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INFORMACJA DODATKOWA 
DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2010 ROK  
 
 
Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jezioro Mazurskie”  z siedzibą w 
Węgorzewie został zarejestrowany z dniem 02.12.2009r. w KRS pod numerem 
0000342523 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 3 500,00 zł. amortyzuje się liniowo 
-  środki trwałe o wartości nie przekraczającej 3 500,00 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  01.01.2010 do 31.12.2010  
 
1.3. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego 
za rok bieŜący z danymi sprawozdania za poprzedni rok obrotowy (w załączniku ) – nie 
dotyczy 
 
1.4. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie 
uwzględniono w bilansie i rachunku zysków i strat - nie wystąpiły 
 
1.5. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu 
roku obrotowego - nie wystąpiły 
 
II. INFORMACJA  DODATKOWA DO BILANSU- DANE UZUPEŁNI AJĄCE O 
AKTYWACH I PASYWACH BILANSU 
 
2.1. Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i 
prawnych . 
- środki trwałe  

Zmiany Lp. Wyszczególnienie 
 

Początek 
roku zwiększenia  zmniejszenia 

Koniec roku 

1 Grunty własne 0 0  0 
2 Budynki i budowle 0 0  0 

3 Maszyny i urządz. 0  4 202,90  4 202,90 

4 Środki transportu 0 0  0 

5 Pozostałe śr.trwałe 0 0  0 
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6 Ogółem środki 
trwałe: 

0  4 202,90      4 202,90 
  

- wartości niematerialne i prawne 
Zmiany Lp. Wyszczególnienie 

 
Początek 
roku zwiększenia  zmniejszenia 

Koniec roku 

1 Programy 
komputerowe 

 
0 

 
793,00 

 

 
 

 
793,00 

 
2.2 Wartość gruntów uŜytkowanych wieczyście - nie występują 
 
2.3. Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) środków trwałych uŜywanych przez 
jednostkę na podstawie umowy najmu, dzierŜawy i innych umów w tym leasingu 
operacyjnego nie występują 
 
2.4. Zobowiązania wobec budŜetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności 
budynków i budowli - nie występują 
 
2.5. Przychody uzyskane w 2010r wynoszą – 39 569,46 PLN  
- składki członkowskie w 2010 r. –39 540,00 PLN. 
- uzyskane odsetki bankowe i inne wpływy finansowe- 29,46 PLN 
 
2.6. Stan i zmiany w kapitałach (funduszach) zapasowych i rezerwowych - nie występują 
 
2.7. Wynik finansowy – Uzyskana nadwyŜka przychodów nad kosztami w wysokości 
20 258,69 PLN zostanie przeznaczona na powiększenie przychodów roku następnego. 
Ostateczna decyzja  w sprawie wyniku finansowego zostanie podjęta przez Walne Zebranie 
Członków. 
 
2.8. Informacje o stanie rezerw - nie utworzono rezerw na koniec 2010 r. 
 
2.9. Podział zobowiązań wg rocznego okresu spłaty na dzień 01.12.2010r- nie występują 
 
2.10. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe oraz rozliczenia międzyokresowe 
przychodów.- nie występują 
 
2.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki - nie występują. 
 
2.12. Zobowiązania warunkowe - brak zobowiązań warunkowych 
 
 
III. UZUPEŁNIAJ ĄCE DANE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 
 
3.1. Struktura przychodów ze sprzedaŜy wg rodzajów działalności. 
Przychody ze sprzedaŜy: nie wystąpiły. 
 
3.2. Nieplanowane odpisy amortyzacyjne -brak nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych. 
 
3.3. Odpisy aktualizacyjne - nie wystąpiły. 
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3.4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach zaniechanej działalności -nie wystąpiła 
w/w działalność. 
 
3.5. RóŜnice pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem 
finansowym brutto - nie wystąpiły. 
 
3.6. Koszty ogółem w 2010r. wynoszą - 19 310,77 PLN  w tym: 
- koszty realizacji zadań statutowych wyniosły  - 361,21 PLN 
- koszty administracyjne wyniosły-  18 949,56 PLN 
- koszty finansowe wyniosły – 0,00 PLN 
 
 
Koszty według rodzaju: 
Lp Wyszczególnienie  Rok  2010 

1 ZuŜycie materiałów i 
energii  

  401,28 
 

2 Usługi obce-   4 754,81 
3 Wynagrodzenia i narzuty 

na wynagrodzenia( umowy o 
dzieło, zlecenia, o pracę) 

 11 200,00 

4 Ubezpieczenia społeczne  0,00 
5 Amortyzacja        1528,49 

 
6 Pozostałe koszty  1 426,19 
 OGÓŁEM  19 310,77 

 
3.7. Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych , środków trwałych i prac rozwojowych 
na własne potrzeby - inwestycje nie wystąpiły. 
 
3.8. Zyski i straty nadzwyczajne- nie wystąpiły w 2010r. 
 
3.9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych - nie dotyczy. 
 
3.10. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego- nie wystąpiły w 2010r. 
 
 
IV. DODATKOWE INFORMACJE NIEZB ĘDNE DO SPORZĄDZENIA 
SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWU SRODKÓW PIENI ĘśNYCH 
 
1.Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego - nie wystąpiły 
 
2. Nabycie/sprzedaŜ udziałów w jednostkach zaleŜnych i stowarzyszonych - nie dotyczy 
 
3. Odsetki uzyskane z papierów wartościowych - nie wystąpiły 
 
 
V. INFORMACJE RÓ śNE ( o wspólnych przedsięwzięciach, pracownikach i organach 
kierowniczych jednostki) 
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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 2010r 
1 Pracownicy umysłowi  1 
2 Pracownicy fizyczni  1 
3 Pozostali pracownicy  0 
 RAZEM  2 
 
 
5.3. PoŜyczki i zaliczki (na cele inne niŜ zakupy i koszty podróŜy) udzielone członkom 
zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych - nie dotyczy 
 
5.4. Transakcje z członkami zarządu i organami nadzorczymi i ich małŜonkami, 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 
 
 
INFORMACJE DODATKOWE: 
Stan środków na kontach na dzień 31.12.2010r. 
BS Węgorzewo- konto Funkcjonowanie LGR – 17 011,28  
 
Sporządziły:   
 
Główny księgowy 
Ewa Joanna Osieczko 

 
Prezes Zarządu  
Stowarzyszenia LGR 

           Andrzej Kolasa 


