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Fundacja Błękitne Okna Sprawozdanie finansowe

II.1. Dane identyfikujące jednostkę

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Okres sprawozdania:

Data sporządzenia sprawozdania:

Rodzaj sprawozdania:

- w zakresie informacji dotyczącej podatku dochodowego:

- w zakresie wprowadzenia do sprawozdania:

Wybrany dla sprawozdania wariant prezentacji danych:

Mikro brak -

OP - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy
o rachunkowości

Nazwa firmy:

Siedziba:

Adres:

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji: 0000572545

2019-03-28

Jednostka OP (zł) - ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SRPAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM
MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA
2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (…)

2018-01-01...2018-12-31

Fundacja Błękitne Okna dla dzieci z autyzmem i zespołem aspergera

województwo warmińsko_mazurskie, powiat Olsztyn, gmina Olsztyn, miejscowość Olsztyn

9499Z,

ul. Diamentowa 11 a 10-698 Olsztyn

II.2. Czas trwania działalności jednostki

Czas trwania jednostki nie został ograniczony.

II.3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

II.4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne
sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

2018-01-01...2018-12-31

II.5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

II.6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Sprawozdania finansowe zostało sporządzone za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie spółek.

Dla jednostki typu OP ustawa nie dopuszcza możliwości stosowania uproszczeń.

II.7. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych lub mikro

II.8. Zasady (polityka) rachunkowości

II.8.1. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało stosownie do przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z
uwzględnieniem art. 46 ust. 5 pkt. 6, art. 47 ust. 4 pkt. 6, art. 48 ust. 5 i 6, art. 48b ust. 5 lub art. 49 ust. 5 i 6.
Sprawozdanie uwzględnia zasady przewidziane dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i
2 tej ustawy, przedstawiając informacje uzupełniające do bilansu określone w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości.
Przyjęte zasady rachunkowości ustalone i wprowadzone zostały do stosowania postanowieniami uchwały Zarządu Fundacji z dnia 11
września 2015 r.  wprowadzającej ją do stosowania z dniem 11 września 2015 r.

Wykazane w bilansie aktywa i pasywa wycenia się stosując rzeczywiste poniesione na ich nabycie  ceny /koszty/ z zachowaniem zasady
ostrożności, wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości:

II.8.2. Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
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Fundacja Błękitne Okna Sprawozdanie finansowe

Aktywa obrotowe wykazywane  są w cenie nabycia na   moment bilansowy.
Należności wg. kwot wymagających zapłaty.
Zobowiązania wg. kwot wymagających zapłaty na dzień bilansowy.
Środki pieniężne wg. wartości nominalnej.
Fundusze statutowe wg. wartości nominalnej.

II.8.3. Zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Spółka sporządza sprawozdanie finansowe w wersji uproszczonej, która wynika z załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości. W skład
sprawozdania finansowego wchodzą:
- bilans
- rachunek zysków i strat
- informacja dodatkowa

II.9. Informacja uszczegóławiająca zasady rachunkowości, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

II.9.1. nie ma takich informacji

sprawozdanie finansowe przedstawia szczegółowo prowadzone w jednostce zasay rachunkowości
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Fundacja Błękitne Okna Sprawozdanie finansowe

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351) dla
jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z
wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej Ustawy.

Numer Opis Stan na 2018-12-31 Stan na 2017-12-31

Aktywa 53 889,89 4 678,08

A +Aktywa trwałe 53 500,00 0,00

A.I  +Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

A.II  +Rzeczowe aktywa trwałe 53 500,00 0,00

A.III  +Należności długoterminowe 0,00 0,00

A.IV  +Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

A.V  +Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B +Aktywa obrotowe 389,89 4 678,08

B.I  +Zapasy 0,00 0,00

B.II  +Należności krótkoterminowe 0,00 0,00

B.III  +Inwestycje krótkoterminowe 389,89 4 678,08

B.IV  +Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

C +Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

Pasywa 53 889,89 4 678,08

A +Fundusz własny 45 046,07 3 041,56

A.I  +Fundusz statutowy 4 580,34 4 580,34

A.II  +Pozostałe fundusze 0,00 0,00

A.III  +Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 538,78 -15 701,77

A.IV  +Zysk (strata) netto 42 004,51 14 162,99

B +Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 843,82 1 636,52

B.I  +Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

B.II  +Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

B.III  +Zobowiązania krótkoterminowe 0,00 0,00

B.IV  +Rozliczenia międzyokresowe 8 843,82 1 636,52
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Fundacja Błękitne Okna Sprawozdanie finansowe

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 351) dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej Ustawy.

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Numer Opis
Za okres 2018-01-
01...2018-12-31

Za okres 2017-01-
01...2017-12-31

A Przychody z działalności statutowej 391 059,47 333 843,96

A.I +Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

A.II +Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

A.III +Przychody z pozostałej działalności statutowej 391 059,47 333 843,96

B Koszty działalności statutowej 333 262,08 306 873,92

B.I +Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

B.II +Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

B.III +Koszty pozostałej działalności statutowej 333 262,08 306 873,92

C Zysk (strata) z działalnosci statutowej (A-B) 57 797,39 26 970,04

D Przychody z działalności gospodarczej 0,00 3 138,00

E Koszty działalności gospodarczej 0,00 1 263,17

F Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 1 874,83

G Koszty ogólnego zarządu 20 989,90 14 907,50

H Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 36 807,49 13 937,37

I Pozostałe przychody operacyjne 5 398,67 246,56

J Pozostałe koszty operacyjne 199,15 0,11

K Przychody finansowe 0,00 0,06

L Koszty finansowe 2,50 20,89

M Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 42 004,51 14 162,99

N Podatek dochodowy 0,00 0,00

O Zysk (strata) netto (M-N) 42 004,51 14 162,99
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Fundacja Błękitne Okna Sprawozdanie finansowe

V. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

V.1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzec

Fundacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i
pasywach.

Załączony plik:

V.2. Informacja o kwotach zaliczek i kredytów udzielanych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze
wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań za

Fundacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań
zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

Załączony plik:

V.3. Uzupełniające dane o aktywach trwałych

Tabela_nr_1.xls

Aktywa trwałe prezentowane są w tabeli nr 1

Załączony plik:

V.4. Uzupełniające dane o umorzeniach aktywów trwałych

Tabela_nr_2.xls

Dane o umorzeniach aktywów trwałych prezentuje tabela nr 2

Załączony plik:

V.5. Uzupełniające dane o aktywach krótkoterminowych i pasywach

Tabela_nr_3.xls

Dane o Uzupełniające dane o aktywach krótkoterminowych i pasywach prezentuje tabela nr 3

Załączony plik:

V.6. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Tabela_nr_4.xls

Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazanych źródeł prezentuje tabela nr 4

Załączony plik:

V.7. Informacja o strukturze poniesionych kosztów.

Tabela_nr_5.xls

Informacja o strukturze poniesionych kosztów prezentuje tabela nr 5

Załączony plik:

V.8. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Tabela_nr_6.xls

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego przedstawia tabela nr 6

Załączony plik:

V.9. Dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu
wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Fundacja w roku 2018 uzyskała status organizacji pożytku publicznego jednak w 2018 r. nie uzyskała żadnych przychodów z tytułu 1%
podatku dochodowego.

Załączony plik:

V.10. Inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej
oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają

Dotacja z Urzędu Miasta w Olsztynie została otrzymana i przeznaczona  w całości na koszty  funkcjonowania Niepublicznego
Terapeutycznego  Punktu Przedszkolnego „ Błękitne Okna „ z siedzibą w Olsztynie.
Koszty te dotyczą głównie:
- wynagrodzeń, czynszu za najem pomieszczeń, opłat za media, zakup pomocy dydaktycznych, zakup wyposażenia.

Koszty te,  jako pokryte przychodami wolnymi od podatku ,   nie zostały uwzględnione  w zeznaniu CIT 8.

Dochody  ( przychody )  fundacji w całości korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1
pkt. 4 i 47  ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przedmiotem  podstawowej działalności statutowej Fundacji jest realizacja społecznie użytecznych celów, poprzez podejmowanie
różnorodnych działań na rzecz dzieci i młodzieży z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi oraz ich rodzin.
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Fundacja Błękitne Okna Sprawozdanie finansowe

Główne cele fundacji, to między innymi:
- krzewienie oświaty psychologicznej oraz edukacja w zakresie potrzeb emocjonalnych i prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, w
szczególności dzieci i młodzieży z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi,
- wspieranie działań zmierzających do zapewnienia równego dostępu do edukacji dla dzieci z autyzmem,
- tworzenie warunków dla edukacji i prawidłowego rozwoju dzieci z autyzmem w ich najbliższym środowisku- domowym, w miejscu
zamieszkania, przedszkolnym, szkolnym,
- wyrównanie szans dla dzieci z autyzmem oraz ich rodzin,
- wspieranie działań mających na celu rehabilitację i terapię pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych.

Fundacja realizując swoje statutowe cele powołała uchwałą Zarządu Fundacji z dnia 16 września 2015 r. Niepubliczny Terapeutyczny Punkt
Przedszkolny Błękitne Okna z siedzibą w Olsztynie przy ul. Diamentowej 11 a.

Załączony plik:

Kierujący jednostką

................................................
Data i podpis

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

................................................
Data i podpis
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