
Fundacja Futurama

ul. Galileusza 8/2A 59-220 Legnica

Regon: 022352561; NIP: 6912504414

 Kwota za rok 

poprzedni 

 Kwota za rok 

obrotowy 

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 67 763,87 66 676,83

I  Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 67 763,87 66 676,83

II  Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 

III  Przychody z pozostałej działalności statutowej 

B. Koszty działalności statutowej 67 754,27 66 612,20

I  Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 67 754,27 66 612,20

II  Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 

III  Koszty pozostałej działalności statutowej 

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 9,60 64,63

D. Przychody z działalności gospodarczej 

E. Koszty działalności gospodarczej

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 9,60 64,63

I. Pozostałe przychody operacyjne 

J. Pozostałe koszty operacyjne 

K. Przychody finansowe 

L. Koszty finansowe 

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 9,60 64,63

N. Podatek dochodowy 

O. Zysk (strata) netto (M-N) 9,60 64,63

Legnica, 30.03.2019r.
................................................
                 (miejsce i data sporządzenia)

Jolanta Chirowska
             (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Ewa Romanów

 ...............................................................

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31-12-2018r

Zarząd Jednostki

Poz Wyszczególnienie

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)



Legnica, 30.03.2019r. 

 
 
 

Informacja dodatkowa Fundacji Futurama 

do sprawozdania finansowego za rok 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018) 

 
 

Fundacja Futurama działa na podstawie wpisu do rejestru KRS dnia 19.02.2014r.                     

sygn.akt: WR.IX NS-REJ.KRS/19314/14/887 pod numerem: 0000497568 Rejestru Stowarzyszeń 

Siedziba Fundacji znajduje się pod adresem: ul. Galileusza 8/2a, 59-220 Legnica. 

Sprawozdanie finansowe Fundacji obejmuje okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. i zostało 

opracowane na podstawie obowiązujących przepisów. 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez 

jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie 

kontynuowania przez nią działalności. 

Wycena aktywów i pasywów jednostki dokonywana jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości. Na dzień 

bilansowy tj. 31.12.2018r. Fundacja nie posiada składników majątku zaliczanych do środków trwałych 

i wartości niematerialnych i prawnych.  

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

Przychody Fundacji stanowiły: 

1. Dotacja na wykonanie zadania zleconego „Akademia Aktywnego Lidera” finansowanego z 

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przeznaczona na realizację projektu w wysokości 

66.510,00 zł, powiększona dodatkowo o kwotę odsetek od środków zgromadzonych na koncie 

bankowym fundacji w wysokości 42,23 zł, łącznie środki z dotacji – kwota 66.552,23 zł 

2. Darowizny w wysokości 115,00 zł  przeznaczone na działalność statutową jednostki. 

3. Pozostałe do wykorzystania z lat ubiegłych środki przeznaczone na działalność statutową 

fundacji w kwocie: 9,60 zł 

Łącznie przychody za 2018 r:  66.676,83 zł. 

Koszty Fundacji stanowiły:  

Koszty związane z obsługą dotacji wyniosły łącznie: 66.552,23 zł. 

Pozostałe koszty w kwocie: 59,97 zł to koszty obsługi konta bankowego fundacji oraz poniesione 

koszty własne przy realizacji projektu. 

Wynik finansowy- zysk wynosi 64,63 zł i stanowi środki zgromadzone w kasie oraz na rachunku 

bankowym Fundacji.  

 

Sporządził: Jolanta Chirowska   

    


