Sprawozdanie z działalności fundacji
za rok 2019
1. Dane rejestracyjne fundacji
Nazwa fundacji

Fundacja Zeggerteum

Siedziba i adres fundacji

pl. Św. Krzysztofa 1 50-056 Wrocław

Aktualny adres do
korespondencji
Adres poczty elektronicznej

pl. Św. Krzysztofa 1 50-056 Wrocław

REGON

364344223

Data wpisu w KRS

28.04.2016

zeggerteum@schg.pl

Imię i nazwisko

Nr KRS

0000612487
Pełniona funkcja

Dane członków zarządu
fundacji (wg aktualnego wpisu
w KRS)

Tomasz Kmita-Skarsgård
Bartosz Kuriata

dyrektor
wicedyrektor

Określenie celów statutowych
fundacji (ze statutu)

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 Magdaleny i św. 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)
propagowania współpracy międzywyznaniowej;
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.

2. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym
Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście
prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym)

W roku 2019 fundacja kontynuowała działalność polegającą wyłącznie na zbieraniu funduszy w celu realizacji
projektu budowy organów. Gromadzone środki pochodzą głównie z darowizn przekazywanych na ufundowanie
konkretnej piszczałki w powstających organach. Darczyńcami są osoby fizyczne które pragnęły mieć udział w
niniejszej inicjatywie. Realizacja kolejnych etapów budowy organów będzie możliwa dopiero w momencie
uzyskania wystarczających funduszy dlatego obecnie działalność fundacji jest związana głównie z
pozyskiwaniem środków z darowizn.

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych
Nie występowały

3. Działalność gospodarcza
Informacja czy fundacja prowadziła
działalność gospodarczą

TAK
PROWADZIŁA

NIE
PROWADZIŁA

X

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji

•
Uchwała nr 1/2019 Rady Fundacji Zeggerteum z dnia 22 marca 2019 r. o zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego za rok 2018 (1.01.-31.12.2018)
•
Uchwała nr 2/2019 Rady Fundacji Zeggerteum z dnia 22 marca 2019 r. o zatwierdzeniu sprawozdania
merytorycznego za rok 2018 (1.01.-31.12.2018)

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów fundacji w okresie sprawozdawczym,
z wyodrębnieniem ich źródeł
Kwota (w podziale na formy płatności)
Wysokość uzyskanych przychodów
Przelew
Gotówka
Inne (wskazać
jakie)
Ogółem

61 102,60

-

-

- ze spadku

-

-

-

- z zapisu

-

-

-

- z darowizn

60 986,85

-

-

- z budżetu jst

-

-

-

- z budżetu państwa

-

-

-

115,75

-

-

- środki pochodzące ze
źródeł publicznych, w tym:

- inne
odsetki
(wskazać jakie)
Informacja o wysokości odpłatnych świadczeń
realizowanych przez fundację w ramach celów
statutowych (z uwzględnieniem kosztów tych
świadczeń)

-

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona
Wynik finansowy z prowadzonej działalności
gospodarczej

-

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z
działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z
pozostałych źródeł

-

6. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew
Gotówka
Inne (wskazać
jakie)
894,04
Koszty fundacji ogółem
a) koszty realizacji celów statutowych
b) koszty administracyjne
- czynsz

-

-

-

- opłaty telefoniczne

-

-

-

- opłaty pocztowe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- inne
(wskazać jakie)

opłaty bankowe, usługi
informatyczne

c) koszty działalności gospodarczej
d) pozostałe koszty

różnice kursowe

615,85
278,19

7. Dane wymienione w § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja
2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. poz. 529,
z 2011 r. poz. 1291 oraz z 2018 r. poz. 2458)
a) Liczba osób zatrudnionych w fundacji
Ogółem

0

Według zajmowanych stanowisk
Stanowisko

Liczba osób zatrudnionych

-

-

-Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej
Stanowisko

Liczba osób zatrudnionych

b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację w okresie sprawozdawczym, z
podziałem na
Wynagrodzenia

-

Nagrody

-

Premie

-

Inne świadczenia
Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w
działalności gospodarczej
c)Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością
gospodarczą, z podziałem na
Wynagrodzenia
Nagrody

-

Premie

-

Inne świadczenia
d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia

-

e) Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy
statutowej udzielania takich pożyczek
f) Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych oraz kwoty zgromadzone w gotówce
Kwota
Nazwa banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej

ING Bank Śląski S.A

158 207,73

0
Kwoty zgromadzone w gotówce
g) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek
h) Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie
i) Nabyte pozostałe środki trwałe

-

j) Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych
Na wartość aktywów składały się wyłącznie aktywa obrotowe: inwestycje krótkoterminowe w kwocie 158 207,73
zł. Na pasywa składał się fundusz statutowy w kwocie 1 000 zł, zysk z lat ubiegłych w kwocie 96 999,17 zł oraz
zysk netto w kwocie 60 208,56 zł
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności
-

9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych
złożona deklaracja CIT-8 o wysokości podatku dochodowego od osób prawnych

10. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1115 , 1520 , 1655, 1798 i 2088)

NIE

X

TAK

11. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy z
dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491) płatności w gotówce o wartości
równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest
przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą
powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji (wypełnić w przypadku zaznaczenia w pkt 10
odpowiedzi „TAK”).
Data operacji
Kwota operacji

12. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji
Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola
Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była)

NIE

X

TAK

……………………………..………………..

…………………..…………………………

podpis członka zarządu fundacji*

podpis członka zarządu fundacji*

…………………………………
miejscowość, data

*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

