
 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia 

Mrągowska” w Mrągowie 

za rok 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mrągowo 2022 rok 



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Lokalna 

Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” w Mrągowie za 2021 rok 

 

1. Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” 

ul. Warszawska 26 

11-700 Mrągowo 

NIP: 742-20-92-063 

Regon: 519619479 

 

2. Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” w Mrągowie nie posiada 

jednostek organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe, jak 

też nie sporządzających takich sprawozdań). 

 

3. Celem Stowarzyszenia jest głównie: 

− promocja regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie, 

− wzrost znaczenia turystyki, 

− popularyzowanie i rozwijanie turystyki w tym turystyki biznesowej 

− wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska, 

− rozwój oferty turystycznej i sportowej 

 

4. Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” w Mrągowie 

zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Rejestru 

Sądowego pod numerem: 0000206964. 

 

5. Dane dotyczące członków zarządu w 2021 roku: 

 

1.      Prezes – Arkadiusz Mierkowski 

2.      Wiceprezes – Natalia Kurman 

3.      Członek – Dorota Głowacka 

4.      Członek – Magdalena Markiewicz 

5.      Członek – Żaneta Steiner - Bogdaszewska 

6.      Członek  – Zofia Wojciechowska 

 

6. Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” utworzone zostało na 

czas nieokreślony. 

 

 



7. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za rok 2021 przy założeniu kontynuowania 

działalności przez stowarzyszenie przez okres co najmniej 12 miesięcy, nie są znane okoliczności, 

które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez stowarzyszenie 

działalności. 

 

8. Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” nie posiada majątku 

trwałego. 

 

9. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych 

latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów 

i pasywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata 

informacje wynikające z nich były porównywalne. 

 

 

Mrągowo, dnia 28.02.2022 

Sporządził: Magdalena Maliniewicz        Zatwierdził: 

 



Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2021 rok 

Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” 

 

Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” w 2021 roku osiągnęło 

dochody w wysokości        35 033,13 zł 

z tego: 

 -  składki członkowskie                                                                                            25 268,50  zł 

: samorządy          24 368,50 

: pozostałe              900,00 

 - wpływ z Urzędu Skarbowego 1%                        247,90 zł 

 - odsetki bankowe                             0,73 zł  

 - przychody z działalności gospodarczej                                                                   9 516,00 zł 

     

 

Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” w 2021 roku poniosło 

koszty w wysokości         36 002,16 zł 

z tego: 

 - usługi obce: prowizje bankowe, abonament na stronę internetową 

i domenę, serwer, koszty prowadzenia księgowości, Forum Branży Eventowej 11 065,57 zł 

                                                                                 

 - wynagrodzenia                           

 : umowy zlecenia i o dzieło          14 963,79 zł 

     

- pozostałe koszty:  delegacje, opłaty sądowe, użyczenie lokalu, itp.                         3 230,57 zł 

 - koszty promocji jubileuszowego PIKNIKU COUNTRY  (zakup kalendarzy,  

sesja fotograficzna Piknikuj w Mrągowie, materiały do sprzedaży)    6 742,23 zł 

 

Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” 

rok obrotowy 2021 zamknęło ujemnym wynikiem finansowym w wysokości   -969,03 zł 

 

Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” na dzień 

31.12.2021 rok posiada środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym 

w wysokości                                13 285,35 zł 

i posiada zobowiązanie wobec budżetu w wysokości  0,00 zł, z tytułu podatku 

dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych 

oraz należność od kontrahentów w wysokości 330,00 zł 

 

 

 


