
  

INFORMACJA DODATKOWA 

do sprawozdania finansowego za rok 2021 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” zwana LGD, działa w 

oparciu o opracowana Lokalna Strategie Rozwoju. LGD jest partnerstwem trójsektorowym, 

składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. 

Przedmiotowe sprawozdanie obejmuje rok obrotowy 2021, od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 

2021.  

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych 

prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości Uchwałą 

Zarządu nr 43 z dnia 3 grudnia 2009 roku  wraz z późniejszymi zmianami. 

Dokumentacja ta obejmuje: 

a) zasady ustalenia roku obrotowego i okresów sprawozdawczych. 

b) zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego 

c) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

d) system ochrony danych. 

e) metody inwentaryzacji. 

 

Wykazane w bilansie, na koniec roku obrotowego, aktywa i pasywa wyceniono następującymi 

metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad polityki rachunkowości. 

a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów 

wytworzenia, lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny środków trwałych, 

pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu 

trwałej utraty wartości. 

b) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych – 

według ceny nabycia pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

c) inwestycje krótkoterminowe – według cen nabycia, 

d) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia 

nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, 

e) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, w uzasadnionej, 

wiarygodnie oszacowanej wartości. 

Wartość aktywów na dzień 31 grudnia 2021 roku, to kwota 264 729,95 zł  i wynika:  

a) z niezapłaconych w terminie składek członkowskich członków stowarzyszenia w 

wysokości 466,00 zł  

b) założone środki na realizacje projektu partnerskiego z Federacją LGD Małopolska kwota 

9 262,50  zł 

c) środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 255 001,45 zł 



Wartość pozostałych środków trwałych, umorzonych jednorazowo i nie występujących w 

pozycjach bilansowych to kwota 42 109,02 na początku roku 2021 i na koniec roku 2021 

wartość 48 769,62 zł. 

Wartości niematerialne i prawne, umorzone jednorazowo, są na kwotę 3 602,39 zł na 

początek i na koniec roku kwota 3 898,57 zł. 

Zobowiązania krótkoterminowe na koniec roku 2021 wyniosły: 

a) nadpłacone składki członkowskie  - 24,00 zł 

b) zobowiązania wobec pracowników – 58,51 zł 

 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów – (dotacja, która wpłynęła na poczet 

funkcjonowania w przyszłych okresach) -  105 333,41 zł 

Suma bilansowa zamyka się kwotą 264 729,95 zł 

 

Wartość przychodów w wysokości 458 475,84 zł  

pochodzi z następujących źródeł: 

a) ze składek członkowskich – w tym: 119 276,00 zł, w tym Gmina Myślenice  87 620,00 zł, 

Gmina Sułkowice 29 894,00 zł, oraz pozostali członkowie 1 762,00 zł.  

b) ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

kwota 339 199,84 zł.  

 

Pozostałe przychody operacyjne – to wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku 

dochodowego od wynagrodzeń  w wysokości 213,00 zł 

 

Koszty funkcjonowania LGD w roku 2021 osiągnęły wysokość 458 475,84 zł, w tym  

a) koszty administracyjne – 41 900,00 zł (stowarzyszenie w ramach kosztów 

administracyjnych ponosi koszty diet członków zarządu i komisji rewizyjnej, wszelkie inne 

koszty są pokrywane proporcjonalnie w ramach realizowanych projektów) 

b) koszty realizacji zadań statutowych  416 575,84 zł 

 

 

Rok obrotowy 2021 zamknięto zyskiem w wysokości 213,00 zł. 


