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S prawozdan ie z działaln ości

My future
(nazwa fundacji)

za rok 2016-

*zgodnie z §5 rozporządzenie Miniska Sprawiedliwości z dnia B maja 2001 r. w sprawie ramowego

zakresu sprawozdania z dzialalności fundac! (Dz, U, Nr 50, poz, 529, z poźn, zm.) sprawozdanie

obejmuje okres roku kalendarzowego oraz składa się je każdego roku z działalności za rok ubiegły.
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Sprawozdanie z działalności fundacji za rok 2016 N{i,Future

1.1 Dane fundacji.

Nazwa Fundacji
My future

siedziba i adres ul.Radornska 49 .

26 -630 Jcdltria-Letnisko

Adres do korespondencji Ul.Radonska 49 ,

26-630 Jedlnia-Letnisko

E-mail
hcl lo@my-litture. info

Faks
brak

3 650707.]]

Data wpisu w KR§
02.08.2016

Nr KRS
0000630090

1 ) | 
Dane dotyczące członków zarządu fundacji.

| (należy podać: imię i nazwisko, pełnionąfunkcję)

1. Natalia Rózallska , Prezcs Zarządu
2. Marta Rózańska, Członek Zarządu

1.3 
| CeIe statutowe fundacji. l

1. Wspierarlic dziłalności edukacy;nej. kultrrralncj, społecznc.; oraz przcdsiębiorczej.
2. Inspirorł'anic dzieci, młodziczy oraz doroslych do wl,znaczania celo.uv na przyszłość.
3. Potnoc oraz coaching rł, podejmowanir-r decyzji dotyczących zarvocltl wykonywanego w
przyszłości.
4. Infbnlorł,anię oraz praktyczne rvskazólvki związane z rclznorodnyrli ściezkami
karicry rnozlirvynri do wyboru,
5. Rozr,vijanie polnostu pornrędzy cdrrkacją a rynkicln pracy.
6. Propagorł,anic rr' iędzyrrl.o.1o,ł,ych ściezek rozwoJu.
7. Rozrvijanie l<otrtakto,uv naukor,vych, kulturalnyclr, polityczrlych i społecznych
poniędzy przedstar,vicielarr-ri roznyclr kra.jólv, społeczności.
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Sprawozdanie z działalności fundacji za rok 2016
Ml.Futlrre

Fr"rndacla pror,vaclzi nieodpłatną i odpłatrrą clziałalność pozytkll publicznego i osiąga stvoje

celc poprzcz:

1, Plorvadzenie poradnictwa dla dzieci i młodziezy, w postaci irlsprlr,rjącycIr spotkań, wizyt

w finnach, spotkań coachitrgor,vych 1 :1 ,

2. Wspołpracę z rvłaclzat1-ri sarriorząc1olvynri, rząclor,vynri i organizirc.jarrri pozatządou,ymi r,v

zakręsie rł,rrrrienionyln w celach działania F-undacji,

3. Zu,iększanie lvierlzy o innych kultr-rraclr, obyczajaclr i tradycjacll,

,ł. Orgarrizownllie 1a,ynian oraz praktyk nrłodziezor,vych nasta\\,ion_vch tla u,ytlianę

do świadczeń międz_vkulturowyclr.

5.Zaangażowanię w programy stypendialne iszkoleniowe dla nlloclziez_v szkolne; i

akaclenr i ck i ej, wo l ontarius zy or az specj a1 i storv roznyclr dziędzin.

6. Prorvaclzenie strony ir'ternetor,vej ktora edukuje oraz inspiruje r,r,zakresie lvyrnienionynl w

cc]lrch dzilrlurlia Ftrndlcj i.

DIa osiągnięcra swyclr cclorv lrundacja lnoze lł,spierać działainość l1lll,vch osób i instytucji

zbtcżnąz jc.1 cciami.

Przeprowadzono:

1. W oparciu o ,,Cele Fundacji" punkt 3 (tj, 3. Porrro0 oraz coaclring rv poclejmor,varriu decyzji

<lotyczących zawocitt wykonywanego w przyszłości.) , zostały zrealizowane nieodpłatne ses]e

coachingowe dla młodzieży i dżieci, w ktorych brało udział łącznie ,15 osob, Zrealizowano 20

godzin sesji, nieodpłatnie.

2. W oparciu o,,Cele Fundacji" punkt,1 l2l3l4l5l6,ZastałaZałoŻona Strona internetowa oraz

Blog w celu edukacyjnym oraz inspirującym w zakresie wymienloĘym w celach działania

Fundacji.

3. Funcjacja napisała wniosek do programu Erasmus+ znadziąąna dofinansowanie

działan statutowych. Wyniki naboru Zostaną ogłoszone W lutym 2017.

Koszty poniesione przez Fundację:
Statutowe:0 zł
Admi nistracy)ne,. 2B2,6 zł
Odsetki z tytułu nieterminowejzapłaly,.0 zł

zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji

celÓw statutowych.

opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych.

I,IY F t,T'tlIłE lłw w- . m| - f Lt h t r e. i rjb



Sprawozdanie z działalności fundacji za rok 2016
NIvFurure

3,
lnformacja o prowadzonej działalności gospodarczej wg wpisu do
rejestru przedsiębiorców KRS,

nie dotyczy

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (w załączeniu).

Załącznik 1 - Uchwała nr 112017 z dnia 30.06.2017r, o zalwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2016 rok,

5.
lnformacja o wy§okości uzyskanych przychodow z wyodrębnieniem ich
źrodeł.

Przychody ogółem: 500.00zł

W tym:

a) ze spadku:0,0Ozł

b) z zapisu: 0,00zł

c) z darowizn: 500,00zł

d) ze środkow publicznych, w tym,

- z budzetu państwa:0,00zł

- z budzetu gminy:O,00zł

e) z innych źrodeł (wskazac jakie):0,00zł

0 z odpłatnych świadczen realizowanych przez fundację w
statutowych (z uwzględnieniem kosztow tych świadczeń):0,00zł

g) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, wynik
działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętdgo
gospodarczej do przychod u osią9 n iętego z pozostałych żrodeł,.O,00zł

ramach celow

finansowy tej
z działalności

6. lnformacja o poniesionych kosztach.

Kosztv ogołem :282.60zł

W tym:

a) na realizację celow statutowych,0,00zł

MY FL,TIJRE lytvv,. m y -fLtt u r e. i nf o



Sprawozdanie z działalności fundac| za rok 2016

b) na administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.),.2B2,60zł

c) na działalnośc gospodarczą,,O,00zł

d) pozostałe koszty (wskazaó jakie):0,00zł

N,lyFuture

Liczba osob zatrudnionych ogółem: ! (wyjaśnienie: osoby te widnieją w KRS,

ale bez wynagrodzenia)

W tym:

a) wg zajmowanych stanowisk:

-Natalia Rozańska -Prezes Zarządu

-Mańa Rozańska -Członek Zarządu

b) osoby zatrudnione wyłącznie w działalności gospodarczej:

nie dotyczy

0,00zł

0,00zł

Dane w następującym zakresie:

Zatrudnienie w fundacji,

Wynagrodzenia.
Łą"-," k*.ta wynagrodzeń wypłaconych przez fundację,
(z podziałem na ńynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,

Ż wyodrębnrcniem całosir $ch wynagrodzeń osób zatrudnionych wylączde

Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz

osobom kie rującym wyłączn ie dzi ałaln ością gos podarczą,
(z podziałem na wynagrodząnia, nagrody, premie i inne swiadczenia

Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia.

jlIY L'UTUIłE tv lv w . llt1, -Jit tu r e. i ry''o
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Sprawozdanie z działalności fundacji za rok 2016
MyFutlrre

7.3

Udzielone przezfundację pożyczki pieniężne.
(z podziałem wg ich wyso,kości, ze wskazaniem pożyczkobiorcow,

warunków przyznania pożyczek wraz z podaniem podstawy statutowej ich

udzielenia

0,00zł

Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,

Bank Zachodni WBK -kwota 217,40ZŁ

0,00zł

Wartość
nabytych

nabytych obligacji oraz
akcji w spółkach prawa

wielkośc objętych udziałow lub
handlowego ze wskazaniem tych

rlanvte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot
anvch na to nabvcie.

Nabyte pozostałe środki trwałe.

a,O0z(

MY FL|TUIŁE w:lry. rrt\, -.ftt tu r e. i n f o
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Sprawozdanie z działalności fundacji za rok 2016

suma bilansowa 1217 ,40zł
-Aktywa trwałe -0,00zł
-Aktywa obrotowe -1217,40zł

-Kapitał własny - 1217,40zł
-Zobowiązania -0.00zł

NlvFuture

n/d

Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe
8. I i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamowienia

bliczne) oraz o wvniku finansowvm tei działalności.

9.
lnformacja o
podatkowych,

tkowvch.

rozticzeniach fundacji
a także informacja w

z tytułu ciążących zobowiązań
sprawie składanych deklaracji

Fundacja w celu rozliczenia podatku dochodowego złożyła ClT-B z zał. CIT-B/O, ClT-D, z
ktorego nie wynikało zobowiązanie podatkowe

10.
lnformacja, czy W okresie sprawozdawczym była przeprowadzana
kontrola oraz iki.

n/d

/t //
rtrl* fr*fu

podpis członka zarządu fundacji*
Natalia Rózańska

/>n
K,2ertób rń,r/p_

podpis członka zarządu fundacji*
Marta Rózańska

*Podpisy co najmniej dwoch członkow zarządu fundacli, jezeli statut fundacji nie stanowi
inaczej,

7.8
Wańość aktywów
sprawozdaniach
sta

i zobowiązań
finansowych

fundacji ujętych we właściwych
sporządzanych dla celów
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