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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
Data sporządzenia sprawozdania finansowego 27.03.2019 

Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 

 Data od 
01.01.2018 

Datu do 
31.12.2018 

Jednostka danych liczbowych 

 X w złotych o w tysiącach złotych 

Dane identyfikujące jednostkę 

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania 

 Nazwa Firmy 

FUNDACJA CORDARE 

Siedziba podmiotu 

Województwo MAŁOPOLSKIE PoWiat 
TARNÓW 

Gmina 
TARNÓW 

Miejscowość TARNÓW 

Adres 

 Kraj POLSKA MAŁOPOLSKIE 
Powiat 

TARNÓW 
Gmina TARNÓW 

Ulica 
KAPITULNA 

Nr domu 
2 

Nr lokalu 

Miejscowość TARNÓW Kod pocztowy 33—100 
TARNÓW 

Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego 

 Kod pocztowy Miejscowość 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony 

 Cl Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony 

Data od 
Data do 

 Wydawnictwa atkowego  

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym 

 Dataod 01.01.2018 data do 31.12.2018 

Założenie kontynuacji działalności 

Numer We właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji 

NIP 8,7 3 3 2 5 9 2a8 7 KRS 
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Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: 

 X sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
Cl sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana 

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: 

  X tak nie 

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności 

  

ane program Podatkowego  

Zasady (polityka) rachunkowości 
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Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce 

prawo wyboru 

 Przyjęta polityka rachunkowości zabezpiecza prawidłowe ustalenie wyniku finansowego oraz 
wycenę aktywów i pasywów. Księgi prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości i 
rozporządzeniami Ministerstwa Finansów. Cele statutowe fundacji: wspieranie oświaty i 
edukacji uzdolnionych dzieci młodzieży szkolnej i studentów, udzielanie pomocy finansowej na 
cele edukacyjne wspieranie inicjatyw podnoszących poziom oświaty, udzielanie pomocy 
osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i 
młodzieży, wspieranie działalności na rzecz kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji, w 
tym inspirowanej wartościami chrześcijańskimi oraz dobroczynności, szeroko rozumianej 
działalności charytatywnej, działalności w zakresie kultu religijnego, działalności w zakresie 
promocji ochrony zdrowia. Zasady, formy i zakres działalności statutowej: Fundacja realizuje 
swoje cele poprzez: 
a)fundowanie bezzwrotnych stypendiów uzdolnionym dzieciom i młodzieży szkolnej ora 
studentom z rodzin najbiedniejszych. 
b/promowanie młodych ludzi w kraju i za granicą, c/organizowanie i udział w imprezach promujących 
uzdolnioną młodzież, d/organizowanie koncertów, występów ,wystaw, wernisaży i promocji książek 
w kraju i za granicą , e/organizowanie festynów i imprez o charakterze charytatywnym, f/promowanie 
ochrony praw dziecka w szczególności praw do posiadania rodziny, g/finansowanie wydatków 
związanych z nabywaniem książek, prasy, pomocy szkolnych i programów komputerowych, 
h/finansowanie leczenia i rehabilitacji osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 
i/organizowanie i finansowanie szkoleń i wykładów związanych z rozwojem oświaty, nauki i kultury, 
j/finansowanie i dofinansowanie stypendiów uczniowskich i studenckich, 
Wprowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych, 
l/pomaganie rodzinom dotkniętym kryzysem ze szczególnym uwzględnieniem dzieci znajdujących się w 
tych rodzinach, m/wspieranie organizacji publicznych i pozarządowych działających w obszarze pomocy 
dzieciom, rodzinie, kulturze, n/przekazywanie środków na rozwój dziedzictwa kulturowego czyli 
darowizn dla muzeów, bibliotek na organizację wystaw na stypendia artystyczne lub wspieranie i 
finansowanie imprez kulturalnych, artystycznych, rekreacyjnych, konferencji mających na celu 
popularyzowanie wartości katolickich, o/przekazywanie środków dla kościołów, związków religijnych, 
kościelnych osób prawnych ze szczególnym uwzględnieniem zakonów klauzurowych, p/krzewienie 
kultury i sztuki katolickiej. 
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 prowadzonej działalności gospodarczej: fundacja nie prowadzi działalności 
gospodarczej. 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. 

 prog  Wydawni tkowego  
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Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 
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 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 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 CHF - 6.105,11 zł, - rachunek OPP— O 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. 
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 progra at ego  
Ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego 
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 Stosowane metody i zasady rachunkowości oraz metody wyceny aktywów i pasywów. 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad 
rachunkowości określonych ustawa o rachunkowości oraz odrębnych przepisów 
regulujących zasady gospodarki finansowej organizacji pozarządowych. 
Wynik finansowy Fundacji za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i 
przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodne z 
zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 

RACHUNEK WYNIKÓW 
Przychody obejmują otrzymane środki pienięże i inne aktywa finansowe ze źródeł 
określonych przepisami prawa lub statutem oraz wynik finansowy za rok poprzedni. 
Koszty działalności Fundacji to koszty realizacji zadań statutowych, w tym również 
świadczeń określonych statutem. 
Do kosztów w rachunku wyników zalicza się: 
- koszty realizacji zadań statutowych, czyli związane z wykonywaniem przez Fundację 

zadań przewidzianych statutem, 
- koszty administracyjne Fundacji. 
3 Na wynik finansowy Fundacji wpływają ponadto: 

- koszty i przychody finansowe wynikające z operacji finansowych, takie m.in. jak odsetki 

bankowe, dodatnie i ujemne różnice kursowe. 
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 progra D Podatko —  

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki (opcjonalnie) 
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 prog BUKI 


