
 

 

Informacje ogólne o Fundacji: 
 

 

Nazwa:                       Fundacja „AGRO-FUND” 

 

Siedziba i adres         ul. Odolańska 56, 02-562 Warszawa 

Zarządu               tel./fax  646-50-52 

 

 

Konto bankowe:    

Raiffeisen Bank Polska SA Nr 58 2340 0009 0010 2460 0000 0079 

Getin Noble Bank SA  Nr 76 1460 1181 2011 1028 6531 0001 

Santander Consumer Bank SA Nr 04 1960 0017 0000 0000 0556 1212 

 

Regon:                       001416553 

 

Numer  

identyfikacyjny  

podatnika /NIP/ :        118-00-21-888 

 

Forma prawna:         Fundacja jako osoba prawna została utworzona na     

                                   podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. 

 

 

Rejestr:    Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  

                                   KRS 0000037220 

                                   26 marca 2004 roku Fundacja została wpisana do   
                                   rejestru organizacji pożytku publicznego. 

 



 

I n f o r m a c j a    d o d a t k o w a 

Fundacji   „AGRO-FUND” 

do bilansu i rachunku wyników  

za 2013 r. 

 

 

 

Fundacja „AGRO-FUND” zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. 

Warszawy dnia 8 grudnia 1989 r. pod nr RF-I-309 rozpoczęła działalność 16 

stycznia 1990 roku. Postanowieniem z dnia 17.08.2001 r, Sad Rejonowy dla 

m.st. Warszawy XIX Wydz. Gospod. Krajowego Rejestru Sądowego  postanowił 

dokonać późniejszej rejestracji pod numerem KRS 0000037220. Postanowieniem 

z dnia 26 marca 2004 r., o wpisie do rejestru organizacji pożytku publicznego 

Fundacji otrzymała status organizacji pożytku publicznego. Fundacja prowadzi 

wyłącznie działalność statutową. Celami statutowymi fundacji są: 

1) pomoc społeczna, ochrona i promocja zdrowia, edukacja, oświata i 

wychowanie, kultura i sztuka, ochrona środowiska i zabytków, rozwój 

gospodarki i nauki ze szczególnym uwzględnieniem kompleksu rolno-

spożywczego, w tym finansowanie i udział we wdrażaniu nowoczesnych 

rozwiązań organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych w tych 

dziedzinach, 

2) finansowanie działalności badawczo-rozwojowej w zakresie techniki i 

technologii produkcji rolniczej, ochrony roślin i przetwórstwa rolno-

spożywczego, 

3) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym popularyzacja tenisa 

stołowego jako masowej dyscypliny sportu oraz działanie na rzecz 

rozwoju tenisa stołowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 

i młodzieży z małych ośrodków gminnych, 



4) działalność na rzecz pomocy niepełnosprawnym, pomocy zakładom pracy 

chronionej oraz zakładom aktywności zawodowej, 

5) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 

pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

6) działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz 

przeciwdziałanie patologiom społecznym, 

7) krajoznawstwo oraz organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, 

8) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

9) działalność proekologiczna,  

10) organizacja i promocja wolontariatu 

11) działalność charytatywna, 

12) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości, 

13) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami, 

14) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, 

15) udzielanie wszechstronnej pomocy osobom prawnym i fizycznym w 

zakresie określonym w ust. 1 – 14.  

 

Zgodnie z rejestrem Fundację reprezentuje 1-osobowy Zarząd oraz 3-osobowa 

Rada Fundacji, wszyscy członkowie zarówno Zarządu jak i Rady pracują 

społecznie. 

 

W roku 2013 Fundacja prowadziła wyłącznie działalność statutową. Udzieliła 

pomocy finansowej na sumę 101 078,08 zł, a otrzymała darowizny od osób 

fizycznych na kwotę 125 113,76 zł. 

 

 



Bilans i rachunek wyników za 2013 r., sporządzony został na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dni 15 listopada 2001 r. w sprawie 

szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących 

spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 

137 poz. 1539). 

ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW 

 

1. Wydatki na nabycie środków trwałych są bezpośrednio zaliczane w koszty 

działalności statutowej powiększając jednocześnie fundusz statutowy.  Bieżące 

naliczone umorzenie zmniejsza fundusz statutowy.  Środki trwałe o wartości 

do 3.500 zł i o okresie używania do jednego roku umarzane są jednorazowo, 

pozostałe natomiast o wyższej wartości umarzane są według określonych 

stawek w oparciu o rozporządzenie Min. Fin. z dnia 17 stycznia 1997 roku w 

sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych.  

 

2. Inwestycje długoterminowe wyceniane są wg wartości sprzedaży netto a w 

przypadku jej braku - do ustalonej w inny sposób wartości godziwej. Udziały 

w podmiotach gospodarczych według cen nabycia, pomniejszone o odpisy 

spowodowane trwałą utratą ich wartości.  

W okresie sprawozdawczym do inwestycji długoterminowych 

zakwalifikowano: 

- udziały w firmie Betaco Invest z uwzgl. odpisu aktualizacyjnego 

- akcje nie przeznaczone do obrotu 

 

3. Należności krótkoterminowe -  w kwocie wymaganej zapłaty. 

 



4. Inwestycje krótkoterminowe - poprzez potwierdzenie przez banki sald na 

koniec okresu sprawozdawczego oraz spisu z natury środków pieniężnych w 

kasie 

5. Fundusz statutowy - zgodnie z zarządzeniem Fundacji powiększony o wartość 

netto środków trwałych i dodatni wynik bilansowy oraz pomniejszony o 

bieżące umorzenie. 

 

6. Zobowiązania krótkoterminowe to głównie zobowiązania z tytułu dostaw i 

usług uregulowane w dacie wymagalności zapłaty. 

 

7. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczą wierzytelności o spłacie 

zadłużenia w przyszłości. 

 

8. Rozliczenia międzyokresowe bierne dotyczą kosztów za usługi telefoniczne, 

MPWiK oraz energii elektrycznej  dotyczące roku 2013 roku a zafakturowane 

w styczniu 2014 roku. 

 

RACHUNEK  WYNIKÓW 

 

Fundacja „AGRO-FUND” nie prowadziła działalności gospodarczej. Fundacja 

udzieliła pomocy finansowej na kwotę  101 078,08 zł. 

Uzyskane przychody to głównie przychody z otrzymanych darowizn, przychody 

z majątku Fundacji, odsetek bankowych,  refundacji kosztów za usługi medialne. 

Koszty administracyjne to głównie zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty, 

opłaty bankowe, pocztowe, usługi medialne itp. 

Sporządziła: 

Magdalena Kafarska 

 

Załącznik do bilansu na 31 grudnia 2013 r. 



 

AKTYWA 
 

A. AKTYWA TRWAŁE                                    452 328,51 zł 

    

I. WARTOŚCI NIEMAT. I PRAWNE                        0,00 

II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE              331 023,51  

III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE                  0,00 

IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE        121 305,00 

W tym: 

- udziały i akcje w obcych podmiotach       121 305,00 

 

     B. AKTYWA OBROTOWE                            1 240 399,77 zł 

 

I. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE     40 177,71  

W tym: 

- z tytułu dostaw i usług                               20 322,75 

- VAT naliczony                                           10 476,00 

- z tytułu umowy darowizny wierzytelności     9 378,96 

II. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE    1 200 222,06 

W tym: 

- środki pieniężne w kasie                              5 889,82 

- środki pieniężne w banku                      1 027 826,24 

- pozostałe aktywa finansowe                     166 506,00 

     III. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE   

                                                                                                  0,00 

                 RAZEM    AKTYWA                     1 692 728,28 zł 
 

 



PASYWA 
 

    A.FUNDUSZE WŁASNE                                                1 682 430,40 zł  

  

I. FUNDUSZ STATUTOWY                                    1 543 470,14 

W tym: 

- Fundusz założycielski                                                 300,00             

- Fundusz statutowy                                             1 138 047,80 

- Fundusz zapasowy                                               405 122,34 

 

     II. WYNIK FINANSOWY         

       (nadwyżka przychodów nad kosztami)                             138 960,26 

 

 

Specyfikacja zmian funduszu statutowego 

 

Bilans otwarcia na 01-01-2013 r.                                          1 030 189,00   

- umorzenie rzeczowego majątku trwałego        -    12 466,20 

- wynik finansowy za 2012 r.                             + 120 325,00 

Bilans zamknięcia na 31-12-2013 r.                                      1 138 047,80 

 

Fundusz zapasowy                                                                   405 122,34 

- kapitał zapasowy w kwocie 

(do lat 1992/93)                                                   393 330,71 

- fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny  

środków trwałych                                                  11 791,63 

 

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 

                                                                                                   10 297,88 



 

I. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE            123,02 

 

II. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE                 10 174,86 

W tym: 

- rozliczenia międzyokresowe przychodów                9 378,97 

- rozliczenia międzyokresowe bierne                             795,89 

 

                  RAZEM PASYWA                           1 692 728,28 zł 
 

 

 

 

 

RACHUNEK WYNIKÓW 

 

 

A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ     125 113,76  

    W tym: 

     - darowizny od osób fizycznych  z tytułu 1% podatku   109 609,24                                                

     -  darowizny od osób fizycznych                                        5 300,00 

     -  pozostałe                                                                        10 204,52 

 

 

B. PRZYCHODY FINANSOWE                                         65 609,55 

 

C. POZOSTAŁE PRZYCHODY                                          75 099,25 

       



RAZEM PRZYCHODY                                                    265 822,56 
 

D. KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH     101 078,08 

 

E. KOSZTY ADMINISTRACYJNE                                      22 689,73 

    W tym: 

- zużycie materiałów i energii                                          9 661,90 

- usługi obce                                                                     5 892,83 

- podatki i opłaty                                                              7 135,00  

- wynagrodzenia i ub. społ.                                                     0,00 

- amortyzacja                                                                           0,00              

- pozostałe                                                                               0,00 

 

F. KOSZTY FINANSOWE                                                           0,45 

 

G. POZOSTAŁE KOSZTY                                                     3 094,04 

 

RAZEM KOSZTY                                                  126 862,30 
 

WYNIK BILANSOWY         

(nadwyżka przychodów nad kosztami)                 138 960,26 
 


