SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MUZYKI NOWEJ KWARTLUDIUM
ZA ROK 2013
1. Informacje podstawowe
Fundacja Muzyki Nowej KWARTLUDIUM
z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Krasickiego 6.
KRS: 0000481403
REGON 221974113
NIP 9571071297
Zarząd Fundacji:
Piotr Nowicki – Prezes
Paweł Nowicki – Wice Prezes
Małgorzata Zamorska – Wice Prezes
Głównym celem Fundacji propagowanie muzyki współczesnej oraz podnoszenie kultury muzycznej społeczeństwa.
Do celów szczegółowych Fundacji należą:
1. Wspieranie, promowanie i upowszechnianie wykonawstwa polskiej muzyki współczesnej i nowej, a w
szczególności prawykonań muzyki polskiej.
2. Promowanie twórczości współczesnych polskich kompozytorów.

3. Wspieranie profesjonalnych muzyków zajmujących się muzyką współczesną – ich rozwoju zawodowego i
naukowego.

4. Popularyzacja muzyki współczesnej.
5. Wspieranie i promowanie działań artystycznych z pogranicza sztuk (teatr, film, plastyka, sztuki wizualne,
nowe media) przyczyniających się do upowszechniania muzyki współczesnej.

6. Wspieranie i popularyzowanie działalności edukacyjnej przyczyniającej się do popularyzacji muzyki, a w
szczególności muzyki nowej w różnych grupach wiekowych.

7. Wspieranie i popularyzowanie działalności w zakresie kultury na rzecz osób niepełnosprawnych –
upowszechnianie ich udziału w wydarzeniach kulturalnych, w tym w szczególności muzycznych;
podnoszenie kultury muzycznej osób niepełnosprawnych, w tym szczególności wiedzy o muzyce nowej;
promowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej osób niepełnosprawnych.
2. Działalność Fundacji Muzyki Nowej KWARTLUDIUM w roku 2013
Fundacja Muzyki Nowej KWARTLUDIUM została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16.10.2013
roku. W roku 2013 Fundacja nie prowadziła działalności.
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
Nie dotyczy.
4. Odpisy uchwał zarządu Fundacji
Nie dotyczy.
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów i poniesionych kosztach
1. W 2013 roku Fundacja nie prowadziła działalności.
2. Zysk netto za 2013 rok wyniósł 0,00 zł.
6. Dane o zatrudnieniu.
1. Fundacja w 2013 roku nie zatrudniała osób i nie wypłacała z tego tytułu wynagrodzeń.
7. Pozostałe informacje o działalności
1. W 2013 roku Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych, nie lokowała środków na rachunkach bankowych, nie
nabywała obligacji, udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego, nie nabyła nieruchomości ani środków
trwałych.
2. W 2013 roku Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.
3. Za rok 2013 Fundacja Muzyki Nowej KWARTLUDIUM złożyła do III Urzędu Skarbowego w Gdańsku formularz
CIT – 8 tj. zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego
od osób prawnych. Zobowiązania podatkowe Fundacji w 2013 roku wynosiły 0,00 zł. Kopię deklaracji przesyłamy w
załączeniu.
Sprawozdanie z działalności zatwierdził Zarząd Fundacji Uchwałą nr 2/03/2014 z dnia 20-03-2014.

