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Sprawozdanie finansowe
Fundacji Upowszechniającej
Upowszechniaj
Wiedzę i Naukęę „Cognitione”
za okres:
1.01.2018 – 31.12.2018
na podstawie: wzoru sprawozdania określonego
okre
przez Ministra Sprawiedliwości
Sprawiedliwo
w Rozporządzeniu
dzeniu z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdań
sprawozda
składanych przez fundacje
(Dz. U. nr 50, poz. 529).

Nowy Targ, 19.12.2019

Fundacja Upowszechniająca
Upowszechniaj
Wiedzę i Naukę „Cognitione”
Os. Bohaterów Tobruku 5; 34-400
34
Nowy Targ; www.fundacjacognitione.org
NIP: 7352864878; REGON: 363063960; KRS: 0000587704
Konto: PKO BP 87 1020 3466 0000 9102 0117 8060
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Dane podstawowe Fundacji
1. Nazwa: Fundacja Upowszechniająca
Upowszechniaj
Wiedze i Naukę „Cognitione”
2. Siedziba: Nowy Targ
3. Adres: os. Bohaterów
terów Tobruku 5,34-400
5,34
Nowy Targ
4. Adres poczty elektronicznej: fundacja@cognitione.org
5. Data wpisu do KRS: 24.11.2015 r.
6. KRS: 00000587704
7. NIP:7352864878
8. REGON: 363063960
9. Dane członków Zarządu Fundacji:
undacji:
Dr hab. Anna Ujwary-Gil
Gil – Prezes Zarządu
Dr Natalia Potoczek – Wicepreses Fundacji
Daniel Habura – Członek Zarządu
Z
Cele statutowe i opis działalności
działalno Fundacji
10. Celami statutowymi Fundacji są:
s
•

•
•

Działalność naukowa, badawcza, innowacyjna, związana
zwi zana z przedsiębiorczością,
przedsiębiorczo
a
także oświatowa
wiatowa w oparciu o prowadzenie różnorodnych
ró norodnych programów badawczych oraz
upowszechnianie wiedzy i nauki, w zakresie nauk społecznych, humanistycznych
humanistycz
i
informatyki.
Wsparcie i rozwój potencjału naukowo-badawczego
naukowo badawczego i funkcjonowania podmiotów w
otoczeniu.
Promowanie współpracy między
mi
nauką i biznesem.

11. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
•

•

•
•

organizowanie konferencji i seminariów naukowych skierowanych
skierowanych do pracowników
nauki i doktorantów. Dopuszcza się
si również organizacjęę tego typu wydarzeń
wydarze
skierowanych do szerszej grupy odbiorców i specjalistów różnych
różnych dziedzin,
prowadzenie działalności
działalnoś
naukowej, badawczej, oświatowej,
światowej, wydawniczej,
wystawienniczej lub szkoleniowej w zakresie objętym
obj tym celami statutowymi, a także
tak
skierowanej na rozwój innowacyjności,
innowacyjno
przedsiębiorczości,
podnoszenie kompetencji członków Fundacji oraz rozwoju potencjału naukowonaukowo
badawczego Fundacji;
organizowanie i udział w wydarzeniach naukowych,
n
oświatowych
wiatowych i innych zgodnie z
celami statutowymi Fundacji,
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•
•
•

•

•
•

redagowanie i publikowanie czasopisma naukowego Journal of Entrepreneurship,
Management and Innovation (JEMI) o numerach: 2299-7326
2299 7326 (Online)
2299-7075 (Print),
organizację konferencji naukowej Pracowników Nauki i Ludzi Biznesu, pt.
„Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej
wzmożonej konkurencji oraz
rosnących wymagańń konsumentów”,
redagowanie i publikowanie monografii pokonferencyjnej pt. Organizacje komercyjne
i niekomercyjne wobec wzmożonej
onej konkurencji oraz rosnących
rosną
wymagań
konsumentów,
udział lub współdziałanie w przedsięwzięciach,
przedsi
ciach, zgodnych z celami statutowymi
Fundacji,
prowadzenie programów stypendialnych i szkoleniowych dla pracowników
naukowych, akademickich, młodzieży
młodzie szkolnej,
ej, akademickiej, wolontariuszy oraz
specjalistów różnych
żnych dziedzin.
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Fundacja Upowszechniająca
Upowszechniaj
Wiedzę i Naukę „Cognitione”

1. Nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym
ądowym albo ewidencji
Fundacja Upowszechniająca
ąca Wiedzę
Wiedz i Naukę „COGNITIONE”
Polska, woj. Małopolskie, powiat Nowotarski, Gmina Nowy Targ, miejscowość
miejscowo Nowy Targ
ul. oś.. Bohaterów Tobruku 5, 34-400
34
Nowy Targ
NIP 7352864878
Regon 363063960
Numer Rejestru KRS: 0000587704
2. Wskazanie czasu trwania działalności
działalno jednostki, jeżeli
eli jest ograniczony
Czas trwania jednostki jest nieograniczony
3. Wskazanie okresu objętego
ętego sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe obejmuje rok
r
obrotowy przyjęty
ty przez jednostkę
jednostk który jest
identyczny w tym przypadku z rokiem kalendarzowym czyli 01-01-2018
01
– 31-12-2018
4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
sporządzone przy założeniu
zało
kontynuowania działalności
ści przez jednostkę
jednostk w dającej się przewidzieć przyszłości oraz
czy nie istnieją okoliczności
okolicznoś wskazujące na zagrożenie
enie kontynuowania przez nią
ni
działalności
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
sporz
przy złożeniu
eniu kontynuowania działalności
działalno
przez jednostkę w dającej
ącej się przewidzieć
przewidzie przyszłości. Nie istniejąą okoliczności
okoliczno wskazujące
na zagrożenie
enie kontynuowania przez nią
ni działalności.
5. Omówienie przyjętych
ętych zasad (polityki) rachunkowości,
rachunkowo ci, w tym metod wyceny aktywów
i pasywów (takżee amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia
s
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo
wyboru
Organizacja posiada tylko środki
rodki finansowe w walucie polskiej i wycenia według wartości
warto
nominalnej. Organizacja nie posiada środków trwałych. W odniesieniu doo jednostki przyjęto
przyj
wariant kalkulacyjny rachunków zysków i strat. Organizacja prowadzi działalność
działalno statutową:
działalność naukowa, badawcza, innowacyjna, związana
zwi
z przedsiębiorczo
ębiorczością, a także
oświatową w oparciu o prowadzenie różnorodnych
ró norodnych programów badawczych
ba
oraz
upowszechnianie wiedzy i nauki, w zakresie nauk społecznych, humanistycznych i
informatyki. Wsparcie i rozwój potencjału naukowo-badawczego
naukowo badawczego i funkcjonowania
podmiotów w otoczeniu. Promowanie współpracy między
mi
nauką i biznesem.
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Sporządzający:
Sporządzono dnia
Nowy Targ, 04-04-2018

………………………………………..
(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art.
52.ust.2 ustawy o rachunkowości)

Zarząd
d Fundacji „Cognitione”:
„Cognitione”

Dr hab. Anna Ujwary-Gil

Dr hab. Natalia Potoczek

Prezes Fundacji „Cognitione”

Wiceprezes Fundacji „Cognitione”
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Nowy Targ 2019-02-04
2019

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego
Fundacja Upowszechniająca
Upowszechniaj
Wiedzę i Naukę „Cognitione”
za rok 2018

1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach
zobowi zaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych
dłu
instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń
por
lub zobowiązań
ń warunkowych
nieuwzględnionych
dnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności
wierzytelno
zabezpieczonych rzeczowo .
Organizacja nie ma żadnych
adnych zobowiązań
zobowi
z tytułu dłużnych
nych instrumentów finansowych,
gwarancji i poręczeń lub zobowiązań
zobowi
warunkowych nieuwzględnionych
dnionych w bilansie.
bilan
Jedyne
zobowiązania
zania finansowe organizacji opisane są
s w części 3. Uzupełniające
ące dane o aktywach i
pasywach
2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów
administrujących, zarządzają
ądzających i nadzorujących,
cych, ze wskazaniem oprocentowania,
oproc
głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a
także zobowiązań zaciągniętych
ą ętych
tych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń
por
porę
wszelkiego
rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej
ka
kategorii.
Organizacja nie udzielaa kredytów członkom organów administrujących,
administruj cych, zarządzających
zarzą
i
nadzorujących, a takżee nie ma zobowiązań
zobowi
zaciągniętych
tych w ich imieniu tytułem gwarancji i
poręczeń wszelkiego rodzaju.
3. Uzupełniające
ce dane o aktywach i pasywach
1) Aktywa trwałe – 0,00 zł
2) Aktywa obrotowe
- zapasy – 0,00 zł
- środki finansowe w kasie – 645,83 zł
- środki
rodki finansowe na rachunku bankowym – 10485,84 zł
- należności – 1070,00 zł
- należne
ne wpłaty od fundatorów – 0,00 zł
3) Pasywa – Fundusz Własny
- fundusz statutowy:
atutowy: 5000,00 zł
- zysk (strata) z lat ubiegłych: - 5340,50
- zysk (strata) roku bieżącego:
żącego: -13888,53 zł
4) Pasywa – Zobowiązania
zania i Rezerwy
- zobowiązania – 32375,58 zł
- przychody przyszłych okresów – 11770,00 zł
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4. Informacje o strukturzee zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym
w szczególności
ci informacje o przychodach wyodrębnionych
wyodr bnionych zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
działalno pożytku
ytku publicznego i o wolontariacie,
oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących
pochodz
ze środków publicznych.
1) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł
- składki członkowskie – 0,00 zł
- darowizna osoby fizycznej 10100,00 zł
- dotacja (z podaniem źródła)) 43088,13,00 zł
1) Dotacja ze środków
rodków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wy szego na podstawie umowy
694/P-DUN/2017 - 7445,00 zł
2) Dotacja ze środków
rodków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wy szego na podstawie umowy
609/P- DUN/2018 – 35643,13 zł
- działalność odpłatna pożytku
żytku publicznego 63640,00 zł w tym :
XVII Międzynarodowa
dzynarodowa Konferencja Pracowników Nauki i Ludzi BiznesuBiznesu- 55 640,00 zł
- pozostałe przychody - 8000,00 zł
5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów
1) Informacje o strukturze kosztów
- koszty poszczególnych dotacji
•
Dotacja ze środków
rodków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wy szego na podstawie umowy
694/P- DUN/2017- 7445,00 zł
•
Dotacja ze środków
rodków Ministerstwa Nauki
N
i Szkolnictwa Wyższego
szego na podstawie umowy
609/P- DUN/2018- 35643,13 zł
- koszty działań statutowych
•
Konferencja i szkolenia
38134,02 zł
•
Wydawnictwa
10692,74 zł
•
Dofinansowanie Publikacji
ublikacji
32434,20 zł
•
Opłaty członkowskie w org. Naukowych 2401,68 zł
•
Pozostałe koszty statutowe
684,23 zł
- koszty administracyjne :
•
materiały biurowe
•
usługi obce
•
podatki i opłaty

272,20 zł
2214,00 zł
795,46 zł

6. Dane o źródłach zwiększenia
ększenia
kszenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
statuto
Jednostka posiada fundusz statutowy założycielski
zało
w wysokości
ci 5000,00 zł
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7. Jeżeli
eli jednostka posiada status organizacji pożytku
po ytku publicznego, zamieszcza w
informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z
tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania
środków pochodzących
cych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Organizacja nie posiada statusu organizacji pożytku
po
publicznego

8. Inne informacje niżż wymienione w pkt 1–7,
1 jeżeli mogłyby
yby w istotny sposób wpłynąć
wpłyn
na ocenę sytuacji majątkowej
ątkowej
tkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym
dodatkowe informacje i objaśnienia
objaś
wymienione w załączniku
czniku nr 1 do ustawy, o ile mają
maj
zastosowanie do jednostki.
W roku 2018 Fundacja zanotowała stratę w wysokości
ci 13733,82 zł która wynikła z realizacji
zadań statutowych w szczególności
szczególnoś dofinansowania publikacji co bezpośrednio
średnio przyczyniło
się do powstania w/w wyniku finansowego. Nadwyżka
Nadwy ka przychodów nad kosztami z roku 2017
wyniosła 11285,12 Nadwyżka
żka
ka zostało przeznaczona na pokrycie straty z roku 2016 w
wysokości -5341,22
5341,22 pozostała część
cz
została przeznaczona na działalność
ść statutową
statutow i pokrycie
kosztów w roku 2018.

Sporządzono dnia
Nowy Targ, 04-04-2018

………………………………………..
(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art.
52.ust.2 ustawy o rachunkowości)

Zarząd
d Fundacji „Cognitione”

Dr hab. Anna Ujwary-Gil

Dr hab. Natalia Potoczek

Prezes Fundacji „Cognitione”

Wiceprezes Fundacji „Cognitione”
„Cogniti
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BILANS sporządzony na dzień 2018
2018-12-31 na podstawie załącznika 6 - ustawy o
rachunkowości
AKTYWA
Wyszczególnienie aktywów
1
A. AKTYWA TRWAŁE

Stan aktywów na dzień:
(początek roku)
(koniec roku)
2
3
0.00

0.00

19,505.52

12,201.67

19,505.52

12,201.67

19,505.52

12,201.67

I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. AKTYWA OBROTOWE
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

Aktywa razem

PASYWA
Wyszczególnienie pasywów
1
A. FUNDUSZ WŁASNY

(koniec roku)
3

(koniec roku)
3

10,944.62

-2,943.91

5,000.00

5,000.00

-5,340.50
11,285.12

5,944.62
-13,888.53

8,560.90

15,145.58

I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe

1,070.90
7,490.00

3,375.58
11,770.00

Pasywa razem

19,505.52

12,201.67

I. Fundusz statutowy
II. Pozostałe fundusze
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych
IV. Zysk (strata) netto

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
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Sporządzono dnia
Nowy Targ, 04-04-2018

………………………………………..
(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art.
52.ust.2 ustawy o rachunkowości)

Zarząd
d Fundacji „Cognitione”

Dr hab. Anna Ujwary-Gil

Dr hab. Natalia Potoczek

Prezes Fundacji „Cognitione”

Wiceprezes Fundacji „Cognitione”
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 2018-12-31
2018
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz

Wyszczególnienie

Kwota za rok
poprzedni

Kwota za rok
obrotowy

1

2

3

4

A.
I
II
III
B.
I
II
III
C.

Przychody z działalności statutowej
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
Przychody z pozostałej działalności statutowej
Koszty działalności statutowej
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
Koszty pozostałej działalności statutowej
Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)
(A

D.
E.
F.

Przychody z działalności gospodarczej
Koszty działalności gospodarczej
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)
(D

G.

Koszty ogólnego zarządu

H.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)
(C+F

I.
J.

Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne

K.
L.

Przychody finansowe
Koszty finansowe

M.
N.

Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)
(H+I
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto (M--N)

O.

68,860.57
22,636.10
46,224.47

11,285.16

116,828.13
43,088.13
63,640.00
10,100.00
130,716.66
111,122.45
18,909.98
684.23
-13,888.53

0.00

0.00

11,285.16

-13,888.53

0.02
0.06

0.00
0.00

11,285.12

-13,888.53

11,285.12

-13,888.53

57,575.41
57,575.41

Sporządzono dnia Nowy Targ,, 04-04-2018

………………………………………..
(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art.
52.ust.2 ustawy o rachunkowości)
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