
. 
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

 
Stowarzyszenie „Kraina Lasów i Jezior” – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Siedlisku  przy ul. 
Nadodrzańska 9 rozpoczęła działalność gospodarczą w dniu 01.08.2009  roku. 
Stowarzyszenie zostało  wpisane do Rejestru Sądowego w Zielonej Górze pod Nr KRS 0000309067 z dnia 
26.06.2008 r. 
Stowarzyszenie posiada Nr NIP 925-206-45-82 oraz Regon 080285747 
 
Podstawową działalnością Stowarzyszenia w 2018 roku było wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z 
obszaru działania Stowarzyszenia. Stowarzyszenie prowadziło wyłącznie działalność statutową .                                

            Stowarzyszenie prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający  się      01-01-
2018 r. i kończący się 31-12-2018 r. Bilans i rachunek wyników  sporządzony jest zgodnie z Ustawą o 
rachunkowości dla podmiotów ‘ mikro’ wg załącznika Nr 6 do ustawy. 

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać 
kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie. 
W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią 
ekonomiczną. 

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz 
przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności 
przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 

 
 
                         
 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU 
 
  1/ Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań finansowych lub zobowiązań warunkowych 
wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt.27 ustawy o rachunkowości 
 
 2/    Stowarzyszenie nie  udzielało zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających 
i nadzorujących. 
 
3/ Stowarzyszenie nie posiada żadnych akcji ani udziałów w innych podmiotach. 
 
 
 
II.. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU WYNIKÓW 
 
  1/ Struktura rzeczowa / rodzaje działalności / i terytorialną / kraj, export / przychodów netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów. 
  

Jednostka nie prowadziła działalności gospodarczej  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2/ Zestawienie przychodów i kosztów z działalności statutowej 
 

Przychody 
 

Na przychody z działalności statutowej w kwocie 68 023,01 zł. składają się: 
Składki członkowskie                                                                       27 835,50 
Dotacje i darowizny: 
- od ARiMR na realizację projektu współpracy 
   „Mobilna aplikacja turystyczna innowacyjnym sposobem 
     Promocji obszaru LSR”                                                                18 185,00 
 
Darowizna na Pracownię ORANGE    w Siedlisku 
- od Fundacji Orange z siedz. w Warszawie                                       2 404,50          
- od Fundacji Małego Hakera-zwrot kosztów szkolenia                        331,20 
- od Zarządu Województwa Lubuskiego na realizację 
   Zadania publicznego „Winoogrodnictwo szansą na rozwój 
   lubuskich wsi”                                                                                  4 614,81              
-  od Fundacji BGK  na realizację projektu          
    „Życie w pełni”                                                                              14 652,00 
                        

Koszty 
 

Koszty realizacji działalności statutowej wyniosły: 
 
 1. Koszty bieżące aktywizacja PROW na lata 2014-2020                      241 689,02 
 2. Informowanie o obszarze działania LGD i LSR                                     5 985,21 
 3. Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu  LSR           2 058,00 
 4. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER        12 159,78 
 5. Winogrodnictwo szansą na rozwój lubuskich wsi                                   6 556,84 
 6, Koszty zrealizowane z dotacji ORANGE                                                1 891,89 
 7. Koszty zarządu oraz koszty niekwalifikowane                                        8 657,05 
 8. Koszty Finansowe                                                                                   2 469,22 
 9. Koszty operacyjne                                                                                      107,46 
 
Łączne koszty 2018 roku  wynoszą :                                                       281 574,47 
 

Pozostałe informacje: 
 
Stan środków pieniężnych na koniec roku  64,79 zł. w tym: 
Gotówka w kasie                   64,79 
Należności :                            43,31 
 
Zobowiązania :                   3 566,00 
 
Kredyt w BS                                                 41 538,93 
Kredyty i zobowiązania za wynagrodzenie Rady  zostały spłacone z otrzymanych dotacji w styczniu 2019 r. 
Należności z tytułu nadpłaty zwrócono w styczniu 2019 r. 
 
 
Nowa Sól, dn. 13 marzec 2018 


