
Informacje dodatkowe za 2018r. 

Nazwa fundacji : Fundacja Cordare. 

Il. Adres siedziby: Tarnów ul. Kapitulna 2. 

III. Adres do korespondencji: ul. Kapitulna 2,33-100 Tarnów 

IV. Adres poczty elektronicznej: biuro@cordare.eu 

V. Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego:15 czerwiec 2016 .r. 

VI. Numer KRS: 0000623403 

VII. Regon: 364718735 

VIII. Członkowie zarządu: Robert Biel —prezes 

Jan Kiełbasa —członek zarządu 

Marek Syrek — członek zarządu 

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej: fundacja nie prowadzi 

działalności gospodarczej. 

Fundacja dla osiągnięcia swoich celów może wspierać technicznie, szkoleniowo, 

informacyjnie i finansowo, organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne 

działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do kościoła katolickiego w RP o 

stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach 

wolności sumienia i wyznania jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 

pożytku publicznego. 

W dniu 3 listopada 2018 roku zorganizowano bal charytatywny pod patronatem 

burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, uzyskany dochód przeznaczono na cele statutowe 

fundacji. 

W 2018 roku fundacja przyznała 25 stypendiów studenckich i uczniowskich oraz wsparła 

3 instytucje charytatywne stosownie do podjętych przez zarząd uchwał. 

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł: 

Przychody Fundacji w 2018 /bez funduszu założycielskiego/wyniosły: 

119 558,16 zł pochodziły z następujących źródeł: 



-wpłaty darczyńców wraz z balem charytatywnym wyniosły -113 654,05 zł 

- pozostałe przychody fundacji (aktualizacja różnic kursowych na kontach walutowych)- 

- 5 904,11 zł 

Informacja o poniesionych kosztach: 

-wypłata stypendiów i udzielenie finansowego wsparcia instytucjom charytatywnym 

48 600 zł bal charytatywny - 8 560 zł  koszty bankowe (aktualizacja różnic 

kursowych na kontach walutowych) — 143,45 zł  pozostałe koszty fundacji -

4.521,75 zł 

Informacja o osobach zatrudnionych w fundacji: fundacja w 2018 roku nie zatrudniała 

pracowników. 

Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację: fundacja w 2018 roku 

nie wypłacała wynagrodzeń. 

Informacja o wysokości wynagrodzenia wypłaconego członkom zarządu i innych organów 

fundacji: członkowie zarządu i innych organów fundacji za swoją działalność nie pobierają 

wynagrodzenia. Informacja o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: fundacja nie 

zawierała umów zlecenia, 

Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach: fundacja nie udzielała pożyczek. 

Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych: 

Na dzień 31 grudnia 2018r. stan rachunków bankowych fundacji prowadzonych przez 

Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przedstawiał się następująco: 

- rachunek bieżący — 49.421,90 zł, - rachunek rozliczeniowo - 

lokacyjny — 5.189,14 zł, - rachunek pomocniczy — 3.792,03 zł, 

- rachunek pomocniczy — 400 Euro — 1.718,76 zł, - rachunek 

pomocniczy — 1.601,76 CHF — 6.105,11 zł, 

- rachunek OPP —0 zł, 

- lokata terminowa CIB o stałym oprocentowaniu 1,6% -

130.000,00 zł. 

Informacja o wartości nabytych obligacji, wielkości objętych udziałów i akcjach w spółkach 
prawa handlowego: fundacja nie nabywała obligacji, udziałów i akcji w spółkach prawa 
handlowego. 

Informacja o nabytych nieruchomościach: fundacja nie nabyła nieruchomości. 



Informacja o nabytych pozostałych środkach trwałych: fundacja nie nabyła żadnych środków 

trwałych. 

Informacja o wartości aktywów i zobowiązań fundacji: 

Aktywa: 196.226,94 zł. 

Fundacja nie ma żadnych zobowiązań. 

Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe: 

Fundacja nie podejmowała działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe. 

Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych oraz 

składanych deklaracji podatkowych: 

Fundacja złożyła deklarację podatkową w dniu 27 marca 2019r. 

Na fundacji nie ciąży obowiązek uiszczenia podatku. 

Informacja o kontrolach przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym: 

W okresie sprawozdawczym fundacja nie była poddawana kontroli. 

 
 


