Fundacja Zeggerteum
Sprawozdanie finansowe za rok 2017

Wrocław, 15.03.2018r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Charakterystyka i cel działania fundacji.
Fundacja Zeggerteum z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Św. Krzysztofa 1 została
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612487 dnia 28.04.2016.
Fundacja Zeggerteum posługuje się numerem NIP: 8971823530 i numerem statystycznym
REGON: 364344223.
Celem Fundacji jest działalność kulturalno-oświatowa obejmująca działania w zakresie:
a) dbania o wysoki poziom muzyki kościelnej w katedrze św. Marii Magdaleny i
w kościele św. Krzysztofa we Wrocławiu;
b) pielęgnowania pamięci o Gerhardzie Zeggercie, wielkim kantorze parafii św. Marii
Magdalenyiśw. Krzysztofa;
c) wybudowania nowych organów w katedrze św. Marii Magdaleny i w kościele św.
Krzysztofa;
d) krzewienia i rozwijania kultury muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki
kościelnej;
e) inicjowania współpracy środowisk naukowych oraz wspierania współpracy między
nimi w dziedzinie muzyki kościelnej;
f) integrowania środowiska muzyków i zespołów kościelnych;
g) krzewienia kultury muzyki kościelnej, przede wszystkim w zakresie tradycji
muzycznej;
h) propagowaniawspółpracymiędzywyznaniowej;
i) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
j) pielęgnowania polskiej tradycji wieloetniczności i tolerancji;
k) działalności oświatowej, kulturalnej i informacyjnej w zakresie muzyki kościelnej;
l) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
m) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej;
n) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
o) wspierania nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
p) propagowania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
q) działalności na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa;
r) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
miedzy społeczeństwami;
s) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
poprzez:
a) inicjowanie i wspieranie projektów związanych z budową lub renowacją instrumentów,
przede wszystkim organowych, oraz budowę lub zakup instrumentów;
b) inicjowanie i wspieranie badań nad nowymi rozwiązaniami technicznymi w dziedzinie
organmistrzostwa;
c) organizowanie otwartych koncertów muzyki organowej, wokalnej, wokalnoinstrumentalnej i instrumentalnej;
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d) wspieranie tworzenia nowych zespołów muzycznych, ze szczególnym uwzględnieniem
zespołów kościelnych;
e) organizowaniekursówiszkoleń;
f) współpracę z jednostkami i organami odpowiedzialnymi w poszczególnych instytucjach
za muzykę kościelną.
Fundacja realizuje swoje cele w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:
a) organizowanie konkursów muzyki organowej, w tym improwizacji organowej, muzyki
chóralnej oraz wokalno-instrumentalnej;
b) organizowanie koncertów muzyki organowej, wokalnej, wokalno-instrumentalnej i
instrumentalnej;
c) organizowanie zjazdów, spotkań, sympozjów, konferencji i kursów;
d) organizowanie wyjazdów badawczych i instrumentoznawczych;
e) wydawaniepracnaukowych;
f) wydawanie reprintów wartościowych publikacji muzycznych;
g) wydawanie książek, czasopism, broszur, wydawnictw fonograficznych.
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczane wyłącznie na cele
statutowe Fundacji mające charakter działalności pożytku publicznego.
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji,
przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
Dane dotyczące członków zarządu Fundacji Zeggerteum:
Tomasz Kmita-Skarsgård – dyrektor fundacji
Bartosz Kuriata – wicedyrektor fundacji
Rada Nadzorcza:
Andrzej Fober – przewodniczący
Annemarie von Kap-herr
Joanna Giel
Kurator:
Jakub Tarka

Czas trwania Fundacji:
Fundacja rozpoczęła działalność 02.05.2016, a okres trwania działalności jest nieoznaczony.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
Niniejsze sprawozdanie finansowe Fundacji zawierające dane finansowe zostało sporządzone
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017.
Sprawozdanie finansowe fundacji zostało sporządzone zgodnie z przepisami:
- ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości
- ustawy z dnia 06 kwietnia 1984r. o fundacjach
- innych, mających zastosowanie do organizacji.
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Dane finansowe dotyczące roku 2017, ujęte w niniejszym sprawozdaniu zostały przyjęte na
podstawie Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat sporządzonych na dzień 31.12.2017r.
W celach porównawczych przedstawiono dane za rok poprzedni czyli za okres od 02.05.2016
do 31.12.2016, który był pierwszym rokiem działalności fundacji.

Założenie kontynuacji działalności:
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
Sprawozdanie to zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez jednostkę
w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania
finansowego nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności
fundacji.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych
prowadzonych w programie Krawiec FK według ustalonych i stosowanych w roku obrotowym
zasad rachunkowości.

Podstawowezasadyrachunkowości:
a) Przychody ze sprzedaży – dochody mogą pochodzić w szczególności z:
- podstawowej działalności statutowej – darowizn
- działalności statutowej odpłatnej
b) Koszty działalności operacyjnej:
Wszystkie koszty są ujmowane w roku obrachunkowym, w którym występują, chyba, że
dotyczą innego okresu. W takim przypadku odnoszone są do odpowiednich przychodów
poprzez rozliczenia międzyokresowe kosztów.
Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym z uwzględnieniem
podziału na działalność nieodpłatną i odpłatną.
Na wynik finansowy składają się zapisy:
- wynik finansowy z działalności statutowej
- wynik z działalności gospodarczej
- wyodrębnione koszty ogólnego zarządu (adminstracyjne)
- wynik z działalności operacyjnej
- wynik finansowy
Nadwyżka przychodów nad kosztami zwiększa przychody roku następnego.
Nadwyżka kosztów nad przychodami zwiększa koszty roku następnego.
c) Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Zgodnie z zasadą memoriału i ostrożnej wyceny ewidencjonowane są tylko niewątpliwe
pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne oraz wszelkie koszty operacyjne i straty
nadzwyczajne.
d) Aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne
Wycenia się według ceny nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy
amortyzacyjne. Na dzieńbilansowyFundacjaZeggerteumnieposiadałaśrodkówtrwałych.
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e) Należności i zobowiązania
Należności i zobowiązania w ciągu roku wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień
bilansowy należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Na
dzieńbilansowyniewystępowałynależnościizobowiązania.
f) Środki pieniężne
Wycena operacji pieniężnych w walucie polskiej oraz posiadanych środków pieniężnych w
tejże walucie dokonywana jest według wartości nominalnej.
Wycena operacji pieniężnych w euro (EUR) oraz posiadanych środków pieniężnych w tej
walucie dokonywana jest według wartości nominalnej przeliczonej na walutę polską według
kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień wyceny.
g) Rozliczenia międzyokresowe
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują wydatki dotyczące miesięcy
następujących
po
okresie
objętym
sprawozdaniem
finansowym.Na
dzieńbilansowyniewystępowałyrozliczeniamiędzyokresowe.
h) Fundusze własne
Fundusz statutowy wykazywany jest w wartości nominalnej w wysokości dokonanej wpłaty
przez fundatora.
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Fundacja Zeggerteum
ul. plac św. Krzysztofa 1
50-056 Wrocław
NIP 8971823530
BILANS sporządzony na dzień 31.12.2017
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości
AKTYWA
Stan aktywów na dzień:
31.12.2016
31.12.2017

Wyszczególnienie aktywów

A. AKTYWA TRWAŁE
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

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

35 667,58

73 884,51

0,00
0,00
35 667,58
0,00

0,00
0,00
73 884,51
0,00

0,00

0,00

35 667,58

73 884,51

PASYWA
Stan pasywów na dzień:
31.12.2016
31.12.2017

Wyszczególnienie pasywów

A. FUNDUSZ WŁASNY

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

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe

Pasywa razem

35 667,58

73 884,51

1 000,00
0,00
0,00
34 667,58

1 000,00
0,00
34 667,58
38 216,93

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

35 667,58

73 884,51

Zarząd Jednostki
....................................................
(miejsce i data sporządzenia)

.............................................

..........................................................

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)
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Fundacja Zeggerteum
ul. plac św. Krzysztofa 1
50-056 Wrocław
NIP 8971823530
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2017
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz

Wyszczególnienie

1

2

Kwota za rok
poprzedni
31.12.2016
3

A. Przychody z działalności statutowej
I
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
II Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
III Przychody z pozostałej działalności statutowej
B. Koszty działalności statutowej
I
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
II Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
III Koszty pozostałej działalności statutowej
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)
D.
E.
F.

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

G.

Koszty ogólnego zarządu

H.

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

I.
J.

Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne

K.
L.

Przychody finansowe
Koszty finansowe

M.
N.

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

O.

Kwota za rok
obrotowy
31.12.2017
4

36 846,18
36 846,18
0,00
0,00
639,60
639,60
0,00
0,00
36 206,58

38 645,18
38 645,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38 645,18

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

350,01

512,31

35 856,57

38 132,87

0,00
1 200,00

0,00
0,00

11,17
0,16

84,12
0,06

34 667,58

38 216,93

34 667,58

38 216,93

Zarząd Jednostki

................................................
(miejsce i data sporządzenia)

..........................................

...............................................................

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)
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Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego
Wyjaśnienia do bilansu
Bilans oraz rachunek zysków i strat został sporządzony zgodnie z ustawą o rachunkowości z
dnia 29 września 1994 na podstawie załącznika nr 6.
Fundacja Zeggerteum nie posiada środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Należności i zobowiązania na dzień bilansowy nie występują.
Aktywa obrotowe
Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w banku na rachunku bieżącym (PLN)
- środki pieniężne w banku na rachunku bieżącym (EUR)
- środki pieniężne w banku na rachunku oszczędnościowym (PLN)

73 884,51
73 884,51
73 884,51
94,57
62 573,38
11 216,56

Pasywa:
Fundusz statutowy
Wynik finansowy za rok obrotowy
Zysk z roku ubiegłego

73 884,51
1 000,00
38216,93
34 667,58

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
bilansową w wysokości 73 884,51 zł.
Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości w bilansie fundacji fundusz własny został
powiększony o zysk z roku ubiegłego o kwotę 34 667,58 zł.
Zmiany w stanie rezerw nie występują.
Zmiany stanu odpisów należności nie zostały utworzone.
Rozliczenia międzyokresowe nie występują.

Fundusz statutowy Fundacji Zeggerteum
Na dzień 31.12.2017 fundusz statutowy nie uległ zmianie. Zgodnie ze statutem Fundacji
fundusz statutowy wynosi 1 000 zł.

Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat
Przychody netto z działalności statutowej:
Przychody z podstawowej działalności statutowej
- przychody z tytułu darowizn (PLN)
- przychody z tytułu darowizn (EUR)
Przychody z działalności odpłatnej
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38 645,18
38 645,18
8542,83
30 102,35
0,00

Pozostałe przychody:
Przychody finansowe
- odsetki bankowe

84,12
84,12
84,12

Koszty ogólnego zarządu:
Koszty administracyjne
- usługi obce (usługi bankowe)

512,31
512,31
512,31

Pozostałe koszty:
Koszty finansowe
- odsetki na rachunku

0,06
0,06
0,06

Rachunek zysków i strat za okres 01.01-31.12.2017 r. wykazuje nadwyżkę przychodów nad
kosztami w kwocie 38 216,93 zł.
Zgodnie z przyjętymi
kwotę 38 216,93 zł.

zasadami

przychody

roku

2018

zostaną

powiększone

o

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na podstawową
działalność statutową.

Zmiany w stanie środków pieniężnych
Środki pieniężne w kasie na dzień 31.12.2017 wykazują saldo 0 zł.
Środki pieniężne na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2017 wykazują saldo 73 884,51 zł.

Pozostałe informacje uzupełniające
Informacje o zatrudnieniu:
W okresie 01.01-31.12.2017 Fundacja Zeggerteum nie zatrudniała pracowników.
Wynagrodzenie zarządu:
W okresie bilansowym nie wypłacono członkom Zarządu wynagrodzeń, odszkodowań,
odpraw itp.
Pożyczki i podobne świadczenia udzielone członkom zarządu:
Na dzień 31.12.2017 nie występują.
Zdarzenia po dni bilansowym nieujęte w sprawozdaniu finansowym:
Nie odnotowano.

Podpisy wszystkich członków zarządu

Podpis osoby prowadzącej księgi rachunkowe
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