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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
MOVEMENTS FACTORY W ROKU 2012

Dane Fundacji:
Nazwa: Fundacja Movements Factory
Adres siedziby: ul. Garncarska 9, 61- 817 Poznań
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 7 marca 2012;
Numer KRS: 0000413414;
Numer REGON: 302066614;
Numer NIP: 783 168 7115
Członkowie Zarządu Fundacji:
Alina Kubiak – Prezes Fundacji
Iwona Pasińska – Członek Zarządu Fundacji
Cele statutowe fundacji:
a. wspieranie rozwoju sztuki tańca oraz wszelkich form działalności
artystycznej;
b. inicjowanie

edukacji

kulturalnej

oraz

działalności

badawczej

naukowej w dziedzinie kultury i sztuki;
c. promocja kultury oraz aktywnego uczestnictwa w kulturze;,
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d. rozwijanie współpracy międzysektorowej, partnerskiej i sieciowej
prowadzącej
podmiotów

do

tworzenia

kultury

w

lepszych

Polsce,

ze

warunków

funkcjonowania

szczególnym

uwzględnieniem

podmiotów sztuki tańca.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. animowanie,

organizowanie,

produkowanie,

promowanie

oraz

prezentowanie wydarzeń artystycznych, edukacyjnych i naukowych;
b. udzielanie merytorycznej i organizacyjnej pomocy twórcom, w tym w
szczególności wspieranie rozwoju młodych artystów i debiutantów;
c. prowadzenie szerokiej działalności informacyjnej, dokumentacyjnej,
archiwizacyjnej i promocyjnej w zakresie kultury i sztuki;
d. prowadzenie działalności wydawniczej w dziedzinie popularyzacji
sztuki i edukacji kulturowej;
e. wspieranie międzynarodowej wymiany artystycznej;
f. działalność na rzecz wspierania rozwoju infrastruktury oraz badań
naukowych w zakresie kultury i sztuki;
g. analizowanie polityk kulturalnych, formułowanie opinii i wniosków oraz
podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości zarządzania kulturą;
h. współpracę

z

organami

centralnymi,

władzami

samorządowymi,

instytucjami kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi, podmiotami
gospodarczymi

działającymi

w

sferze

kultury,

jednostkami

organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, mediami i
indywidualnymi artystami w celu realizacji celów statutowych;
i. inne działania sprzyjające rozwojowi celów statutowych Fundacji.

Główne działania Fundacji w 2012 roku:
Fundacja Movements Factory została zarejestrowana 7 marca 2012 roku. W
okresie od 7 marca do 31grudnia 2012 roku, Fundacja przygotowywała
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plany realizacji celów statutowych w roku 2013. Już w roku 2012 Fundacja
rozpoczęła współpracę z Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu, z którym w
okresie luty-maj 2013 zrealizowała projekt Święto wiosny 6,6/66.
W

roku

2012

Fundacja

nie

sporządziła

żadnych

uchwał.

Sprawozdanie finansowe za rok 2012 zostało zatwierdzone przez
Zarząd Fundacji 30 czerwca 2013 roku.
Informacje o przychodach i poniesionych kosztach przez Fundację:
Przychody statutowe - 1500,00 zł
Przychody składają się z: fundusz założycielski

1500,00 zł

Przychody finansowe - odsetki od lokat 0,79 zł
Koszty realizacji działań statutowych - nie wystąpiły
Koszty administracyjne - 235,18 zł, składają się z następujących pozycji:
- materiały

94,48 zł

- usługi księgowe i bankowe
- pozostałe – domena

19,00 zł

121,70 zł

W roku 2012r Fundacja nie zatrudniała pracowników.
W roku 2012 Fundacja nie wykonywała działalności gospodarczej.
Fundacja

nie

posiada

zaległości

podatkowych

oraz

ubezpieczeń społecznych ZUS.
W roku 2012 w fundacji nie była przeprowadzona kontrola.
Poznań, dn. 27 grudnia 2013 r.
Sprawozdanie zatwierdził Prezes Fundacji:

na

rzecz

