
Sprawozdanie z działalnoki fundaĘiża rak 2017

§prawozdan ie z dĄałalności

My fufure
(nazwa fundacii)

= za rok 20l7o i

Ęodnie z §5 rozPoządzenie Ministra Sprawiedtiwości z dnia 8 mąla 2001 r. w spławie ramowego
zakresu sPrawozdania z dzidalnośń (Dz. U, Nr 5a, poz. 529, z póżn, zm1 spnwozdańe
oĘmuje okres rcku kalendaęowego waz składa §ę je każdego roku z dziaŁalngściza iok fuew.
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Spnwozdanie z działalności fundacji za rck 2017 MyFuture

1.1 l Dane fundacji.

1.2 Dane doĘczące członków zażądu fundacji.
{należy podać: imię i nazwisko, pełnionąfunkcję)

Natalia Ró:żańska , Prezes Zarządu
Marta Różańska, Członek Zarządl

1.

2.

1.3 | Cele statutowe fundacji.

1. §/spieranie działalności edukaryjnej, lililturalnej, społeczrrej orazprzsdsiębiorczej.
2- lnspirowanie rlzeci, młodzieĘ oraz dorosĄrch do wyzraczania celów na przyszłość_
3. Pomoc oraz coaching w podejmowaniu decyzji dotyczących zawodu wykonywanego w
przysńaści.
4. Informowanie oraz praktycane wskazówki złvię,ane z róźnorodnymi ścięzkarni
kariery moźliwymi do wyboru.
5. Rozrłijanie pomostu pomiędzy edukacjąa rynkiem pracy.
6. Propagowanie międzynarodcwych ścieźek rozwoju.
7. Rozwijanie kontaktów naukorłych, kulturalnych, polĘcznych i społecznych
pcmiędzy przedstawicielami rółrych krąiów, społeczrości.
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Sprawozdanie z działalnościfundacji za rok 2017 MyFuture

2.1
Zasady, formy i zakres
celów statutowych,

działalności statutowej z podaniem realizacji

Fundacja prowadzi nieodpłatną i adplatnądziałalność pozytku publicnrego i osiąga swoje
cele poprzez

1" Prowadzenigporadnictwa dla dzieci i młodziery, w postaci inspirujących spotkań, wizyt
w firrnach, spotkań coachingowych 1 :1.

2. Współpracęzwładzami samcrząCoxymi, rządorłynii arganlzacjarnpozarządowymi w
zakresie wymienionym w cęiach działania Fundacji.
3. Zwiększenie wiedry o innych kulturach, obyczajach i tradycjach.
4. Srganizowanie wymian oraz praktyk młodzieźowych nastawionych na wyrnianę
dośNi adczęń międzykulturovlych.
5. Zaangłżawanie w ploglamy stypendialne i szkoleni*rve dla młodziezy szkolnej i
akademickiej, wolottarirx zy łraz specjalistów różnycłr dzładzin;
6. Frowadzenię §tfonv internetowej która edukuje oraz inspiruje w zakresie wymienionym w
cel ach dzlałani a Fundacj i.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać dz!Ńalność imych osób i insĘtucji
zbieżnąz jej celami.

2.2 | Opis głównych zdarzeń prayvnych o skutkach finansovtfych.

Przeprowadzono:

1. W oparciu o ,,Cele Fundacji" punK 3 {ł" 3"Pomoc oraz coachingw podejmowaniu decyzji
daĘczących zawodu łvykonywanego w przyszłości.) , zostały zrealizawane nieodpłatne
prezentacje w szkołach, kółkach zainteresowania. w których brało udział łącznie około 180
osób.

2. W oparciu o ,,Cele Fundacji" punld 1/2/3ł415ł6, zostały napisane aĘkuły na blogu w celu
edukacyjnym araz inspirującym w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

3. Funcjacja w Sierpniu 2817 podpisała uff}owę na realizaĆję projektu "FUTURE
ENTREPRĘNEUR§ OF POLAND -DĘVELOPIbIENT OF ENTREPRENEURIAL
PRE-INCUBATOR PRoGRAM lN POLAND"

UMOWA FlNANSOWA dla: Projektu z wieloma Beneficjentami, Programu ERASMUS+1
NR UMOlĄfY 2017-1-PL0I-KA205-03667S. Niniejsza umowa finansowa, zwana dalej Umow

.a, zostaje zawałta puezż pomiędzy następującymi stronami:

Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE} - Narodową Agencją programu ERASMUS+ z
siedzibą w Warszawie przy Al, Jerozolimskich 142A, KRS 0000024777, NlP 526-,10-00-645,
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Sprawazdanie z działalnaścifundacji za rok 2a17 lvlyFuture

zwarrą dalej ltlA, reprezentowana przęz §woich przedstawicieli prawnych, a fundacją My
Future, reprezentującą równiez Duńskiego Pańnera lnstitute For Applied Knowledge

§zas realizacj i proj ektu : 0 1 . 08, 2S 17 -31J2.2g1 B

Koszty poniesione przezFundację: w 2D1? raku 8718,Mzł
Statutowe: 7 27 g,7 Q (Erasmus+}
Administracyj ne: 1 438, 94
Odsetki z tyit-flu nieterminowej zapłaty: 0,00

3 |lnformacja o prowadzonej działalności gospodarczej yyg wpisu do
| Ęestru przedsiębiorcóur KRS.

nie dotyczy

Odpisy uchwał zarządu fundacji {w załączeniu).

Załącznik 1 - Uchwała nr 1ł2a18 z dnia 30,06.20.18r,
finansowega za 2a17 rok,

brak?

o zatwierdzenia sprawczdania

5. lfi"J§.""ra 
o rnysokości uzyskanyeh przychodów z wyodrębnieniem ich

Przychody ogółem: 126 354,42zł

Wtym:

a) ze spadku:0,00zł

b) z zapisu: 0,00zł

c} z darawizn: 1212,71zł

d) ze środków publicznych, w tym: 124 364,19 (Erasmr.ls+}

- z budzetu państwa:O,O0zł

- z budżetu gminy:0,OOzł

e} z innych źrgdeł {wskazać jakie):'t77,52ń {róznice kursowe)

ł z odPłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach ce!ów
statutowych iz uwzględ n ieniem kosztów tych świadczeń} :0,00zł
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Sprawazdanie z działalnaścifundacji za rok 2o17 MYFuture

g) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, wynik finansowy tej
działalności araz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł:0,00zł

6. lnformacja o poniesionych kosztach,

Koszty ooófem:8 71 8.64zł

Wtym:

a} na realizację celów statutowych:7 279,7azł

b}na administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.):1438,94zł

c) na działalność gospodarczą 0,00zł

Pozostałe koszty (wskazać jakie):wydatek na zakup środka trwałego 5879,00zł

7, Dane w następującym zakresie:

7.7 Zatrudnienie w fundacji.

Liczba osób zelrudnionych ogółem: 2 (vuyiaśnienie: osoby te widnieją w KRS.
ale bez wynagrodze$ia}

Wtym:

a) wg zajmowanych stanowisk:

-Natalia Różańska -Prezes Zarządu

-Marta Rózańska -Członek Zaządu

b) osoby zatrudnione wyłącznie w działalności gospodarczej:

nie dotyczy

7.2, Wynagrodzenia.

7.2,1

Łączna kwota w3tnagrodzeń tłrypłaconych ptzez fundację.
(z podziałem na v,łynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,
z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie
w dz i akl ności gospoda rczej}
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Sprawozdanie z działalnościfundacji za rok 2a17

0,00zł

MyFuture

7.2.2

Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz
osobpm kierującym wyłączn ie działal nością 9 ospo darczą
(z poidziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia)

0,alzł

7.2.3 |Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia.

0,00zł

I Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne.
a ą le padziałem wg icłł wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców,
I 'J 

|warunkow płzyznania pożyczek wraz z podaniem podstawy statutowej ich
udzielenia)

0,00zł

7.4 |KwoĘ ulokowane na rachunkach bankourych ze wskazaniem banku.

Bank ZachodniWBK -kwota 142 47a,8azŁ

7.5
Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub
nabyĘch akcii w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych
spółek.
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Spnwozd a n ie z działal naści fundacj i za rok 201 7

0,00zł

MyFuture

7.6 Nabyte nieruchomości, ich
ułydatkowanych na to nabycie.

przeznaczenie oraa $rysokość kwot

t

0,00zł

7.7 | Nabyte pozostałe środki trwałe.

0,00zł

7.8
Wańość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów
statystycznych.

suma bilansowa 151 s7ajlzł
-Aktywa trwałe -57 51,52zł -Kapitał własny _ 118 853,18zł
-Aktywa obrotowe -143270,8Ozł -Zobowiązania -32 516,93zł

Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe
8. |i samorządowe {usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia

publiczne| oraz o wyniku finansolvym tej działalności.

9.
lnformacia o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań
podatkovrrych, a takźe informacja w §prawie składanych deklaracji
podatkowych.

Fundacja w celu rozlir,zenia podatku dochodowego złożyła ClT-8 z zał. C|T-8/O, CIT-D, z
którego nie wynikało zabowięanie podatkowe

nld
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Sprawozdanie z działalnościfundacji za rok 2a17

4^ |lnformacja, czy w okresie §prawozdawczym była pzeprowadzanalv' 
Ikontrola oraz jej uryniki.

|.i: ,".

*Ł--iry.u*..

{/,l/a/łb ń'r.ovĘ *3r,rrfu
nld

podpis członka zarządu f u ndacj i*

Natalia Różańska
podpis członka zarządu fundacji"
Mańa Różańska

My Future
www my-future. info

,ł§lJ3§3fl,liilr-*s,,"l.-::,'"';:l.

e-mail: hello@my-futUre.Ifl in
.^,lel (+48) 602222753

*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jezeli statut fundacji nie stanowi
,inaczej.
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