Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi 
wymogami etycznymi, które mają 

zastosowanie do naszego badania 
sprawozdania finansowego w Polsce 
i spełniliśmy wszystkie obowiązki etyczne 
wynikające z tych wymogów i Kodeksu IESBA. 
W trakcie badania kluczowy biegły rewident 
oraz firma audytorska pozostali niezależni od 
Jednostki zgodnie z wymogami niezależności 
określonymi w ustawie o biegłych rewidentach. 

Odpowiedzialność Kierownika i Rady Fundacji za sprawozdanie finansowe 

Kierownik Jednostki jest odpowiedzialny za 
sporządzenie, na podstawie prawidłowo 
prowadzonych ksiąg rachunkowych, 
sprawozdania finansowego przedstawiającego 
rzetelny i jasny obraz zgodnie z ustawą 
o rachunkowości, wydanymi na jej podstawie
przepisami wykonawczymi, przyjętymi
zasadami (polityką) rachunkowości oraz
z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa
i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną,
którą Kierownik Jednostki uznaje za
niezbędną, aby zapewnić sporządzenie
sprawozdania finansowego niezawierającego
istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe 
Kierownik Jednostki jest odpowiedzialny za 
ocenę zdolności Jednostki do kontynuowania 

działalności, ujawnienie, jeżeli ma to 
zastosowanie, kwestii związanych 
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie 
założenia kontynuacji działalności jako 
podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji 
kiedy Kierownik Jednostki albo zamierza 
dokonać likwidacji Jednostki, zaniechać 
prowadzenia działalności, albo gdy nie ma 
żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub 
zaniechania prowadzenia działalności. 

Zgodnie z ustawą o rachunkowości Kierownik 
Jednostki oraz członkowie Rady Fundacji są 
zobowiązani do zapewnienia, aby 
sprawozdanie finansowe spełniało wymagania 
przewidziane w tej ustawie. Członkowie Rady 
Fundacji są odpowiedzialni za nadzór nad 
procesem sprawozdawczości finansowej 
Jednostki. 

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego 

Celem badania jest uzyskanie racjonalnej 
pewności, czy sprawozdanie finansowe jako 
całość nie zawiera istotnego zniekształcenia 
spowodowanego oszustwem lub błędem oraz 
wydanie sprawozdania z badania 
zawierającego naszą opinię. Racjonalna 
pewność jest wysokim poziomem pewności, 
ale nie gwarantuje, że badanie 
przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze 

wykryje istniejące istotne zniekształcenie. 
Zniekształcenia mogą powstawać na skutek 
oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, 
jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że 
pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na 
decyzje ekonomiczne użytkowników 
podejmowane na podstawie sprawozdania 
finansowego. 
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Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co 
do przyszłej rentowności Jednostki ani 
efektywności lub skuteczności prowadzenia jej 
spraw przez Kierownika Jednostki, obecnie lub 
w przyszłości. 

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy 
zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy 
sceptycyzm, a także: 

— identyfikujemy i szacujemy ryzyka 
istotnego zniekształcenia sprawozdania 
finansowego spowodowanego oszustwem 
lub błędem, projektujemy 
i przeprowadzamy procedury badania 
odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy 
dowody badania, które są wystarczające 
i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla 
naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego 
zniekształcenia wynikającego z oszustwa 
jest większe niż istotnego zniekształcenia 
wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo 
może obejmować zmowę, fałszerstwo, 
celowe pominięcie, wprowadzenie w błąd 
lub obejście systemu kontroli wewnętrznej; 

— uzyskujemy zrozumienie kontroli 
wewnętrznej stosownej dla badania w celu 
zaprojektowania procedur badania, które 
są odpowiednie w danych okolicznościach, 
ale nie w celu wyrażenia opinii na temat 
skuteczności działania kontroli 
wewnętrznej Jednostki; 

— oceniamy odpowiedniość zastosowanych 
zasad (polityki) rachunkowości oraz 
zasadność szacunków księgowych oraz 
powiązanych z nimi ujawnień dokonanych 
przez Kierownika Jednostki; 

— wyciągamy wniosek na temat 
odpowiedniości zastosowania przez 
Kierownika Jednostki zasady kontynuacji 
działalności jako podstawy rachunkowości 
oraz, na podstawie uzyskanych dowodów 
badania, oceniamy, czy istnieje istotna 
niepewność związana ze zdarzeniami lub 
okolicznościami, które mogą poddawać 
w znaczącą wątpliwość zdolność Jednostki 
do kontynuacji działalności. Jeżeli 
dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna 
niepewność, wymagane jest od nas 
zwrócenie uwagi w sprawozdaniu 
z badania sprawozdania finansowego na 
powiązane ujawnienia w sprawozdaniu 
finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są 
nieodpowiednie, modyfikujemy naszą 
opinię. Nasze wnioski są oparte na 
dowodach badania uzyskanych do dnia 
sporządzenia sprawozdania z badania 
sprawozdania finansowego. Przyszłe 
zdarzenia lub warunki mogą spowodować, 
że Jednostka zaprzestanie kontynuacji 
działalności; 

— oceniamy ogólną prezentację, strukturę 
i treść sprawozdania finansowego, w tym 
ujawnienia, a także czy sprawozdanie 
finansowe odzwierciedla stanowiące ich 
podstawę transakcje i zdarzenia w sposób 
zapewniający rzetelną prezentację. 

Przekazujemy Radzie Fundacji informacje 
między innymi o planowanym zakresie i 
terminie przeprowadzenia badania oraz 
znaczących ustaleniach badania, w tym 
wszelkich znaczących słabościach kontroli 
wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas 
badania. 

W imieniu firmy audytorskiej 
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 
Nr na liście firm audytorskich: 3546 

Podpisano kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym  

Wojciech Wróbel 

Kluczowy biegły rewident 
Nr w rejestrze 13291 
Pełnomocnik 

Warszawa, 25 sierpnia 2022 r. 

WOJCIECH 
WRÓBEL

Digitally signed 
by WOJCIECH 
WRÓBEL 
Date: 2022.08.25 
19:03:51 +02'00'
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Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który 
sporządzono sprawozdanie

2021-01-01

Data końcowa okresu, za który 
sporządzono sprawozdanie

2021-12-31

Data sporządzenia sprawozdania 
finansowego

2022-08-24

Kod Sprawozdania: SprFinOpWZlotych

Kod Systemowy SFJOPZ (1)

Wersja Schemy 1-2

Wariant Sprawozdania 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 
do ustawy o rachunkowości

Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa i siedziba

Nazwa Firmy
Fundacja Forum Obywatelskiego 
Rozwoju - FOR

Siedziba podmiotu

Województwo Mazowieckie

Powiat Warszawa

Gmina Warszawa

Miejscowość Warszawa

Adres

Adres

Kraj PL

Województwo Mazowieckie

Powiat Warszawa

Gmina Warszawa

Nazwa ulicy Ignacego Krasickiego
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Numer budynku 9a

Nazwa miejscowości Warszawa

Kod pocztowy 02-628

Nazwa urzędu pocztowego Warszawa

Identyfikator podatkowy NIP 5213449293

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla 
jednostek wpisanych do Krajowego 
Rejestru Sądowego.

0000277658

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 2021-01-01

Data do 2021-12-31

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie 
finansowe zostało sporządzone przy 
założeniu kontynuowania 
działalności gospodarczej przez 
jednostkę w dającej się przewidzieć 
przyszłości: "Tak" - sprawozdanie 
sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności, "Nie" - 
sprawozdanie zostało sporzadzone 
przy zalożeniu, że działalność nie 
będzie kontynuowana

Tak

Wskazanie, czy nie istnieją 
okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania przez nią 
działalności: "Tak" - Brak 
okoliczności wskazujących na 
zagrożenie kontynuowania 
działalności; "Nie" - Wystąpiły 
okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania 
działalności

Tak
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Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo 
wyboru, w tym:

Środki trwałe Środki trwałe 
wykazywane są w wartości netto 
wynikającej z ceny nabycia 
pomniejszonej o skumulowane 
umorzenie. Środki trwałe o wartości 
jednostkowej poniżej 10 000 PLN 
amortyzowane są jednorazowo 
zgodnie z odpowiednimi przepisami 
podatkowymi. Składniki majątku 
jednostki o przewidywanym okresie 
użytkowania dłuższym niż rok oraz 
wartości początkowej równej lub 
niższej niż kwota 10 000 PLN 
zaliczane są bezpośrednio do 
kosztów zużycia materiałów. Środki 
trwałe o wartości początkowej 
przekraczającej kwotę 2 000 PLN do 
3 500 PLN w prowadzane są do 
ewidencji bilansowej środków 
trwałych i umarzane jednorazowo, w 
miesiącu przyjęcia ich do używania. 
Do amortyzacji środków trwałych 
stosowana jest metoda liniowa. 
Fundacja uznała, że oczekiwane 
okresy użytkowania środków 
trwałych nie różnią się w sposób 
istotny od okresów przewidzianych 
w Ustawie o Podatku Dochodowym 
od Osób Prawnych. Należności 
Należności wykazywane są w kwocie 
wymaganej zapłaty.\nNależności 
powstają w związku z prowadzoną 
działalnością statutową. Inwestycje 
krótkoterminowe Inwestycje 
krótkoterminowe Fundacji to środki 
pieniężne na rachunkach 
bankowych w tym na wydzielonych 
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metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji),

rachunkach bankowych. Są one 
wykazywane w wartości nominalnej 
zgodnie z dokumentami 
bankowymi. Salda środków 
pieniężnych mogą zostać 
powiększone o narosłe odsetki od 
lokat bankowych. Środki pieniężne 
wyrażone mogą być w walutach 
obcych. Wycenia się je według kursu 
średniego NBP z ostatniego dnia 
roboczego poprzedzającego 
operację, na koniec okresu według 
średniego kursu NBP. Inwestycje 
długoterminowe Inwestycje 
długoterminowe Fundacji to aktywa 
finansowe, które będą wymagalne 
lub przeznaczone do zbycia w 
okresie dłuższym niż 12 miesięcy od 
daty ich założenia, wystawienia lub 
nabycia. W Fundacji są to certyfikaty 
inwestycyjne oraz jednostki 
subfunduszu. Wycenia się je według 
wartości godziwej w korespondencji 
z kapitałem z aktualizacji wyceny, 
albo skorygowanej cenie nabycia, 
jeżeli dla danego składnika aktywów 
został określony termin 
wymagalności. Rozliczenia 
międzyokresowe czynne Do 
czynnych rozliczeń 
międzyokresowych zaliczane są 
wydatki lub zużycie składników 
majątkowych dotyczące 
późniejszych okresów niż ten, w 
którym je poniesiono. W przypadku 
poniesionych kosztów w okresie 
sprawozdawczym sfinansowanych 
ze środków własnych, a dotyczących 
projektu realizowanego zgodnie z 
umową dotacji, której wpływ w 
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części lub w całości przewidziany 
jest w przyszłym okresie, jednostka 
wykazuje w aktywach bilansu 
wartość tych kosztów, jako 
rozliczenia międzyokresowe, 
natomiast w przychody księgowana 
jest wartość równoważna 
poniesionym kosztom. Fundusze 
własne Fundusz statutowy Fundacji 
wykazywany jest w wysokości 
określonej przez Statut. Fundacja 
tworzy także fundusz rezerwowy. 
Fundusz rezerwowy zasilany jest ze 
środków pochodzących z 
przychodów, jeśli taka jest wola 
darczyńcy. Fundusze Specjalne 
Fundacja nie jest zobowiązana do 
tworzeni a Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych i takiego 
funduszu nie tworzy. Fundacja nie 
tworzy też żadnych innych funduszy 
specjalnych. Zobowiązania 
Zobowiązania Fundacji są 
wyceniane w kwocie wymaganej 
zapłaty. W kwocie zobowiązań 
wykazane są także te zobowiązania, 
które powstały po dniu bilansowym, 
ale koszty z tego tytułu dotyczyły 
badanego roku obrotowego. 
Rozliczenia międzyokresowe 
Rozliczenia międzyokresowe bierne 
Rozliczenia międzyokresowe bierne 
to ściśle oznaczone świadczenia 
przyjęte przez Fundację, lecz jeszcze 
niestanowiące zobowiązania oraz 
prawdopodobne koszty, któ,rych 
kwota, data i tytuł nie są jeszcze 
znane. Do Rozliczeń 
międzyokresowych biernych 
zaliczane są również podpisane 
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umowy o darowizny, których wpłata 
na rachunek Fundacji nastąpi w 
przyszłych okresach

ustalenia wyniku finansowego

Przychody Do przychodów Fundacji 
zalicza się otrzymane środki 
pieniężne i inne aktywa finansowe 
ze źródeł określ onych odrębnymi 
przepisami prawa i statutem, w tym 
nieodpłatnie otrzymane składniki 
majątku, a także kwoty należne ze 
sprzedaży składników majątku oraz 
przychody finansowe, dotacje i 
subwencje. Przychody z darowizn 
uznawane są zgodnie z zasadą 
memoriału w okresie którego 
dotyczą. Koszty Koszty ujmowane są 
w momencie ich wystąpienia. Koszty 
dzielone są na koszty 
administracyjne, koszty działalności 
gospodarczej oraz koszty realizacji 
zadań statutowych. Transakcje w 
walutach obcych Przychody i koszty 
wyceniane w walutach obcych 
Fundacja przelicza na polskie złote 
według zasad określonych w 
Ustawie o Rachunkowości, a jako 
kurs do przeliczania na polskie złote 
przyjmuje się średni kurs NBP z 
ostatniego dnia roboczego 
poprzedzającego dzień uzyskania 
przychodu lub poniesienia kosztu. 
Na dzień bilansowy rozrachunki 
wyrażone w walutach obcych 
wyceniane są wg średniego kursu 
NBP obowiązującego na dzień 
bilansowy. Podatek dochodowy 
Dochody Fundacji zwolnione są 
przedmiotowo z opodatkowania 
podatkiem dochodowym od osób 
prawnych. Jednakże, jeśli następuje 
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spisanie należności, które nie są 
potwierdzone sądowo i 
udokumentowane wówczas 
Fundacja od tych niewyjaśnionych 
kosztów oblicza podatek w 
wysokości 9%.

Informacje o Sprawozdaniu 
Finansowym Prezentowane 
Sprawozdanie Finansowe jest 
sprawozdaniem jednostkowym 
Fundacji. Fundacja nie posiada 
udziałów w podmiotach zależnych 
ani w stowarzyszonych i nie jest 
zobowiązana do sporządzania 
skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego. W skład Fundacji nie 
wchodzą ani nie wchodziły 
wewnętrzne jednostki organizacyjne 
sporządzające samodzielne 
sprawozdania finansowe i w związku 
z tym Fundacja nie jest zobowiązana 
do sporządzania łącznego 
sprawozdania finansowego. Rokiem 
obrotowym Fundacji jest rok 
kalendarzowy. Sprawozdanie 
Finansowe Fundacji za rok 2021 
dotyczy 12 miesięcy zaczynających 
się 1 stycznia 2021 r. a kończących 
31 grudnia 2021 r. natomiast dane 
porównawcze obejmują okres od 1 
stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 
r. Sprawozdanie Finansowe zostało 
sporządzone w polskich złotych a 
dane – z wyjątkiem przypadków, 
gdzie wskazano inaczej - 
prezentowane są w złotych i 
groszach. Sprawozdanie finansowe 
sporządzone zostało przy założeniu 
kontynuacji działalności w dającej 
się przewidzieć przyszłości. Nie 
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ustalenia sposobu sporządzenia 
sprawozdania finansowego

stwierdza się okoliczności 
wykazujących na zagrożenie 
kontynuowania działalności przez 
Fundację. Ogólne zasady 
rachunkowości Fundacja prowadzi 
swoje księgi rachunkowe i 
sporządza sprawozdania finansowe 
zgodnie z wymogami ustawy 
(„Ustawa”) z dnia 29 września 1994 
r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 217 z późniejszym i zmianami). 
Sprawozdanie za rok 2021 zostało 
przygotowane przy zastosowaniu i 
uwzględnieniu zmian dotyczących 
nowelizacji Ustawy w oparciu o 
zakres informacji wykazywanych w 
sprawozdaniu finansowym 
określonym w załączniku 6. 
Szczegółowe zasady rachunkowości. 
Poniżej przedstawiono 
najważniejsze zasady 
rachunkowości stosowane przez 
Fundację oraz szczególne 
rozwiązania w zakresie, w jakim 
Ustawa dają możliwości wyboru. Nie 
są w niniejszym punkcie opisane te 
zasady rachunkowości, które 
jednoznacznie wynikają z przepisów 
prawa, ani też takie, które dotyczą 
zagadnień niewystępujących w 
Fundacji. Prowadzenie ksiąg Księgi 
rachunkowe były prowadzone na 
podstawie umów o prowadzenie 
ksiąg rachunkowych przez Creative 
BR Sp. z o.o. Księgi rachunkowe były 
prowadzone przy użyciu programu 
komputerowego Symfonia Finanse i 
Księgowość firmy Sage, osobą 
odpowiedzialną za ich prowadzenie 
był Przemysław Redner. Forma i 
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zakres Sprawozdania Finansowego 
Fundacja nie podlega obowiązkowi 
badania sprawozdań finansowych 
określonemu w art. 64 Ustawy. 
Fundacja zwolniona jest z 
obowiązku sporządzania: 
zestawienia zmian w kapitale 
własnym, rachunku przepływów 
pieniężnych. Jednocześnie Fundacja 
ma możliwość: stosowania zasad 
klasyfikacji umów leasingu na 
podstawie przepisów podatkowych 
a nie na podstawie art. 3 ust. 6 
Ustawy, odstąpienia od kalkulacji 
aktywa i rezerwy na podatek 
odroczony zgodnie z art. 37 ust. 10 
Ustawy, prezentacji Sprawozdania 
Finansowego w formie zawartej w 
załączniku nr 6 do Ustawy, na 
podstawie art. 50 Ustawy Informacje 
zawarte w sprawozdaniu 
finansowym mogą być wykazywane 
ze szczegółowością większą niż 
określona w załącznikach do ustawy, 
jeżeli wynika to z potrzeb lub 
specyfiki jednostki. Sporządzając 
Sprawozdanie Finansowe za rok 
2021 Fundacja skorzystała ze 
wszystkich wyżej wymienionych 
zwolnień i możliwości. Pominięcie w 
Sprawozdaniu Finansowym 
jakiejkolwiek pozycji oznacza, że 
pozycja ta nie wystąpiła

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy
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Aktywa razem 4229262.17 4673081.38 -

• Aktywa trwałe 2179587.40 2701435.87 -

• • Wartości 
niematerialne i 
prawne

0.00 0.00 -

• • Rzeczowe 
aktywa trwałe

554.85 2493.35 -

• • Należności 
długoterminowe

508800.00 1008800.00 -

• • Inwestycje 
długoterminowe

1670232.55 1690142.52 -

• Aktywa 
obrotowe

2049674.77 1971645.51 -

• • Zapasy 15506.73 22458.95 -

• • Należności 
krótkoterminowe

580081.15 857430.62 -

• • Inwestycje 
krótkoterminowe

1450079.11 1087475.30 -

• • Krótkotermino
we rozliczenia 
międzyokresowe

4007.78 4280.64 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Pasywa razem 4229262.17 4673081.38 -

• Fundusz własny 3070428.68 2767288.38 -

• • Fundusz 
statutowy

1000.00 1000.00 -

• • Pozostałe 
fundusze

2746378.41 2712734.41 -
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• • Zysk (strata) z 
lat ubiegłych

0.00 -279235.99 -

• • Zysk (strata) 
netto

323050.27 332789.96 -

• Zobowiązania i 
rezerwy na 
zobowiązania

1158833.49 1905793.00 -

• • Zobowiązania 
krótkoterminowe

38809.91 38270.50 -

• • Rozliczenia 
międzyokresowe

1120023.58 1867522.50 -

• • • Inne 
rozliczenie 
międzyokresowe

54023.58 17522.50 -

• • • 
Krótkoterminowe

566000.00 850000.00 -

• • • 
Długoterminowe

500000.00 1000000.00 -

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o 
rachunkowości

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Przychody z 
działalności 
statutowej

2128984.21 1944441.42 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy
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Koszty 
działalności 
statutowej

1494549.78 1416122.56 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Zysk (strata) z 
działalności 
statutowej (A - B)

634434.43 528318.86 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Przychody z 
działalności 
gospodarczej

172087.37 21942.99 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Koszty 
działalności 
gospodarczej

76676.83 8821.31 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Zysk (strata) z 
działalności 
gospodarczej (D - 
E)

95410.54 13121.68 -
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Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Koszty ogólnego 
zarządu

411080.22 302121.47 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Zysk (strata) z 
działalności 
operacyjnej (C + 
F - G)

318764.75 239319.07 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Pozostałe 
przychody 
operacyjne

696.82 36030.34 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Pozostałe koszty 
operacyjne

3891.97 8485.93 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy
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Przychody 
finansowe

8832.10 66923.79 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Koszty finansowe 1273.43 997.31 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Zysk (strata) 
brutto (H + I - J + 
K - L)

323128.27 332789.96 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Podatek 
dochodowy

78.00 0.00 -

Opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Zysk (strata) 
netto (M - N)

323050.27 332789.96 -

Informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o 
rachunkowości
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Opis

Opis załącznik do sprawozdania

Załączony plik

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.
zalacznik_do_sprawozdania_FOR_20
21v2.odt



Opracowanie 15 września 2022 roku 

 
Lista darowizn na rzecz FOR w 2021 roku 

Działając w drodze wykonania obowiązku wskazanego w postanowieniach art. 18 ust. 1e pkt 2 Ustawy z dnia 

15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), 

Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR udostępnia informacje o otrzymanych darowiznach w roku 

podatkowym od 01.01.2021 do 31.12.2021.  

2. Ogólna kwota otrzymanych darowizn w 2021 roku: 1 940 172,66 zł 

3. Wykaz darowizn otrzymanych przez Fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR od osób prawnych 

(jednorazowe darowizny przekraczające kwotę 15 000 zł lub darowizny od jednego darczyńcy, których suma 

w roku podatkowym 2021 przekroczyła 35 000 zł): 

Nazwa firmy Adres Kwota wpłaty w 2021 r. 

ATM GRUPA S.A. 
ul. Dwa Światy 1, 55-040 Kobierzyce, 

Bielany Wrocławskie 
50 000,00 zł 

AUDIOFON MATYJA SPÓŁKA KOMADYTOWA  ul. Aliancka 6, 53-014 Wrocław 20 000,00 zł 

BIG STAR LIMITED SP. Z O.O. 
ul. Wojska Polskiego 21/21A, 62-800 

Kalisz 
100 000,00 zł 

EWS SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA 
ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 

Warszawa 
30 000,00 zł 

FARLEDICO INVESTMENT LIMITED 
ul. Kalimnou 1, Q Merito, 6337 

Larnaca, Cypr  
100 000,00 zł 

FRIEDRICH NAUMANN FOUNDATION FOR FREEDOM 
Ul. Karl-Marx-Strasse 2, 14482 

Potsdam, Niemcy 
150 907,93 zł 

KI ONE S.A. ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa 300 000,00 zł 

LENA LIGHTING S.A. 
ul. Kórnicka 52, 62-000 Środa 

Wielkopolska 
35 000,00 zł 

NOVOL HOLDING SP. Z O.O. ul. Żabikowskiej 7/9, 62-052 Komorniki 40 000,00 zł 

POLSKI KOMITET NARODOWY EPAL ul. Szeroka 1, 88-100 Inowrocław 40 000,00 zł 

PRESS GLASS S.A. ul. Golfowa 19, 42-274 Konopiska 500 000,00 zł 

PROCTER AND GAMBLE DS POLSKA SP. Z O.O. ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa 35 000,00 zł 

THE ATLAS ECONOMIC RESEARCH FOUNDATION 

DBA ATLAS NETWORK 40 

ul. Arlington 310, 4075 Wilson BLVD 

Suite, Stany Zjednoczone Ameryki 

Północnej 

27 824,06  zł 

ZIAJA LTD ZAKŁAD PRODUKCJ LEKÓW SP. Z O.O. ul. Jesienna 9, 80-298 Gdańsk 20 000,00 zł 

Fundacja FOR dziękuje darczyńcom za wsparcie. 

Działalność FOR jest finansowana w większości przez darowizny od sympatyków, osób  i firm prywatnych, 

podzielających przekonanie, że wolności obywatelskie i gospodarcze oraz państwo prawa to podstawa dobrego 

życia każdego z nas.  

FOR nie korzysta ze środków rządowych ani nie realizuje analiz na zlecenie, aby zachować pełną niezależność. 

Wybór tematów analiz i publikacji, jak również agenda badań  i działalności think tanku są zależne wyłącznie od 

decyzji Rady i Zarządu Fundacji,  a rezultaty naszych badań, analiz i publikacji są wynikiem pracy ich autorów i 

ekspertów FOR. 

Wszystkie wpłaty służą realizacji misji i celów statutowych FOR. Fundacja co roku publikuje sprawozdanie 

merytoryczne i finansowe ze swej działalności. Oba dokumenty są dostępne na stronie fundacji w zakładce: 

Sprawozdania. 


