Warszawa, dnia 31 marca 2013 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej
Departament Pożytku Publicznego
ul. Nowogrodzka 1/3
00-513 Warszawa

Spraw ozdanie z dział alności Fundacji Agory za 2012 rok
Fundacja Agory z siedzibą w Warszawie przy ul Czerskiej 8/10 została wpisana do
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i
publicznych zakładów opieki zdrowotnej w dniu 30 czerwca 2004 roku pod
numerem KRS 210120, REGON 015771421. Zarząd: Pan Wojciech Kamiński,
Prezes Zarządu, Pan Grzegorz Piechota, Wiceprezes Zarządu, Pan Maciej Gamrot,
Wiceprezes Zarządu oraz Pani Joanna Kosmal, Pierwszy Wiceprezes Zarządu.
Cele statutowe Fundacji Agory w 2012 roku:
1.

stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania postaw
humanistycznych, prospołecznych, patriotycznych,

2.

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

3.

wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę i wychowanie oraz
kulturę i sztukę,

4.

niesienie pomocy społecznej dla najuboższych osób i rodzin,

5.

prowadzenie działalności na rzecz rozwoju i ochrony zdrowia oraz ratowania
życia, w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

6.

stwarzanie i propagowanie warunków rozwoju samorządności, w tym
kształtowanie odpowiednich form sprawowania władzy na szczeblu gminy,
powiatu, województwa,

7.

prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji
zawodowej i życiowej.

8.

prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury
fizycznej i sportu.

9. prowadzenie działalności w zakresie pomocy ofiarom katastrof, klęsk
żywiołowych , konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
W 2012 roku Fundacja Agory nadal posiadała status organizacji pożytku
publicznego, który otrzymała 26 marca 2005 roku i przeprowadziła - jak w latach
ubiegłych - zbiórkę na 1 % odpisu podatkowego.

A) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o
skutkach finansowych.

W roku 2012 Fundacja realizowała swoje cele poprzez:

1) darowizny na cele ochrony zdrowia – 431 422.79 zł
Fundacja pomagała finansować koszty leczenia dzieci zagrożonych utratą zdrowia
lub życia wykorzystując do tego celu kilka wspólnych programów, które prowadzi
wraz z innymi Fundacjami wyspecjalizowanymi w pomocy ciężko chorym i
niepełnosprawnym dzieciom. Przed 2012 rokiem Fundacja wypracowała koncepcję
tych programów, uzgodniła zasady funkcjonowania, podpisała umowy. W 2012
roku finansowała wspólne programy cyklicznymi transzami, przy czym każda
kolejna transza poprzedzana była rozliczeniem z poprzedniej i podpisaniem aneksu
do umowy określającego kwotę darowizny i listę beneficjentów. Na wspólne
programy ratowania życia i zdrowia dzieci w 2012 r. Fundacja przekazała na rzecz:

KOMU

KWOTA

Fundacji Polonia
(program Ratujmy Życie, Profilaktyka, leczenie diagnostyka
dzieci ze Wschodu, w jego ramach leczenie polskich dzieci
chorych na gruźlicę z polskich rodzin)

100 000,00 zł

Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Chorym na Schorzenia
Dróg Żółciowych i Wątroby "Liver"
(program dofinansowania leczenia i zakupu leków)

60 000,00 zł

Polskiemu Towarzystwu Walki z Mukowiscydozą
(program pomocy dzieciom chorym na mukowiscydozę poprzez
refundację zakupu leków)

60 000,00 zł

Fundacji Mam Serce (program „Walka o sprawność” mający na
celu zapewnienie rehabilitacji dzieciom z różnym stopniem
niepełnosprawności)

50 000,00 zł

Fundacji Przyszłość Naszych Dzieci (program „Ćwiczę umysł i
ciało, patrzę z nadzieją w przyszłość” mający na celu zapewnienie
specjalistycznego leczenia oraz rehabilitacji dzieci z różnym
stopniem niepełnosprawności)

40 000,00 zł.

Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia
(program leczenia, rehabilitacji i zakupu sprzętu dla dzieci)

20 000,00 zł

Fundacja Hospicyjna ( na rzecz osieroconych dzieci)

20 000,00 zł

W ramach świątecznej akcji "Fabryka Świętego Mikołaja" którą Fundacja Agory
organizowała wspólnie z Agora S.A., o/Wrocław, Fundacja przekazała darowiznę
dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 we Wrocławiu na
przebudowę i remont Kliniki Chirurgii Dziecięcej- 101 084,00 zł.
W ramach świątecznej akcji „ Zostań Gwiazdorem” organizowanej wspólnie z
oddziałem Agora S.A/ Poznań Fundacja przekazała darowizny innym fundacjom w
kwocie łącznej 8094,25 zł na leczenie i rehabilitację trojga dzieci..
Ponadto w 2012 roku Fundacja otrzymała zwrot kwoty 27 755,46 zł od Fundacji
„Rodzić po ludzku”.

2) Darowizny na cele kulturalne - 1 580 000,00 zł
Dnia 17.01.2012 roku Fundacja podpisała umowę z Fundacją Nagrody
Literackiej NIKE na realizację programu mającego na celu przyznanie dorocznej
nagrody literackiej. Na podstawie tej umowy Fundacja Agory przekazała w 2012
roku na ten cel w czterech transzach kwotę o łącznej wartości 810 000,00 zł.
Na podstawie umowy darowizny zawartej w dniu 31.03.2005 roku i załącznika
budżetowego na rok 2012 r. Fundacja Agory przekazała w 2012 roku Fundacji
Zeszytów Literackich w czterech transzach darowiznę w wysokości 770.000,00 zł
na pokrycie kosztów wydawania kwartalnika "Zeszyty Literackie”.

3) Darowizny na cele edukacyjne i oświatowe – 364 955,34zł
W ramach podpisanej w dniu 20 stycznia 2012 roku umowy o współpracy Fundacja
przekazała w 2012 roku darowiznę w kwocie 60.000,00 zł Fundacji Edukacji
Filmowej Andrzeja Wajdy na realizację dwóch programów stypendialnych "30
minut" oraz „DOK PRO”.
Ponadto Fundacja Agory przekazała darowiznę rzeczową w postaci albumów 8951
sztuk dla Centrum Edukacji Obywatelskiej . Koszt darowizny- 304 955.34 zł.

4) Darowizny na cele pomocy społecznej– 169 575,75 zł
Na podstawie aneksu nr 7 z dnia 5 stycznia 2012 roku do umowy o współpracy z
dnia 15 lutego 2006 roku z Fundacją im. Stefana Batorego, Fundacja Agory
przekazała w 2012 roku darowiznę o łącznej wartości 100 000,00 zł na realizację
programu "Równe Szanse - Kolorowa Akademia - wyrównanie szans edukacyjnych
dzieci niepełnosprawnych i zaniedbanych".
W ramach akcji „ Fabryka Świętego Mikołaja” , którą Fundacja Agory
organizowała wspólnie z Agorą S.A. Wrocław , Fundacja zakupiła paczki
świąteczne dla dzieci z domów dziecka za kwotę 53 250 zł.

W ramach akcji „ Zostań Gwiazdorem”, organizowanej wspólnie z oddziałem
Poznań, Fundacja zakupiła prezenty za 16 325,75zł dla dzieci z pogotowia
opiekuńczego.

5) Darowizny na akcje społeczne Gazety Wyborczej z odpisu 1% podatku
Fundacja Agory w ramach zbiórki 1%podatku w 2012 roku uzyskała kwotę 695
441.90zł przychodu na akcję „Wyrównywanie szans” oraz inne akcje społeczne
Gazety Wyborczej. Ponadto posiadała na koncie 1% podatku nie wydatkowane 570
012,58 zł ze zbiórek 1%podatku w latach ubiegłych.
W 2012 roku Fundacja Agory z konta 1% wydała 817 481,10zł. Z powyższej
kwoty 787 507.58 zł stanowiły darowizny. 584 137,58 zł zostało przekazane
Centrum Edukacji Obywatelskiej. W na ramach akcji Szkoła z Klasą 2.0 rok
2012/2013, organizowanej wspólnie z Gazetą Wyborczą. W ramach akcji
„Wyrównywanie szans dzieci”, Fundacja Agory przekazała 203 370 zł na dwa
programy stypendialne prowadzone wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w
Polsce: Agrafka ( 54 000zł) oraz Agrafka Agory (149 370zł). Pozostała kwota
wydana z konta 1% przeznaczona została na wcześniej rozpoczęte akcje społeczne
takie jak : „ Narkopolacy” (18 352,90zł), „ Misja 21” (7500zł ), „ Polska biega”
(3650 zł ) oraz „ Rodzić po Ludzku” ( 480,52 zł).

6) Darowizny otrzymane od Agora S.A. w postaci bezpłatnych charytatywnych
ogłoszeń
Fundacja Agory w 2012 roku otrzymała darowiznę wartości 5 979 362,94 zł od
Agory S.A. w postaci bezpłatnych ogłoszeń charytatywnych, które były
zamieszczane w czasopismach, Metrze oraz wszystkich wydaniach Gazety
Wyborczej.
B) Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Informacja nie dotyczy Fundacji Agory, Fundacja nie prowadzi bowiem
działalności gospodarczej.
C) Odpisy uchwał Zarządu Fundacji.
Odpisy uchwał Zarządu Fundacji i Rady Fundacji za rok 2012 stanowią
załączniki nr 1 do niniejszego sprawozdania.
D) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, odpłatnych świadczeń
realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem
kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik
finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z
działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł.
W roku 2012 przychody Fundacji wyniosły 19 502 310,95 zł
Na co składają się:

Darowizny o wartości 9 402 047,25 w tym:
•
•

od Agora-Holding Sp. z o. o. darowizny wyniosły 2 500 000,00 zł.,
pozostałe darowizny o wartości 6 902 047,25 w tym m. in.
- 5 979 362,94 zł od AGORY S.A.
- 159 550,00 zł na konto akcji "Fabryka św. Mikołaja"
- 695 441,90 zł na konto "1%"
- 67 692,41 zł z innych tytułów, od pozostałych darczyńców

Przychody finansowe:
• Przychody z tytułu odsetek od środków pieniężnych i obligacji w
wysokości 170 305,90 zł
• Przychody z tytułu dywidend otrzymanych 164 631,41 zł
• Zysk ze zbycia aktywów finansowych 114 367,61 zł
• Aktualizacja wartości aktywów finansowych 1 256 181,36 zł.
Przychody operacyjne 45,00 zł
Nadwyżka przychodów nad kosztami z poprzedniego roku 8 394 732,42 zł.

E) Informacja o poniesionych kosztach:
W 2012 roku koszty Fundacji wyniosły 10 014 201,93 zł w tym:
realizacja celów statutowych 9 455 906,31 zł w tym:
• darowizny: 3 333 462,69 zł
• pozostałe usługi obce: 5 991 035,00 zł
• koszty administracyjne 390 435,43 zł w tym
- usługi obce (usługi księgowo-kadrowe, bankowe, prawne, czynsze,
pozostałe ): 109 054,29 zł
- podatki i opłaty 3 202,00 zł
- amortyzacja: 4 660,38 zł
- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 273 518,76 zł
• koszty finansowe 167 860,17
- odsetki 3,00 zł
- opłaty za zarządzanie rachunkiem inwestycyjnym 167 857,17 zł
• pozostałe koszty 0,02 zł
W roku 2012 Fundacja wykazuje zysk bilansowy, który wynosi 9 488 109,02
zł.
F) Dane o:
1) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych
stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej,
W okresie sprawozdawczym w Fundacji Agory zatrudnione były 4 osoby.
Wiceprezes Zarządu Fundacji Agory
Młodszy Koordynator Projektów
Koordynator ds. Obsługi Projektów Charytatywnych
Asystentka Prezesa Fundacji Agory

2) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
Łączna kwota wynagrodzeń w 2012 roku wyniosła 267 884,14 zł brutto.
Wynagrodzenia + nagrody 212 774,00 zł
Składki ZUS 43 660,14 zł
Wynagrodzenia pozostałe 11 450,00 zł

3) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym
wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody,
premie i inne świadczenia.
Prezes Zarządu Fundacji Agory nie otrzymuje wynagrodzenia. Pozostali
Członkowie Zarządu Fundacji Agory również nie otrzymują wynagrodzenia.
4) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,
wynagrodzenie w wysokości 11 450,00 zł (ujęte także w punkcie 2 powyżej, w
części "Wynagrodzenia pozostałe")
5) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek
oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek,
Nie dotyczy Fundacji Agory - brak pożyczek
6) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku (stan na
dzień 31 grudnia 2012 roku)
Bank PEKAO SA: 652 824,05 zł
Bank BRE ( który prowadzi pakiet inwestycyjny): 411 449,39 zł
7) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,
Wartość posiadanych akcji wg ceny rynkowej na dzień 31.12.2012:
5 263 528,68 zł
Wartość posiadanych obligacji wg ceny rynkowej na dzień 31.12.2012:
3 273 227,83 zł
8) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie,
Nie dotyczy Fundacji Agory - brak
9) nabytych pozostałych środkach trwałych i wartościach niematerialnych,
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabyła środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych.
Na dzień 31.12.2012 wartość netto wartości niematerialnych i prawnych
wynosi 2 181,75 zł

10) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,
Wartość aktywów wynosi 9 608 009,71 zł,
Wartość zobowiązań wynosi 19 900,69 zł
11) Fundacja Agory nie jest płatnikiem VAT
12) Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i
samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o
wyniku finansowym tej działalności,
Nie dotyczy Fundacji Agory - brak
13) Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań

podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji
podatkowych,
Nie dotyczy Fundacji Agory, za wyjątkiem CIT-8.
14) Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w
fundacji kontrola, a jeśli była - to jej wyniki.
W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzona
kontrola.

