Sprawozdanie z działalności
Fundacji Most the Most za rok 2020

Fundacja Most the Most jest niezależną organizację non-profit, której
fundatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
Fundacja rozpoczęła swoją działalność 28.10.2020 r. W okresie
od 28.10.2020 r. do 15.10.2021 r. prezesem Zarządu Fundacji była Pani Beata
Kuchcińska.
I.

Cele statutowe Fundacji:
1.
rewitalizacja i odbudowa obiektów zabytkowych;
2. wspieranie ochrony dóbr kultury materialnej i niematerialnej;
3. wykorzystanie dóbr kultury materialnej i niematerialnej do rozwoju
regionu poprzez zwiększenie jego atrakcyjności kulturowej,
turystycznej oraz inwestycyjnej;
4. upowszechnianie wiedzy i promowanie dziedzictwa narodowego
i działalności z zakresu kultury, sztuki oraz ochrony przyrody;
5. edukacja i upowszechnianie historii Rzeczypospolitej Polskiej
w kraju i za granicą;
6. działania na rzecz rozwoju i promocji działań na rzecz rozwoju
postaw etycznych, edukacji młodego pokolenia i budowania
kapitału społecznego;
7. działania na rzecz rozwoju i promocji działalności kulturalnej
budującej wizerunek Rzeczypospolitej Polskiej;
8. łączenie
ochrony
zabytków
z
samofinansowaniem
i przynoszeniem dochodu lokalnym społecznościom;
9. prowadzenie działalności charytatywnej i filantropijnej;
10. wspieranie edukacji;
11. wspieranie twórczości związanej z kulturą, nauką i rozrywką;
12. działalność muzealna, konserwacja dzieł sztuki, oraz wspieranie
działalności pielęgnującej tradycję i historię Rzeczypospolitej
Polskiej;
13. wspieranie oraz podejmowanie działań prowadzących do
odzyskania utraconych dóbr dziedzictwa kulturowego;
14. Integrowanie strony społecznej, podmiotów, we wszelkich
skoordynowanych działaniach w celu realizacji celów statutowych.

II.

W roku 2020 Fundacja zawarła następujące zobowiązania:
1. Obsługa prawna Fundacji
a. Termin obowiązywania: 24.11.2020 r – 31.01.2021 r.

2. Konto bankowe Fundacji
a. Termin obowiązywania: 25.11.2020 – czas nieokreślony
3. Obsługa księgowa i kadrowa Fundacji
a. Termin obowiązywania: 09.12.2020 – 31.12.2021
III. W roku 2020 utworzono następujące regulacje dla Fundacji:
1. Regulamin udzielania zamówień
2. Regulamin funkcjonowania Rady Fundacji
3. Regulamin pracy zarządu Fundacji
4. Wdrożono logo Fundacji oraz zatwierdzono Księgę identyfikacji
wizualnej
5. Plan finansowy na rok 2021
IV. W roku 2020 Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
V. Lista uchwał Zarządu Fundacji
a. Uchwała nr 1/2020 z dnia 24.11.2020 r.– Regulamin udzielania
zamówień
VI. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów,
a. przelew środków w tytułu funduszu założycielskiego; kwota:
5 000 000,00 zł – przelew z Banku Gospodarstwa Krajowego
(Fundator).
VII. Informacja o poniesionych kosztach na: realizację celów statutowych,
administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.), działalność
gospodarczą, pozostałe koszty.
a. Koszt obsługi rachunku bankowego: 130,00 zł – uregulowane
przelewem
b. Koszt obsługi prawnej: 6 697,35 zł – uregulowane przelewem
c. Koszt obsługi księgowej i kadrowej: 1 672,80 zł – uregulowane
przelewem

VIII.Dane o: liczbie osób zatrudnionych w fundacji.
a. W roku 2020 Fundacja nie zatrudniała pracowników.
IX. Środki zgromadzone są na rachunku bankowym prowadzonym przez
Bank Gospodarstwa Krajowego.
X. W roku 2020 Fundacja nie realizowała płatności w gotówce.
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