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  Łódź, dnia 
14.03.2018r. 

  
SPRAWOZDANIE 

Zarządu Fundacji 

 

Fundacja Atelier Improwizacji z siedzibą w Łodzi 

z działalności za rok 2017. 

 

Fundacja Atelier Improwizacji została zarejestrowana w Rejestrze 

Przedsiębiorców i Stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym dla Łodzi 

Śródmieścia XX  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000683316. Prowadzi działalność kulturalną 

społeczną, artystyczną i edukacyjną. Ma na celu inicjowanie i wspieranie 

nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, 

a w szczególności w zakresie tworzenia kultury. Fundacja ma także na 

celu działanie na rzecz promocji i wspierania edukacji, kultury i sportu, 

promocji czytelnictwa i literatury, rozwoju gier. 

 

Rok obrotowy 2017 jest pierwszym rokiem działalności Fundacji. 

 

Na dzień 31 grudnia 2017r. w skład Zarządu Fundacji wchodzą osoby:  

Członek Zarządu  – Tomasz Kozłowski 

Członek Zarządu  - Michał Bończyk 

Członek Zarządu – Łukasz Habzda 

 

Na dzień 31 grudnia 2017r. w skład Rady Fundacji wchodzą osoby:  

Bartosz Jędrasik 

Lemiesz Aleksandra 

Malinowska Marta 



2/3 

 

W okresie sprawozdawczym Fundacja zajmował się realizacją działalności 

kulturalnej, artystycznej i edukacyjnej. 

 

I. Ważniejsze wydarzenia, inwestycje i zatrudnienie w Fundacji. 

 

Zatrudnienie w Fundacji na koniec roku 2017 – Fundacja nie zatrudniała 

pracowników. 

Wszelkie działania Zarządu Fundacji były oparte na założeniach 

przyjętych wspólnie przez Zarząd i Radę Fundacji. 

Działania te miały na celu pozyskanie przyszłych odbiorców na 

oferowane przez Fundację usługi. Fundacja starała się przede wszystkim 

pozyskiwać klientów oraz dążyła do tego, by nazwa firmy i jej usługi były 

rozpoznawane w branży, w której Fundacja obecnie działa. 

 

II. Przewidywany rozwój Fundacji. 

 

Zarząd planuje umocnienie pozycji  Fundacji na rynku polskim oraz 

zamierza pozyskiwać nowych klientów na terenie Unii Europejskiej. 

 

III. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa w Fundacji. 

 

Fundacja w roku obrotowym osiągnęła przychody ze sprzedaży usług w 

wysokości  6801,00 zł. Rok obrotowy zamknął się stratą w kwocie  -437,16.  

 

IV. Nabycie udziałów (akcji) własnych. 

 

Nie dotyczy. 

 

V. Oddziały (zakłady) posiadane przez jednostkę. 
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Fundacja nie posiada  oddziałów. 

 

VI. Instrumenty finansowe. 

 

Nie dotyczy. 

 

Na ostatni dzień okresu obrachunkowego zarząd Fundacji sporządził 

sprawozdanie finansowe, w skład którego wchodzą: 

- bilans zamykający się sumą kontrolną 808,84 

- rachunek zysków i strat wykazujący stratę w wysokości -437,16  

- informacja dodatkowa. 

Zarząd proponuje, aby osiągniętą stratę pokryć z przychodów przyszłych 

okresów. 

 

Tomasz Kozłowski - Członek Zarządu 

 

Michał Bończyk - Członek Zarządu 

 

Łukasz Habzda - Członek Zarządu 


