














2021 Fundacja Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO – Informacja dodatkowa 

____________________________________________________________________________ 

Zmiany zasad rachunkowości oraz porównywalność danych finansowych za rok poprzedzający ze 
sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy. 

Sprawozdania finansowe za bieżący i poprzedni okres sprawozdawczy sporządzono stosując 
identyczne zasady (politykę) rachunkowości.  

Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły.  

W roku obrotowym nie nastąpiła zmiana stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz 
ustalania wyniku finansowego Fundacji. 

______________________________________________________________________________ 

Informacje o zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieujętych w sprawozdaniu 
finansowym: 

Nie nastąpiły zdarzenia gospodarcze po dniu bilansowym, które nie zostały, a powinny być ujęte w 
sprawozdaniu finansowym.      

______________________________________________________________________________ 

Aktywa trwałe 

Rzeczowe środki trwałe wartość brutto:            

 Urządzenia techniczne i maszyny oraz wyposażenie                    2021                    2020 

Stan na początek roku                                                                63.668,17            39 271,16                 

Zwiększenia                                                                                  83.394,94           24 397,01                

Zmniejszenia                                                                                  5.199,00                     0,00 

Stan na koniec roku                                                                  141.864,11           63 668,17            

 

Umorzenie środków trwałych:   

Urządzenia techniczne i maszyny oraz wyposażenie                      2021                    2020     

Stan na początek roku                                                                 56.468,76           38 726,80                   

Zwiększenia                                                                                   95.793,35           17 741,96             

zmniejszenia                                                                                    5.199,00                     0,00 

Stan na koniec roku                                                                   147.063,11           56 468,76               

 

Wartości niematerialne i prawne 

Wartość brutto                                                                                      2021                    2020   

Stan na początek roku                                                                 87.330,00            87 330,00     

Zwiększenia                                                                                              0,00                     0,00 
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Zmniejszenia                                                                                    0,00                       0,00 

Stan na koniec roku                                                              87 330,00             87 330,00     

 

Umorzenie                                                                                       2020                     2019 

Stan na początek roku                                                          87 330,00             72 570,00 

Zwiększenia                                                                                      0,00             14 760,00 

Zmniejszenia                                                                                     0,00                      0,00 

Stan na koniec roku                                                               87 330,00             87 330,00 

______________________________________________________________________________ 

Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową 
okresie spłaty: 

 

Należności i roszczenia krótkoterminowe                                                       2021                           2020  

Nadpłata za usługi                                                                                            767,30                            0,00                             

Należności od odbiorców                                                                          14.000,00                            0,00                    

Nadpłata wynagrodzeń                                                                                4.748,45                       524,27                     

Należności od operatorów płatności internetowych                           92.287,57                100.389,91                         

Należności tyt. zaliczek                                                                                         0,00                           0,00 

Razem                                                                                                         111.803,32                100 914,18                   

 

Wszystkie należności są wymagalne do 1 miesiąca. 

Odpisy aktualizujące należności nie występują. 

______________________________________________________________________________ 

Należności długoterminowe:  

                                                                                                                                   2021                       2020 

Kaucje za lokal                                                                                                 26.700,00               9 000,00                   

______________________________________________________________________________ 

Inwestycje krótkoterminowe: 

Fundacja w roku obrotowym 2021 nie prowadziła kasy. 
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                                                                                                                2021                              2020   

Środki pieniężne na rachunkach bankowych                    3.688.881,90               2 596 241,25                     

Środki pieniężne - lokaty bankowe                                                    0,00                               0,00  

Inwestycje krótkoterminowe łącznie                                 3.688.881,90               2 596 241,25                     

______________________________________________________________________________ 

                                                                                                              2021                                2020   

Rozliczenia międzyokresowe czynne    -                                         0,00                             209,14     

energia elektryczna                                                                            0,00                             209,14 

OC – polisa                                                                                   8.579,00                                  0,00                            

______________________________________________________________________________ 

Rezerwy na zobowiązania: 

Rezerwy na zobowiązania w roku 2021 - pozycja nie występuje. 

______________________________________________________________________________ 

Przychody przyszłych okresów:  

Przychody przyszłych okresów dotyczą niezrealizowanych dotacji. 

                                                                                                         2021                                2020 

1% OPP                                                                             1.111.548,03                    705 568,18 

Sigrid Rausing Trust                                                            151.391,50                     70 635,00  

Civitates Journalism Grand Trodos                                              0,00                   457 349,97 

Archiwum Osiatyńskiego                                                     15.431,75                               0,00 

Aktywni Obywatele                                                            134.384,73                               0,00 

GMF SLAPP                                                                            98.834,83                               0,00 

GMF Locals                                                                            79.271,08                               0,00  

Razem:                                                                              1.590.861,92                1.233.553,15 

                        

_____________________________________________________________________________ 

Fundusz Statutowy: 

Na dzień 31 grudnia 2021 Fundusz Statutowy Fundacji OKO wynosi 5 000,00 zł. 

______________________________________________________________________________ 
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Rozliczenie wyniku finansowego na całkowitej działalności: 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przed decyzją Rady Fundacji o rozdysponowaniu 
nadwyżki przychodów nad kosztami w bieżącym roku obrotowym.  

Zarząd Fundacji proponuje przeznaczenie zysku z 2021 r na działalność statutową w kolejnych latach.  

______________________________________________________________________________ 

Zobowiązania krótkoterminowe: 

                                                                                                       2021                                 2020 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                            59.884,67                        21 915,76                              

Zobowiązania z tytułu podatków i ceł                         220.883,87                      188 540,71                       

Rozrachunki z tyt. zaliczek                                                 6.992,17                           4 682,82                             

Zobowiązania tyt. wynagrodzeń                                       4.411,66                           3 767,19                                

Razem                                                                               292.172,37                       218 906,48                     

 

Zobowiązania długoterminowe:                                             2021                                 2020 

Zobowiązania tyt. otrzymanej pożyczki                                  0,00                        80 000,00                            
______________________________________________________________________________ 

Zobowiązania warunkowe: 

W ocenie aktualnej sytuacji i na podstawie doświadczeń z poprzednich lat ze sprawami sądowymi       
o podobnym charakterze Zarząd uznaje, że prawdopodobieństwo przegranej jest niewielkie.                 
Na dzień 31.12.2021 r. wartość roszczeń z tytułu toczących się spraw sądowych wraz z kosztami 
sądowymi wynosi 154 019 zł. 

______________________________________________________________________________ 

Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość: 

Przychody z działalności statutowej:    

                                                                                                                2021                                          2020 

Składki brutto określone statutem                                                    0,00                                           0,00 

Pozostałe przychody określone statutem                         6.920.659,85                           4 998 087,95                             

   - darowizny                                                                          6.024.252,68                           4 387 868,86                             

             1% OPP                                                                       1.371.460,00                              121 603,95                                    

             od os. fizycznych Archiwum Osiatyńskiego                     503,25                                63 642,31                                 

             od os. fizycznych na dział. statutową                    4.652.289,43                           4 202 622,60                            

   - dotacje                                                                                   816.106,22                              429 451,83                               



2021 Fundacja Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO – Informacja dodatkowa 

     * krajowe                                                                                            0,00                               32 792,69                               

             Fundacja Batorego                                                                    0,00                               18 368,69                               

             Fundacja H. Boella                                                                   0,00                                   6 424,00                                 

             Fundacja Akademia Org. Obywatelskich                             0,00                                   8 000,00                                 

     * zagraniczne                                                                       816.106,22                               396 659,14                               

             Sigrid Rausing Trust                                                     203.115,00                              137 741,00                               

             Fundacio Per A La Promocio                                        60.785,25                              128 019,90                               

             Foudation To Promete Open Society                         28.535,00                              130 898,24                               

             Civitates Journalism                                                    457.349,97                                          0,00      

             Foudation RAFTO                                                          66.321,00                                           0,00                         

  - pozostałe przychody statutowe                                          80.300,95                              180 767,26                               

______________________________________________________________________________ 

Informacje o strukturze pozostałych przychodów: 

Pozostałe przychody – pozycja nie występuje.                                                                          

______________________________________________________________________________ 

Informacje o strukturze przychodów finansowych: 

Przychody finansowe: pozycja nie występuje. 

______________________________________________________________________________ 

Informacje o strukturze przychodów operacyjnych -  

                                                                                                                        2021                                 2020 

- zwroty kosztów procesu, FUZ                                                          1.620,00                              904,09                         

- umorzenie zobowiązań publicznych                                                       0,00                        92 315,14  

- sprzedaż laptopa                                                                                4.165,00                                  0,00                          

Razem                                                                                                     5.785,00                        93 219,23                         

______________________________________________________________________________ 

Informacje o strukturze kosztów operacyjnych: 

Koszty realizacji zadań statutowych:                                                       2021                                 2020 

- działalność statutowa                                                               5.506.511,13                   4 020 199,66                        

                  portal - oko.press                                                       3.195.946,76                   2 857 934,28                        

                  realizacja zadań dotacji                                                939.104,37                   1 040 661,43                           

                   1% OPP                                                                       1.371.460,00                      121 603,95                                      
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Koszty administracyjne:                                                   565.406,76                             250 942,83                            

- zużycie materiałów i energii                                            23.737,13                                 6 251,12                                

- usługi obce                                                                        215.180,72                              87 351,18                              

- podatki i opłaty    -                                                             72.783,19                              33 011,84                                

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia 

  społeczne i inne świadczenia                                       194.983,39                             115 594,98                          

- amortyzacja                                                                                 0,00                                    947,15                                      

- pozostałe koszty                                                               46.906,00                                 7 786,56                                    

- koszt podróży służbowych                                              11.816,33                                        0,00                                    

Razem                                                                              6.071.917,89                        4 271 142,49                       

 

                                                                                                        2021                                       2020 

Koszty finansowe                                                                      147,38                                      34,19                               

______________________________________________________________________________ 

                                                                                                        2021                                       2020 

Pozostałe koszty operacyjne                                               1.250,00                                       0,00   

- wpłacona dotacja                                                                1.250,00                                       0,00 

______________________________________________________________________________ 

Koszty realizacji zadań statutowych w stosunku do kosztów ogółem kształtują się w 2021 r. na 
poziomie 90,69%, w 2020 r. na poziomie 94,12%. 

Koszty administracyjne są finansowane z części środków przeznaczonych na zadania statutowe w 
ramach obsługi administracyjnej realizowanych działań statutowych i wynoszą: 

2021 r. -         565.406,76 co stanowi 9,31% poniesionych kosztów ogółem.  

2020 r. -         250 942,83 co stanowi 5,88% poniesionych kosztów ogółem. 

______________________________________________________________________________ 

Zatrudnienie i wynagrodzenia: 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Fundacja zatrudniała 32 pracowników na umowę o pracę, w tym 15 
kobiet. 

Członkowie Zarządu jak i Rady pełnią funkcje społecznie i nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu 
pełnionej funkcji. 

______________________________________________________________________________ 
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Rozliczenie podatku dochodowego: 

       Zysk          -                                                                  853.129,58 

       Przychody niepodatkowe                                                    0,00 

       NKUP        -                                                                    50.247,00 

       Podstawa opodatkowania -                                    903.376,58 

       Podatek 9%    -                                                             81.304,00 

       Zysk netto   -                                                                77.825,58                                             

______________________________________________________________________________ 

Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym 
w skład organów zarządzających i nadzorujących oraz pracownikom: 

Fundacja w roku obrotowym 2020 nie udzielała gwarancji, poręczeń, pożyczek ani żadnych innych 
podobnych świadczeń członkom Zarządu i Rady Fundacji oraz jej pracownikom. 

_____________________________________________________________________________ 

Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy: 

Fundacja używa lokal na cele prowadzenia działalności statutowej przy ul. Antoniego Józefa 
Madalińskiego 73/75 lok. 1 w Warszawie 02-549 na podstawie umowy najmu.  

______________________________________________________________________________ 

Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe: 

Fundacja w roku obrotowym 2021 nie zawierała umów z podmiotami państwowymi ani z 
samorządowymi, więc nie wykonywała działalności przez nie zleconej. 

______________________________________________________________________________ 

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym 
roku obrotowego: 

Nie sporządzano żadnych korekt lat poprzednich. 

______________________________________________________________________________ 

Informacja o ciążących zobowiązaniach podatkowych oraz o składanych deklaracjach podatkowych: 

Fundacja na dzień 31.12.2021 nie zalega w zapłacie zobowiązania podatkowego z tytułu zaliczki na 
podatek od wynagrodzeń pracowników wg deklaracji PIT-4.  

Fundacja złożyła do 31 stycznia 2022 roku PIT-4R z tytułu potrącania zaliczek na podatek dochodowy 
od wypłaconych wynagrodzeń. 

Fundacja złożyła do dnia 30.06.2022 roku deklarację CIT-8. 

______________________________________________________________________________ 
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Informacja o przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym kontrolach i ich wynikach: 

W roku obrotowym oraz poprzednim roku obrotowym w Fundacji nie przeprowadzano kontroli. 

______________________________________________________________________________ 

Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych: 

Fundacja nie spełnia warunków podlegania pod kontrolę biegłego rewidenta.  

_____________________________________________________________________________ 

Zobowiązania pozabilansowe i zobowiązania zabezpieczone na majątku Fundacji: 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku nie występują zobowiązania, które byłyby zabezpieczone na majątku 
Fundacji ani zobowiązania pozabilansowe. 

______________________________________________________________________________ 

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub 
przewidzianej do zaniechania w roku następnym: 

W roku obrotowym Fundacja nie zaniechała i w kolejnym roku nie planuje ograniczać działań w 
żadnym z obszarów, w których prowadzi programy. 

______________________________________________________________________________ 

W związku z rozpoczętą 24 lutego 2022 roku inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w opinii 
kierownictwa Fundacji nie wpływają na przyjęte założenie, że Fundacja będzie dysponować 
wystarczającymi zasobami, aby kontynuować swą działalność przez okres co najmniej 12 miesięcy od 
dnia bilansowego. Kierownictwo Fundacji doszło do wniosku, że wpływ możliwych scenariuszy 
branych pod uwagę przy dokonywaniu tego osądu nie powoduje istotnej niepewności dotyczącej 
zdarzeń i okoliczności, które budziłyby poważne wątpliwości, co do zdolności Fundacji do 
kontynuowania działalności. 

Kierownictwo Fundacji na bieżąco monitoruje sytuację i będzie odpowiednio reagowało, aby 
złagodzić wpływ tych zdarzeń, jeżeli wystąpią. 

______________________________________________________________________________ 

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy: 

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 
3.835.964,22 zł.  

Rachunek wyników za rok obrotowy 2021 zamknął się zyskiem (nadwyżką przychodów nad kosztami) 
w wysokości 771.825,58 zł. 

Niniejszym zatwierdzamy sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2021. 

______________________________________________________________________________ 


