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FUNDACJA AGORY
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z wymogami art..52 ust.2 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r.o rachunkowości

(Dz.U.z 2009 r.Nr 152 poz. 1223 z póź. Zm) Zarząd Fundacji Agory

przedstawia sprawozdanie finansowe, na które składa się:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r,który po stronie aktywów i

pasywów wykazuje sumę 10 244 629,76 złotych

3) rachunek wyników za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 9 912 685,51 złotych

4) dodatkowe informacje i objaśnienia

Kamiński Wojciech
Prezes Zarządu

Piechota Grzegorz Gamrot Maciej
Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

Kacprowi~ Anna
Osoba od wiedzialna za prowadzenie księgowości

Warszawa, dnia 31.03.2011
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FUNDACJA AGORY

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Dane identyfikujace Fundacje

1.1 Nazwa Fundacji

Fundacja Agory

1.2 Siedziba Fundacji

00-732 Warszawa uI.Czerska 8/10

1.3 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym

Siedziba sądu: Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Data 30.06.2004

Numer Rejestru: 210120

1.4 Cele i czas działalności Fundacji

Celami Fundacji zgodnie ze statutem Fundacji są:

1.4.1 stwarzanie izapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania
postaw humanistycznych, prospołecznych, patriotycznych;

1.4.2 propagowanie postaw obywatelskich i zasad demokratycznego
państwa prawa, w tym postaw antykorupcyjnych w życiu publicznym;

1.4.3 wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę i wychowanie oraz kulturę i sztukę;
1.4.4 niesienie pomocy społecznej dla najuboższych osób i rodzin;
1.4.5 prowadzenie działalności na rzecz rozwoju i ochrony zdrowia

oraz ratowania życia, w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
1.4.6 stwarzanie i propagowanie warunków rozwoju samorządności, w tym

kształtowanie odpowiednich form sprawowania władzy na szczeblu gminy, powiatu, województwa;
1.4.7 prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i życiowej.
1.4.8 prowadzenie działalnościna rzecz upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu;
1.4.9 prowadzenie działalności w zakresie pomocy ofiarom katastrof,

klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą

Czas trwania fundacji nie jest oznaczony.

1.5 Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od 1 stycznia 2010 r. do
31 grudnia 2010 r. natomiast dane porównawcze za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

2. Znaczące zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:

2.2 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
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FUNDACJA AGORY

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2.2.1 Za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne uznaje się składniki majątku o

których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 14 i 15 Ustawy, których cena nabycia jest wyższa niż

3500 zŁ

2.2.2 Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub

kosztów poniesionych na ich wytworzenie.

2.2.3 Wartość początkową środków trwałych powiększają koszty ich ulepszenia

(przebudowy, rozbudowy, modernizacji lub rekonstrukcji), o ile spowoduje to

podwyższenie ich wartości użytkowej.

2.2.4 Fundacja stosuje metodę liniową amortyzacji środków trwałych i wartości

niematerialnych i prawnych oraz ustala zasady, stawki i okresy amortyzacji,

uwzględniając okres użyteczności ekonomicznej środka trwałego oraz wartości

niematerialnych i prawnych.

2.2.5 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o niskiej jednostkowej początkowej

wartości amortyzuje się w sposób uproszczony poprzez dokonywanie zbiorczych

odpisów dla grup zbliżonych rodzajem i przeznaczeniem.

2.3 Inwestycje długoterminowe

2.3.1 Inwestycje długoterminowe obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści

ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich

przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w

tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe, które są

przeznaczone przez Fundację do realizacji zamierzonych celów określonych w statusie

Fundacji.

2.3.2 Długoterminowe papiery wartościowe wycenia się według ceny godziwej, przez wynik

finansowy.

2.4 Należności i zobowiązania.

2.4.1 Na dzień bilansowy należności wykazuje się kwocie wymaganej zapłaty, z

zachowaniem ostrożnej wyceny.

2.4.2 Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym

zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą

wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty

finansowe według wartości godziwej.

2.4.3 Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień dokonania operacji

według średniego kursu NBP ustalonego dla danej waluty na ten dzień,
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FUNDACJA AGORY

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2.4.4 chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został

inny kurs.

2.4.5 Zobowiązania wyrażone w walutach obcych ujmuje się na dzień bilansowy po kursie

sprzedaży stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka „ nie

niższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień.

2.5 Inwestycje krótkoterminowe

2.5.1 Inwestycje krótkoterminowe na koniec roku ujmuje się w księgach według wartości

godziwej.

2.5.2 Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych zalicza się odpowiednio

do przychodów lub kosztów finansowych.

2.5.3 Do krótkoterminowych aktywów finansowych zaliczane są aktywa nabyte w celu osiągnięcia

korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen. Krótkoterminowe

aktywa finansowe są ujmowane początkowo w cenie nabycia i wyceniane na dzień

bilansowy w wartości godziwej. Zyski lub straty z wyceny aktywów finansowych są

ujmowane w rachunku zysków i strat, w przychodach lub kosztach finansowych.

2.6 Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych

2.6.1 Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyrażone w walucie polskiej wycenia

się na dzień bilansowy w wartości nominalnej, natomiast środki w walutach obcych wycenia

się po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta Fundacja,

nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten

dzień.

2.6.2 Lokaty bankowe wyceniane są w wartości godziwej, za którą uznawana jest ich wartość

nominalna powiększona o należne odsetki.

2.6.3 Powstałe różnice z wyceny zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych.

23 Przychody i koszty

2.7.1 Przychody z działalności statutowej to wszystkie przychody Fundacji określone w statusie

np. darowizny otrzymane od firm oraz osób fizycznych na podstawie zawartych umów, a

także darowizny przekazywane w formie 1% przez podatników.
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FUNDACJA AGORY

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2.7.2 Koszty realizacji zadań statutowych to tylko koszty programowe z pominięciem kosztów

administracyjnych i finansowych, które są związane z celami statutowymi jednostki. W

szczególności sąto koszty darowizn przekazane na ochronę zdrowia, na cele oświatowe, na

cele edukacyjne. Do kosztów statutowych zaliczane są również, koszty związane

bezpośrednio z konkretnymi akcjami społecznymi prowadzonymi przez Fundację w tym

reklama i inne.

2.7.3 Koszty administracyjne to te koszty, które dotyczą obsługi bieżącej biura Fundacji, nie

zakwalifikowane jako koszty programowe: zużycie materiałów i energfl, usługi obce, podatki i

opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, amortyzacja itp.

2.7.4 Pozostałe przychody i koszty operacyjne.

2.7.4.1 Do pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się między innymi: zysk ze

sprzedaży majątku trwałego lub WNiP oraz nieodpłatnie otrzymane środki

trwałe.
2.7.4.2 Do pozostałych kosztów operacyjnych zaliczane są między innymi: strata ze

sprzedanych składników majątku trwałego, zapłacone kary i odszkodowania.
2.7.5 Przychody i koszty finansowe.

Przychody i koszty finansowe obejmują odsetki związane z udzielonymi i wykorzystanymi

kredytami lub pożyczkami, różnice kursowe, prowizje, korekty wartości inwestycji, a także

odsetki od środków przechowywanych na rachunkach bankowych, odsetki od lokat

bankowych, odsetki od nieterminowych płatności, zyski i straty na krótkoterminowych

papierach wartościowych.

2.8 Rozliczenia międzyokresowe kosztów.

2.8.1 Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wykazuje się w wysokości prawdopodobnych

zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w

szczególności z kosztów przypadających na dany okres sprawozdawczy.

2.8.2 Czynne rozliczenia międzyokresowe obejmują opłacone z góry koszty dotyczące przyszłych

okresów sprawozdawczych.

2.9 Ujmowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych

2.9.1 Aktywa finansowe nabyte w wyniku transakcji dokonanych na rynku regulowanym

wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień rozliczenia transakcji.

2.9.2 Wartość stanu końcowego krótkoterminowych instrumentów finansowych (przeznaczonych

do obrotu), w razie gdy ceny nabycia jednakowych instrumentów finansowych są różne,

wycenia się według metody pierwsze przyszło — pierwsze wyszło (FIFa).

7 JóC



FUNDACJA
BiLANS 2010

AGORY

Stan na: Stan na:

Aktywa 31.12.2010 31.12.2009

A. Aktywa trwałe 11 502,51 16 162,91

I. Wartości niematerialnej prawne 11 502,51 16 162,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00
III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
V. Dłuterminowe rozliczenie międzyokresowe 0,00 0,00
B.Aktywa obrotowe 10 233 127,25 9 785 236,57
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 304 955,34 0,00
II. Należności krótkoterminowe 893,53 0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe 9 927 048,41 9 785 084.07

1. Środki pieniężne I 183 267,76 453 288,64
2. Pozostałe aktywa finansowe 8 743 780,65 9 331 795,43

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 229,97 152,50

Aktywa Razem 10 244 629,76 9 801 399,48
PASYWA
A. Fundusze własne: 10 012 685,51 9 781 836,82
l.Fundusz statutowy 100 000,00 100 000,00

II. Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00

III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 9 912 685,51 9 681 836,82
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+) 9 912 685,51 9 681 836,82
2.Nadwyżka kosztów nad przychodami (.) 0,00 0,00

B.Zobowiązania I rezerwy na zobowiązania 231 944,25 19 562,66
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu o 00 o 00
kredytów i pożyczek
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 231 944,25 19 562,66

1.Kredytyipożyczki 0,00 0,00
2. Inne zobowiązania 231 050,72 19 562,66
3. Fundusze specjalne 893,53 0,00

III. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
IV Rozliczenie międzyokresowe 0,00 0,00
1. Rozliczenie międzyokresowe przychodów 0,00 0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

Pasywa Razem 10 244 629,76 9 801 399,48

Kamiński Wojciech
Prezes Zarządu

Piechota Grzegorz
Wiceprezes Zarządu

Kacprowicz nna
Osoba odpo edzialna za prowadzenie księgowości

Gamrot Maciej
Wiceprezes Zarządu

J,I42 ~—~-

al oa a
~cer e ądu

Warszawa, dnia 31.03.2011

8



FUNDACJA AGORY

Rachunek wyników za rok obrotowy 2010

Kamiński Wojciech
Prezes Zarządu

Piechota G egorz
Wiceprezes Zarządu

Kacprowi z Anna
Osoba od owiedzialna za prowadzenie księgowości

Warszawa, dnia 31.03.2011

01.01.2010 -

31.12.2010
01 .01.2009 -

31.12.2009
A.Przychody z działalności statutowej 3 923 416,18 3 363 093,73

l.Składki brutto określone statutem 0,00 0,00
II. Inne przychody określone statutem 3 923 415,18 3 363 093,73

B. Koszty realizacji zadań statutowych 4584611,95 3 415 855,72

C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B) -661 195,77 -52 761,99

D. Koszty administracyjne 369 626,79 379 122,37
1) Zużycie materiałów i energii 53842 0,00
2) Usługi obce 103 158,89 102 052,75
3) Podatki i opłaty 1 337,00 70,00

4) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 259 745,08 271 295,32

5) Amortyzacja 4 660,40 4 660,44
6) Pozostałe koszty 186,00 I 043,86

E. Pozostałe przychody ( nie wymienione w poz. A i G) 9 683 609,00 9 348 088,01

F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz.B, D i H) 0,00 0,00

G.Przychody finansowe I 476 684,65 789 067,27

H. Koszty finansowe 216 785,58 23 434,10

I.Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności 9 91268551 9 681 836 82
(C+D+E-F+G-H)
J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00

I. Zyski nadzwyczajne (+) 0,00 0,00
II. Straty nadzwyczajne (-) 0,00 0,00

K.Wynik finansowy ogółem (l+_J) 9 912 685,51 9 681 836,82

I. Różnica zwiększająca koszty następnego roku obrotowego (-) 0,00 0,00

II. Różnica zwiększająca przychody następnego roku obrotowego (+) 9 912 685,51 9 681 836,82

~sa~u

Gamrot Maciej
Wiceprezes Zarządu

9



FUNDACJA AGORY
Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Wartości niematerialne i prawne

1. 1. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

8.0. 01.01.2010
B. Z. 3 1. 12.2010

Umorzenie

8.0. 01 .01.2010
Zwiększenia
B.Z. 31. 12 .2010

Wartość netto

8.0. 01.01.2010
B.Z. 31. 12.2010

inne wartości niematerialne i Razem
prawne

23302,00
23302,00

2. Inwestycje krótkoterminowe

2. I Środki pieniężne na rach. bankowych:
w tym na rachunku inwestycyjnym:
lokaty
papiery wartościowe, w tym:
obligacje
akcje

31.12.2009 31.12.2010

RAZEM 9785084,17 9 927 048,41

JŹ~

Wartość brutto

23 302,00
23302,00

7 139,09 7 139,09
4 660,40 4 660,40

11 799,49 11 799,49

16 162,91 16 162,91
11 502,51 11 502,51

2. 2
2. 3

453 288,74 I 183 267,76
448 423,21 173 262,80

2 281 000,00 0,00
7 050 795,43 8 743 780,65
6 551 589,58 I 751 450,28
I 499 205,85 6 992 330,37
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FUNDACJA AGORY
Dodatkowe informacje i objaśnienia

3. Struktura zrealizowanych przychodów wg. ich źródel „w tym wymaganych statutem:

Przychody za okres: Przychody za okres:
Wyszczególnienie 01.01.2009 31.12.2009 01.01.2010 31.12.2010

kwota % struktura kwota % struktura
Przychody razem ~43UO~J9rO) ~JWt1itO% PJt5iO~$1zO)Tą3 eĘ~itb~%
z tego:
Przychody działalności
statutowej - typowe 3 363 093,73 24,91% 3 923416,18 26,01%

Pozostałe przychody 2 850,86 0,02% I 772,18 0,01%
Nadwyżka
przych.nad 9345237,15 69,22% 9681 836,82 64,19%
kosztami
Przychody finansowe 789 067,27 5,85% I 476 684,65 9,79%

Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00% 0,00 000%

Struktura kosztów działalności statutowej określone] statutem oraz
kosztów administracyjnych

Koszty za okres: Koszty za okres:
Wyszczególnienie 01.01.2009 31.12.2009 01.01.2010 31.12.2010

kwota % struktura kwota % struktura
Koszty razem ~W$n72~9J9 ~3SJflt~OJ70 ~~5WĘ~1Ę2~2 ~M~tOD%
z tego:
Koszty realizacji L!7ĄjĘ~85J~Y~ ~ $[8b~Ę~t% ~L!5~1!~JIIj~Y5 tijUa[6t%
zadań statutowych
z tego:
*materialy pozostałe 0,00 325,50 0,01%
*usługi obce 922 194,16 24,15% I 600 309,53 30,95%
*wypłacOne darowizny 2 458 283,76 64,38% 2 878 250,13 55,66%
*reprezentacja i reklama - 104 330,35 2,02%
*pozostałe koszty 35 377,80 0,93% I 396,44 0,03%
Koszty administracyjne ~ 37L122;37 9,93% ~6~9 626,79
z tego:
*amoliyzacja 4 660,44 0,12% 4 660,40 0,09%
*zużycie

materiałów i 0,00 - 538,42 0,01%
energii
*us4ugi obce 102 052,75 2,67% 103 158,89 1,99%
*podatki i opłaty 70,00 0,00% 1 337,00 0,03%
~ wynagrodzenia

oraz
ubezpieczenia 271 295,32 710% 259 746,08 5,02%
społeczne i inne
świadczenia
*pozostałe I 043,86 0,03% 186,00 0,00%
Pozostałe koszty - ~ 0,00 O 00% ooo 0,00%
Koszty finansowe 23 43410 O 61% 216 785,58 4,19%

4.
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FUNDACJA AGORY
Dodatkowe informacje i objaśnienia

5. Przychody i koszty finansowe.

5. I Przychody finansowe
2009 2010

Dywidendy 27 16594 115 595,23
Odsetki uzyskane 344 894,71 97 147,08
Zysk ze zbycia aktywów finansowych 78 656,78 61 411,20
Aktualizacja wartości aktywów 338 266,43 1 202 531,14
Zyski z tytułu różnic kursowych 83,41 -

789 067,27 I 476 684,65

5. 2 Koszty finansowe
2009 2010

Strata ze zbycia aktywów finansowych -

Odpisy aktualizujące aktywa finansowe -

Opłaty za zarządzanie rachunkiem (23 434,10) (216 785,58)

(23 434,10) (216 785,58)

5. 3 Dane ogólne o instrumentach finansowych

a) kwalifikacja akcje obligacje

b) rodzaj i charakter instrumentu przeznaczone przeznaczone
do obrotu do obrotu

c) wartość nominalna instrumentu s 831 001,24 I 710 248,27

pozyskaniepozyskanie środków środków na
d) cel nabycia lub wystawienia instrumentu na realizacje celów realizacje celów

statutowych statutowych

możliwość wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień -

dowolnie dowolnie~ jeśli istnieją

możliwość wymiany lub zamiany na inny składnik aktywóy
brak brak~ lub pasywów,

dodatkowe zabezpieczenie związane z tym instrumentem,
brak brak~ przyjęte lub złożone

ryzyko rynkowe, ryzyko rynkowe,

h) rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - np. ryzyko ryzyko płynności, ryzyko płynności,stopy procentowej, kredytowe, walutowe ryzyko stóp ryzyko stóp
procentowych procentowych

i) wartość godziwa instrumentu 6 992 330,37 I 751 450,28

notowania notowaniaj) metoda ustalenia wartości godziwej
rynkowe rynkowe
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6. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) Jednostki

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia

tworzenia funduszu kwota (zł)

Wartość funduszu statutowego razem 100 000 zł

z tego:
~ Agora SA 20 000 zł

*Agora Holding 80 000 zł

7. Stan zatrudnienia na 31.12.2010 r: 4 osoby.

8 Wynagrodzenia wypłacone w 2010 r wyniosły : 217 703,00 zł

Kamiński Wojciech o al
Prezes Zarządu i re sZa ądu

Piechota drzegorz Ii Gamrot Maciej
Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

Kacprowiqz Anna
Osoba odljowiedzialna za prowadzenie księgowości

Warszawa, dnia 31.03.2011
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