SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
MOVEMENTS FACTORY W ROKU 2015
Dane Fundacji:
Nazwa: Fundacja Movements Factory
Adres siedziby: od lipca 2014 r. - ul. Woźna 9c/3, 61-777 Poznań, (poprzedni adres: ul. Garncarska 9, 61- 817
Poznań)
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 7 marca 2012;
Data rozpoczęcia procesu likwidacji Fundacji: 31 marca 2015;
Data wydania postanowienia Sądu w sprawie likwidacji Fundacji: 26 maja 2015
Numer KRS: 0000413414;
Numer REGON: 302066614;
Numer NIP: 783 168 7115
Członkowie Zarządu Fundacji:
Katarzyna Drzażdżyńska-Tenderowicz – Prezes Fundacji (od lipca 2014 r. do ), Alina Kubiak (do lipca 2014 r.)
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 i naukowej w dziedzinie kultury i sztuki;
c. promocja kultury oraz aktywnego uczestnictwa w kulturze;
d. rozwijanie współpracy międzysektorowej, partnerskiej i sieciowej prowadzącej do tworzenia lepszych
warunków funkcjonowania podmiotów kultury w Polsce, ze 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.
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Główne działania Fundacji w 2015 roku:
W 2015 r. Fundacja Movements Factory nie zrealizowała żadnych projektów, ponieważ został rozpoczęty
proces likwidacji, który został zakończony wykreśleniem z KSR dn. 26.05.2015 r.

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 zostało zatwierdzone przez Zarząd Fundacji 8. czerwca 2015 roku.
08-06-2015
bieżący rok
obrotowy

A.

Przychody z działalności statutowej

552,00

I.
II.

0,00
552,00

Składki brutto określone statutem
Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje

B.

Koszty realizacji zadań statutowych

0,00

C.

Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)

552,00

D.

Koszty administracyjne

824,60

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

0,00
0,00
229,83
0,00
0,00
594,77

Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Amortyzacja
Pozostałe

E.
F.
G.
H.

Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)
Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)
Przychody finansowe
Koszty finansowe

I.

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+EF+G-H)

J.

Zyski i straty nadzwyczajne

0,00

I.
II.

0,00
0,00

K.

-272,60

Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia
Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna

Wynik finansowy ogółem (I+J)
I.
II.

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

Różnica zwiększająca koszty roku następnego
Różnica zwiększająca przychody roku nastepnego

-272,60
0,00
-272,60

Wynik finansowy w kwocie - zł. -272,60 podlega w całości zwolnieniu z PDOP na podstawie art. 17 ust. 1 pkt.
4 ustawy.
W roku 2015 Fundacja nie zatrudniała pracowników.
W roku 2015 Fundacja nie wykonywała działalności gospodarczej.
Fundacja nie posiada zaległości podatkowych oraz na rzecz ubezpieczeń społecznych ZUS.
W roku 2015 w Fundacji nie była przeprowadzona kontrola.
Poniżej odpisy uchwał podjętych przez Zarząd Fundacji w 2015 roku:
Uchwała nr 1/2015 z dnia 31 marca 2015 roku podjętą przez Zarząd Fundacji w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za rok 2014 (1.01 – 31.12.2014)
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Uchwała nr 2/2015 z dnia 31 marca 2015 roku podjętą przez Zarząd Fundacji w sprawie przekazania
majątku Fundacji Movements Factory
Uchwała nr 3/2015 z dnia 31 marca 2015 roku podjętą przez Zgromadzenie Fundatorów w sprawie
likwidacji Fundacji Movements Factory

Uchwała nr 4/2015 z dnia 31 marca 2015 roku podjętą przez Zgromadzenie Fundatorów w sprawie
powołania likwidatora Fundacji Movements Factory
Uchwała nr 5/2015 z dnia 31 marca 2015 roku podjętą przez Zgromadzenie Fundatorów w sprawie
odwołania Zarządu Fundacji
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