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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 

 
1. Informacja o Fundacji: 

Fundacja działa pod nazwą Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckie 

Siedzibą jest Olecko, ul. Plac Wolności 2  

Podstawowym przedmiotem działalności wg PKD jest rozwój przedsiębiorczości oraz 
ograniczenie negatywnych skutków bezrobocia i wspieranie środowisk lokalnych 9133 Z. 

Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000210279 w 
dniu 18.06.2004 r. Podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego. Fundacja otrzymała 
numer statystyczny REGON 519619953, nr NIP 847-150-75-18. 

Zarząd Fundacji: 

1. Andrzej Wojczulewicz - Prezes Fundacji zam. Olecko ul. Ludowa 10 

2. Marian Prusko - vice Prezes Fundacji zam. Olecko ul. Orzeszkowa 20 

3. Grzegorz Makarewicz - vice Prezes Fundacji zam. Olecko ul. Syrokomli 2 

Celem statutowy fundacji jest: 

1) kierowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie: 

- rozwoju przedsiębiorczości, edukacji, kultury i dziedzictwa historycznego regionu, ochrony 
zdrowia, ochrony środowiska, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania 
patologiom społecznym, ograniczania negatywnych skutków bezrobocia, rozwoju technologii 
informatycznej, 

2) integracja i wspieranie środowisk lokalnych, 

3) wspieranie dzieci, młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych, 

4) wspieranie podmiotów gospodarczych ukierunkowanych na: 

- tworzenie nowych miejsc pracy, wprowadzenie menadżerskiego modelu zarządzania oraz 
nowoczesnej organizacji pracy, realizację produkcji nowoczesnych wyrobów i technologii 
materiałowo- i energooszczędnych, ochronę środowiska naturalnego, 

5) inspirowanie współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi i organizacjami 
pozarządowymi w regionie a innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi, 

6) prowadzenie lokalnych konkursów grantowych. 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarcze 

2. Sprawozdanie finansowe 
 

a) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami 
handlowymi i nieprowadzących działalności gospodarczej. 

 
b) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

zadań statutowych w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności 
wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności. 

 
c) Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 

 
3. Przyjęta polityka rachunkowości: 
 

1) Ewidencję księgową prowadzi się zgodnie z : 
 
- przepisami Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości  (Dz. U. Nr 76 z 2002 roku, poz. 694 z 
póżn. Zmianami), 
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- przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, 
- innymi ustawami regulującymi poszczególne zagadnienia gospodarcze, 

 
2) Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie fundacji w Olecku Plac Wolności 2 , przy 

wykorzystaniu techniki komputerowej. 
3) Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim i walucie polskiej. 
4) Rokiem obrotowym jest pełny rok kalendarzowy tj. od 01 stycznia do 31 grudnia. 
5) Księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego następnego roku obrotowego, a zamyka 

się na koniec danego roku. 
6) Do ewidencji operacji gospodarczych oraz ich przetwarzania w celu ustalania i opracowania 

bilansu, rachunku zysku i strat używany jest system komputerowy, a mianowicie program 
finansowo-księgowy „FAKT” - wersja 2010.03d. 

7) Metody wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie dającym jednostce 
prawo wyboru: 

 
AKTYWA TRWAŁE 

1) Wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy i wykazywane w bilansie wg 
cen nabycia, po pomniejszeniu o amortyzację naliczoną do dnia bilansowego, 

2) Rzeczowe aktywa trwałe wyceniane na dzień bilansowy wykazane są w bilansie w cenach 
nabycia pomniejszonych o dotychczas naliczoną amortyzację, 

3) Inwestycje długoterminowe, obejmujące długoterminowe aktywa wyceniane są w cenie 
nabycia. 

 
AKTYWA OBROTOWE 

1) Należności krótkoterminowe wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty. 
2) Środki pieniężne wyceniane są w wartości nominalnej. 

 
FUNDUSZE WŁASNE 

1) Na fundusz statutowy składa się fundusz założycielski oraz nadwyżka przychodów nad 
kosztami z poprzednich lat obrachunkowych. 

2) Różnica między przychodami i kosztami ustalona w rachunku wyników, zwiększa – po 
zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – odpowiednio przychody lub koszty w 
następnym roku. 

3) Fundusz wykazany jest według wartości nominalnej. 
 
ZOBOWIĄZANIA I FUNDUSZE SPECJALNE  

1) Zobowiązania wykazano w kwocie wymagającej zapłaty. 
2) Fundusze specjalne nie występują. 

 
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

1) Rachunek zysków i strat prezentowany jest w wariancie porównawczym. 
 
PRZYCHODY I KOSZTY 

1) Do przychodów zaliczane są otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł 
określonych odrębnymi przepisami prawa, w tym dotacje i subwencję na realizację zadań 
statutowych, otrzymane składniki majątkowe. Otrzymane i należne przychody księgowane są 
bezpośrednio w przychody okresu obrachunkowego. 

2) Do kosztów działalności zaliczane są koszty związane z realizacją zadań statutowych oraz 
koszty administracyjne fundacji takie, jak wynagrodzenia oraz ubezpieczenia pracowników i 
innych osób, zużycie materiałów, zakup usług obcych oraz pozostałe koszty takie jak koszty 
podróży służbowych itp. 

3) W trakcie roku obrotowego koszty administracyjne księgowane są na oddzielnych kontach w 
zespole „4” lub koszty realizacji projektów na konta zespołu „7” 

 
 
 
 
Sporządzono dnia 15.03.2010 r.   PREZES ZARZĄDU 
Małgorzata Jasińska    Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej 
        Andrzej Wojczulewicz  


