
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
ZA ROK 2017 

FUNDACJA inCANTO 



I. Informacje o organizacji 

Fundacja inCanto 
Adres siedziby: ul. Grodzka 54/BIV, 31-044 Kraków 
Telefon: 12 659 28 88 
E-mail: poczta@fundacjaincanto.pl 
Strona internetowa: www.fundacjaincanto.pl 
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 29.11.2017 
KRS: 0000706403 
REGON 368861524 
NIP: 6762540382 

W 2017 roku Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. 

Członkowie Zarządu Fundacji: 
Łukasz Serwiński - prezes 
Marta Bernat - dyrektor zarządzający, członek zarządu 
Agnieszka Kosecka-Wierzejska - członek zarządu 
Daniel Wierzejski - członek zarządu 

Cele fundacji: 

1. Samodzielna działalność w zakresie kultu religijnego, w szczególności poprzez 
rozwój i promocję muzyki liturgicznej oraz teologii, historii i duchowości liturgii; 

2. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 
3. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 
4. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
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5. Działalność charytatywna i pomoc społeczna. 

II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów. 

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1. Wspieranie autorów i wykonawców m. in. sztuki religijnej, 

2. Wspieranie rozwoju środowisk, w których działają autorzy i wykonawcy m. in. sztuki 
religijnej, 

3. Promocję środowisk twórczych oraz wyników ich pracy, 

4. Organizowanie spotkań, warsztatów, koncertów, wystaw, sesji naukowych oraz 
innych odpowiednich imprez, 

5. Współpracę z innymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą w zakresie 
objętym celami Fundacji. 

Fundacja rozpoczęła swoją działalność pod koniec listopada 2017 roku. W grudniu 2017 
roku były podejmowane działania organizacyjne, aby umożliwić organizacji rozpoczęcie 
pracy. 

III. Odpisy uchwał zarządu Fundacji 

Odpisy uchwał Zarządu Fundacji stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania. 

IV. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów na dzień 31.12.2017 r. 

W 2017 roku Fundacja uzyskała przychody w kwocie 30 101,27 zł, w tym: 

- przychody działalności statutowej: 30 100 zł, 

- przychody finansowe: 1,27 zł 



V. Informacja o poniesionych kosztach na dzień 31.12.2017 r.  

W 2017 roku Fundacja poniosła koszty statutowe o łącznej wysokości 8 374,24 zł, w całości 
były to koszty ogólnego zarządu. 

VI. Dane o: 

a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z 
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, 

W 2017 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników. 

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na 
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych 
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, 

Koszty nie wystąpiły. 

c) wysokości 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 i inne 
świadczenia, 

Nie dotyczy. 

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia w 2017 rok, 

Nie dotyczy. 

e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, 
ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem 
podstawy statutowej udzielania takich pożyczek, 

Fundacja nie udzielała pożyczek. 

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku 

Na dzień 31.12.2017 roku Fundacja posiadała na koncie w mBanku 22 666,08 zł. 

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w 
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek, 



Nie dotyczy. 

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na 
to nabycie, 

Nie dotyczy. 

i) nabytych pozostałych środkach trwałych, 

Nie dotyczy. 

j) wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych, 

- wartość aktywów na dzień 31.12.2017 : 22 753,03 zł  

- zobowiązania Fundacji na dzień 31.12.2017: 0,00 zł 

VII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i 
samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) 
oraz o wyniku finansowym tej działalności, 

Nie dotyczy. 

VIII. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań 
podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji 
podatkowych. 

Nie dotyczy 

Załączniki: 

Uchwała 1/2017 z dnia 16.11.2017 w sprawie przyjęcia statutu 

Uchwała 2/2017 z dnia 28.12.2018 

Uchwała 3/2017 z dnia 28.12.2018


