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INFORMACJA DODATKOWA 

DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2020 ROK 

 

Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior 

Mazurskich (LGD9) z siedzibą w 11-600 Węgorzewo, Ogonki ul. Letniskowa 13 został 

zarejestrowany z dniem 13.03.2006r. w KRS pod numerem 0000252106 w rejestrze 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej.  
 

 

I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE 
 

1.1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, 

przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru: 

-  wszystkie grupy aktywów wycenione wg cen zakupu 

-  środki trwałe o wartości przekraczającej 10.000,00 zł. amortyzuje się liniowo 

-  środki trwałe o wartości nie przekraczającej 10.000,00 zł. amortyzuje się przy zastosowaniu 

zasady 100% odpisu wartości w momencie zakupu 

-  do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się 

    zasady i stopy procentowe określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.    
 

1.2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od  01.01.2020 do 31.12.2020. 

 

1.3. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie 

uwzględniono w bilansie i rachunku zysków i strat -  nie wystąpiły  

 

1.4. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu 

roku obrotowego - nie wystąpiły 

 

1.5. Na podstawie art. 64 ust.1, art.45 ust.3 ustawy z dnia 29 września1994r. o rachunkowości 

(Dz. U z 2019r. poz. 351) sprawozdanie finansowe jednostki nie podlega obowiązkowi 

badania przez biegłego rewidenta, jak  również jednostka nie ma obowiązku sporządzenia 

zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.  

 

1.6. Jednostka nie prowadzi działalności gospodarczej , ale sprawozdanie zostało sporządzone 

przy założeniu kontynuowania działalności statutowej w dającej się przewidzieć przyszłości. 

Słuszność tego założenia potwierdza analiza ryzyka wpływającego na działalność 

stowarzyszenia, które ma świadomość zagrożeń jakie niesie kryzys wywołany przez  

COVID 19 dlatego z uwagą śledzony jest rozwój sytuacji aby na czas podejmować skuteczne 

działania.   
 

II. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU- DANE UZUPEŁNIAJĄCE  

O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU 

 

2.1. Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych  

i prawnych . 

- środki trwałe  
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Lp. Wyszczególnienie 

 

Początek roku Zmiany 
 

 

Koniec roku 

zwiększenia  
 

 

 

Zmniejszenia/ 

przemieszczenie 
 

 

1 Grunty własne 0 0  

 

 

 

 

 

0 

2 Budynki i budowle 

oraz obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej  

0 0  

 

 

 

 

0 

3 Maszyny i urządzenia 
 

55.114,01 1800  56.914,01 

4 Środki transportu 
 

2.398 0  2.398 

5 Pozostałe śr. trwałe 16232,51 0   

16.232,51 
6 Środki trwałe  w 

budowie * 
0 0 0 0 

7 Ogółem środki 

trwałe: 
75.914,52 0 0 75.914,52 

 

 

 

 

- wartości niematerialne i prawne 
Lp. Wyszczególnienie 

 

Początek roku Zmiany Koniec roku 

zwiększenia  zmniejszenia 

1 Programy 

komputerowe 
 

4.161,21 
 

0 
 

 

0 
 

4.161,21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ________________________________________ 

Sprawozdanie finansowe za 2020R. 

. 

3 

 

 

 

 

Umorzenie- amortyzacja środków trwałych z amortyzacja   
LP 

 Umorzenia na 

1.01.2020r. 
Amortyzacja za 

2020r. 
Inne 

zmniejszenia 
Umorzenie na 

31.12.2020r. 

Stan śr. 

trwałych na 

1.01.2020r. 
/netto/ 

Stan śr. trwałych 

na 31.12.2020r. 
/netto/ 

1 Grunty i prawa 

użytkowania 

wieczystego   
0 0 0 0 0 0 

2 Budynki i budowle 

oraz obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 
  0  0 0 

4 Urządzenia 

techniczne i maszyny 55.114,01 1800 0 56.914,01 0 0 

5 Środki transportu 2.398 0 0 2.398 0 0 
6 Pozostałe  środki 

trwałe 16.232,51 0 0 16.232,51 0 0 

7 
Środki trwałe w 

budowie  0 0 0 0 0 0 

 Razem  74.114,52 0 0 75.914,52 0 0 

 

Umorzenie- amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych     
LP 

 Umorzenia na 

1.01.2020r. 
Amortyzacja za 

2020. 
Inne 

zmniejszenia 
Umorzenie na 

31.12.2020r. 

Stan WNiP 

1.01.2020r. 
/netto/ 

Stan WNiP 
31.12.2020r. 
/netto/ 

1 Programy 

komputerowe 4.161,21 0 0 0 0 0 

 Razem  4.161,21 0 0 4.161,21 0 0 

 

Wykaz środków trwałych w budowie – zakup gotowych środków trwałych- nie wystąpiły. 

 

Lp. Wyszczególnienie 
 

Początek roku Zmiany Koniec roku 

zwiększenia  zmniejszenia 

1 Budynek biurowy w 

Ogonkach 
 

21.488,64 
 

572.426,36 
 

 

0 
 

593.915,00 

 

2.2 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych długoterminowych aktywów 

niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych- nie występują 

 

2.3 Wartość gruntów użytkowanych wieczystych - nie występują 

 

2.4 Wartość nieamortyzowanych (umarzanych) środków trwałych używanych przez jednostkę 

na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu operacyjnego nie 

występują 

 

2.5. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności 

budynków i budowli - nie występują 
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2.6. Przychody uzyskane w 2020 r wyniosły: 257.210,48 zł w tym:  

- składki członkowskie w 2020 r. wyniosły:   135.100 zł. 

- środki finansowe na realizację projektów wyniosły:  120.612 zł  

- uzyskane odsetki bankowe i inne wpływy finansowe wyniosły: 79,91 zł 

- przychody statutowe- darowizny:  0 zł  

- pozostałe przychody operacyjne: 1.418,57 zł 

-przychody z działalności statutowej odpłatnej: 0 zł. 

 

2.7. Stan i zmiany w kapitałach (funduszach) zapasowych i rezerwowych - nie występują 

   

2.8. Wynik finansowy – zysk netto wyniósł 141.987,48 zł Decyzja w sprawie podziału 

wyniku finansowego zostanie podjęta przez Walne Zebranie Członków. Przy czym proponuje 

się dodatni wynik finansowy przeznaczyć na rok 2021. 

 

2.9. Informacje o stanie rezerw - nie utworzono rezerw na koniec 2020 r. 

 

2.10. Zobowiązania długoterminowe - nie występują 

 

2.11. Podział zobowiązań wg rocznego okresu spłaty na dzień 31.12.2020 

Na zobowiązania krótkoterminowe w 2020 r składają się: 

 Rozrachunki z dostawcami: 230,66 zł 

2.12. Stowarzyszenie LGD9 zaciągnęło pożyczkę krótkoterminową w kwocie 132.938,00 od 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” z terminem 

zapadalności na dzień 31.05.2021 r. Warunki otrzymania środków zostały zrealizowane 

zgodnie z umową z 23.12.2020. Celem pożyczki było opłacenie ostatniej transzy na budowę 

budynku biurowego w Ogonkach przy ul. Letniskowej 13 zrealizowanej w ramach projektu 

„Budynek Biurowy związany z usługami turystycznymi i animacją społeczną” 

dofinansowanego w ramach PROW  na lata 2014-2020. 

 

2.13. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów - nie występują, a rozliczenia 

międzyokresowe przychodów – stanowią kwotę 1350 zł stanowią należne i nieopłacone 

składki lata (2016-2019) -500 zł oraz należne oraz za 2020-850 

 

2.14. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki - nie występują. 

 

2.14. Zobowiązania warunkowe - brak zobowiązań warunkowych 

 

 

III. UZUPEŁNIAJĄCE DANE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 
 

3.1. Struktura przychodów ze sprzedaży wg rodzajów działalności. 

Przychody ze sprzedaży - działalność odpłatna wyniosła – 0 zł. 

 

3.2. Nieplanowane odpisy amortyzacyjne -brak nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych. 

 

3.3. Odpisy aktualizacyjne - nie wystąpiły. 

 

3.4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach zaniechanej działalności - nie wystąpiła 

w/w działalność. 
3.5. Różnice pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem 
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finansowym brutto – stanowią : 

- przychody zmniejszające podstawę o kwotę 200 zł stanowiący przychód statystyczny roku 

2019; przychody z dotacji – 120.612 zł  

- koszty NKUP zmniejszające podstawę to: sfinansowane otrzymaną dotacją koszty w kwocie 

93554,27 zł  kwota 60 zł stanowiąca nieobowiązkowe składki na rzecz organizacji  

 

3.6. Koszty ogółem w 2020r. Wynoszą: 115.223 zł w tym: 

a)  koszty działalności operacyjnej – 104.495,37 zł 

 koszty realizacji zadań statutowych wyniosły 93.554,27 zł.  

 koszty administracyjne wyniosły 10.941,10 zł  

 koszty działalności odpłatnej – 0 zł                        

b) pozostałe koszty operacyjne wyniosły – 10.441,80 zł 

c) koszty finansowe wyniosły – 285,83 zł   

 

Na koszty działalności statutowej składają się głównie koszty realizowanych projektów 

szczegółowo opisanych w sprawozdaniu z działalności za 2020 rok. 

 
Na przychody i koszty roku 2020 w Stowarzyszeniu nieznacznym stopniu miała wpływ pandemia 

Covid19. Liczne obostrzenia  spowodowały przesunięcia rozliczeń poszczególnych grantów. Zarząd z 

uwagą śledził rozwój sytuacji aby na czas podejmować właściwe decyzje. Stowarzyszenie nie 

korzystało z tarczy antykryzysowej . 
 

 

Koszty według rodzaju:  

 

 

Lp Wyszczególnienie Rok  2019 Rok  2020 

1 Zużycie materiałów  

i energii  

13.077,01 16.990,82 

2 Usługi obce 161.138,48 23.352,20 

3 Wynagrodzenia i narzuty 

na wynagrodzenia (umowy  

o dzieło, zlecenia, o pracę) 

220.008,22 61.110,00 

4 Ubezpieczenia społeczne 20.142,31 0 

5 Amortyzacja 0 1.800,00 

6 Pozostałe koszty 55.565,85 577,35 

 

7 Podatki i opłaty  60 665,00 

 OGÓŁEM   469.991,87 104.495,37 

 

3.7. Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i prac rozwojowych 

na własne potrzeby - inwestycje nie wystąpiły. 

3.8. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych - nie dotyczy. 

3.9. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego- nie wystąpiły w 2020r. 
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IV. DODATKOWE INFORMACJE NIEZBĘDNE DO SPORZĄDZENIA 

SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 

 

4.1.Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego - nie wystąpiły 

 

4.2. Nabycie/sprzedaż udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych - nie dotyczy 

 

4.3. Odsetki uzyskane z papierów wartościowych - nie wystąpiły 

 

V. INFORMACJE RÓŻNE ( o wspólnych przedsięwzięciach, pracownikach i organach 

kierowniczych jednostki) 

 

5.1. Wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegają konsolidacji metoda pełną lub praw 

własności - nie wystąpiły 

 

5.2. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie etatowe w grupach zawodowych: 

 

Lp Wyszczególnienie Przeciętna liczba 

zatrudnionych w 2019r. 

Przeciętna liczba 

zatrudnionych w 2020r. 

1 Pracownicy umysłowi 0 0 

0 Pracownicy fizyczni 0 0 

3 Pozostali pracownicy 0 0 

 RAZEM 0 0 

 

5.3. Pożyczki i zaliczki (na cele inne niż zakupy i koszty podróży) udzielone członkom 

zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych - nie dotyczy 

5.4. Transakcje z członkami zarządu i organami nadzorczymi i ich małżonkami, krewnymi 

lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, 

przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzająca lub będąca w organach nadzorczych 

jednostki lub spółki, w których są znaczącymi udziałowcami lub wspólnikami - nie dotyczy 

 

Informacja dodatkowa 
 

1.Stan środków na koncie rachunku bieżącego na dzień 31.12.2020r  

a) BS Węgorzewo –rachunek podstawowy – 36.368,59 zł.. 

b) Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT wynoszą 0. Stowarzyszenie nie jest 

podatnikiem VAT. 

 

2. Informacja o zwróconych środkach z dotacji.  

 

2.1. W 2020r. Związek Stowarzyszeń LGD9 jako beneficjent zadania realizowanego  

z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich pn. „Centrum Animacji Społecznej  

– miejscem rozwoju organizacji”, zgodnie z umową nr 219/I/2020 otrzymał dotację  

w wysokości 96.612 zł., przy czym koszty realizacji zadania wyniosły 93.554,27 zł. Kwota 

niewykorzystanej dotacji została zwrócona w wysokości 3057,73 zł w dniu 15.12.2020.   

 

2.2. W 2020r. Związek Stowarzyszeń LGD9 jako beneficjent zadania realizowanego  

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „Budynek biurowy 

związany z usługami turystycznymi i animacją społeczną”, zgodnie z umową nr 00496-

6935-UM1410741/18 z 23.11.2018r. otrzymał dotację w 2018 r wysokości 300 000,00 zł.,  
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z czego 31 grudnia 2018r. wpłynęło 109.110,00 zł jako wyprzedzające finansowanie operacji. 

W 2020 roku realizowano powyższe zadanie ponosząc wydatki inwestycyjne te projektowe  

i uzyskane z pozostałych źródeł w wysokości 572.426,36 zł. Wniosek o płatność złożony 

został w styczniu 2021 roku. 

 

2.3 W 2020 Związek Stowarzyszeń LGD9 jako beneficjent zadania realizowanego z PO 

RYBY pn.”System znakowania obiektów turystycznych i wodnych”  zgodnie z umową  

nr 00189-6523.2-SW1410065/19/20 otrzymał zaliczkę w wysokości 24.000 zł, kolejna 

zaliczka została zaplanowana na październik 2021r w wysokości 56.200 zł. Planowana 

wartość kosztów całkowitych projektu  94 353 zł., w tym dotacja w wysokości 80 200 zł, 

Powyższe zadanie będzie realizowane w 2021r. 

 

Sporządziła:               

 

Główna Księgowa      Prezes  

Związku Stowarzyszeń LGD9    Związku Stowarzyszeń LGD9 

 

Iwona Dmochowska      Barbara Dawcewicz 

  


