Informacja dodatkowa
1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo
Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” rok obrotowy 2020 zamknęło dodatnim wynikiem finansowym w
wysokości 12 390,05 zł.Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” na dzień
31.12.2020 rok posiadało środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym w wysokości 12 985,12 zł i posiadało zobowiązanie wobec
budżetu w wysokości 865,47 zł, z tytułu podatku
dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych oraz należność od kontrahentów w wysokości 330,00 zł.
2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii
nie dotyczy
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Stowarzyszenie nie posiadało środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, nie były prowadzone inwestycje.
4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych
Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” w 2020 roku osiągnęło dochody w wysokości 63 651,87 zł, z tego:
− składki członkowskie 47 506,00 zł:
samorządy 39 656,00 zł
pozostali członkowie 7 850,00 zł
− z realizacji Porozumienia z POT-em na promocję Polskiego Bonu Turystycznego 5 000,00 zł
− wpływ z Urzędu Skarbowego 1% 145,40 zł
− odsetki bankowe 0,47 zł
− dotacja zadania „Piknikuj w Mrągowie 11 000,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” w 2020 roku poniosło koszty w wysokości 51 261,82 zł, z tego:
− usługi obce: prowizje bankowe, abonament na stronę internetową i domenę, serwer, koszty prowadzenia księgowości: 20 794,64 zł
− wynagrodzenia 18.450,23 zł:
: umowa o pracę 1 626,83 zł
: umowy zlecenia 16 823,40 zł
− ZUS 333,18 zł.
− pozostałe koszty: delegacje, opłaty sądowe, użyczenie lokalu,itp. 1 082,17 zł
− koszty realizacji zadania „Piknikuj w Mrągowie”(projekt graficzny, druk ulotek, księgowość” 10 601,60 zł.
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Stowarzyszenie swoją działalność w 2020 opierało o wpływy ze składek członkowskich.
7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych
Środki z 1% w wysokości 145,40 zł zostały przeznaczone na częściową opłatę hostingu domen należacych do stowarzyszenia. Całkowity
koszt hostingu z 2020 r.: 899,94 zł.
8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
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rachunkowości, o ile występują w jednostce
Stowarzyszenie LOT Ziemia Mrągowska nie posiada jednostek organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania
finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań). Roczne sprawozdanie finansowe za 2020 r. zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności przez stowarzyszenie przez okres co najmniej 12 miesięcy, nie były znane okoliczności, które wskazywałyby na
istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez stowarzyszenie działalności. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób
ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów
ipasywów, ustala sie wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje wynikające z nich były
porównywalne.
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Biuro rachunkowe Laura Mieczkowska, 11-700 Mrągowo

Zarząd:
Prezes: Arkadiusz Mierkowski , członkowie: Magdalena
Markiewicz, Żaneta Steiner-Bogdaszewska, Dorota Głowacka,
Zofia Wojciechowska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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