
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2015 ROK  
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „KRAINA DOLNEGO POWIŚLA” 

82-440 Dzierzgoń ul. Wojska Polskiego 3 
NIP 579-21-71-569 
REGON 220607708 

 
                INFORMACJE OGÓLNE 
 
       Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla” 82-440 Dzierzgoń ul. Wojska Polskiego 3, 

zarejestrowane  jest w Sądzie Rejonowym Gdańsk -Północ  w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305955 data wpisu 15.05.2008r. 

Celem działania Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla” jest zrównoważony rozwój 

obszaru (teren obejmujący gminę Dzierzgoń, gminę Mikołajki Pomorskie, gminę Stary Dzierzgoń, gminę 

Stary Targ i gminę Sztum) a w szczególności : 

 wzrost zatrudnienia i spójności społecznej tego obszaru, 

 poprawa jakości życia mieszkańców obszaru, 

 budowanie kapitału społecznego, 

 waloryzacja i polepszenie zarządzania zasobami obszaru, w tym zasobami środowiska  

naturalnego  i krajobrazu oraz zasobami historyczno-kulturowymi obszaru , 

 inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań z zakresu rozwoju obszarów wiejskich , 

 aktywizacja lokalnych społeczności obszaru poprzez włączanie partnerów społecznych i 

gospodarczych w procesie planowania i wdrażania lokalnej strategii rozwoju, 

 utrzymanie istniejących i tworzenie nowych miejsc pracy poprzez wsparcie dywersyfikacji i 

restrukturyzacji gospodarczej i społecznej, 

 promocja obszaru i zwiększenie jego atrakcyjności inwestycyjnej, 

 upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności obszaru, 

 rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego.  

 

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01. 2015 do 31 grudnia 2015r. 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o Ustawę z dnia 29 września 1994r o 

rachunkowości (Dz.U.2013.poz.330) z późn.zm. z  zastosowaniem zasad rachunkowości przewidzianych 

dla jednostek mikro.  

Bilans i Rachunek zysków i strat sporządzony jest według wzoru ustalonego , jak dla jednostek mikro, 

znajdującego się w Załączniku nr 4 powyższej ustawy.  

           Jednostka zrezygnowała ze sporządzania informacji dodatkowej przedstawiając informacje 

uzupełniające do bilansu określone w załączniku nr 4 ustawy , dodatkowo podając informacje w zakresie 

danych uzupełniających o aktywach i pasywach, strukturze przychodów oraz kosztów oraz informacje o 

udzielonych gwarancjach, poręczeniach i innych zobowiązaniach związanych z działalnością statutową. 

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie  co 

najmniej 12 miesięcy i dłużej. 

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych 

Ustawą o rachunkowości. Podstawa wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy były: 

a/ dla rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – ceny ich nabycia, 

pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, 

b/ dla zapasów rzeczowych aktywów obrotowych – ich ceny nabycia , 

c/ dla niezapłaconych zobowiązań- kwoty wymagające spłaty na dzień bilansowy, 

d/ dla środków pieniężnych w banku – ich wartość nominalna. 

 W roku sprawozdawczym zachowano ciągłość bilansową i nie wprowadzono zmian dotyczących 

wyceny aktywów i pasywów. 

Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na pozycje bilansowe 

Ewidencję kosztów dotyczących realizacji zadań statutowych prowadzi się w podziale na poszczególne 

projekty.  

    Średnie zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wyniosło  2,29 etatu .  



 

 INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE DO BILANSU 

 

I. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach 

Aktywa Stowarzyszenia  

Aktywa Stowarzyszenia na koniec roku 2015 wyniosły                     -                 57.441,48 

       w tym: 

 środki pieniężne na rachunkach bankowych        -                 40.773,83  

 należności z tytułu dotacji ,podatków i in        -             1,00        

 aktywa trwałe          -    16.666,65 

Pasywa Stowarzyszenia  

Pasywa stowarzyszenia na koniec roku 2015 wyniosły               -      57.441,48 

     w tym: 

 wynik finansowy  za rok 2015 – nadwyżka przychodów nad kosztami -       38.958,50 

 kredyt krótkoterminowy                                                                          -              0,00 

 zobowiązania krótkoterminowe o łącznej wartości                                 -         1.816,33 

 rozliczenia międzyokresowe przychodów                                             -          16.666,65        

 

II. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów i ich żródeł, w tym 

 przychodów określonych statutem. 

 
Przychody stowarzyszenia  

 przychody z lat poprzednich                                                                      123.578,27 

 składki członkowskie brutto                                                                         31.576,20 

 projekt  współpracy „Rowerowe szlaki Powiśla i Żuław”                              45.690,36                              

 dotacja „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie 
      umiejętności  i aktywizacja”                                                                        110.556,90 

 dotacja –„Wsparcie  przygotowawcze”                                                         77.000,00    

 przychody –pokrycie amortyzacji                                                                    4.483,31                                                                               

 przychody finansowe                                                                                           27,46 
          Razem:                                                                                                   392.912,50 

 

III. Informacje o strukturze kosztów: 

Koszty stowarzyszenia : 

 koszty administracyjne                 134.644,15   
 w tym:  
   zużycie materiałów            -        2.272,60 
   usługi obce  -     14.378,31 
   podatki i opłaty                -          514,00 
   amortyzacja                -        4.483,31 
   wynagrodzenie   -    108.270,58 
   pozostałe koszty                -        4.725,35 

 koszty statutowe                     204.203,03 

-      zadanie  realizowane w ramach projektu: 

         „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie  
          umiejętności i aktywizacja”                              -  110.556,90    

    -       projekt współpracy „Rowerowe szlaki Powiśla i Żuław  -   16.458,01 
    -       zadanie  „wsparcie przygotowawcze                             -    77.188,12 

 pozostałe koszty operacyjne                                       8.365,71 
 pozostałe koszty NKUP                                0,27 
            koszty finansowe                          6.740,84                     

  Razem:                                  353.954,00 
 



Nadwyżkę przychodów nad kosztami wynikająca z rozliczenia roku 2015 tj. wynik finansowy netto 

(zysk w kwocie 38.958,50) Zarząd Stowarzyszenia proponuje przeznaczyć  na zwiększenie 

przychodów przyszłych okresów.. 

Stowarzyszenie nie udzielało gwarancji, poręczeń i nie zaciągało innych, poza wskazanymi w bilansie 

zobowiązań związanych z działalnością statutową. 

 

 

 

 

Sporządziła: …………………… 

Chabowska Bożena -księgowa 

   

 

    Zarząd Stowarzyszenia LGD 

    1. Cymerys Wojciech     - prezes Zarządu ....................................... 

    2. Domańska Elżbieta    - członek             ........................................ 

    3. Kaźmierski Wiesław    - członek            …...................................... 

    4. Kulecki Kazimierz     -   członek            …....................................... 

    5. Szewczun Jolanta    -   członek             …...................................... 

    6. Tabor Leszek           -    członek            …...................................... 

    7. Turlej Marek             -  członek              ….…………………………. 

 


