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
I. PRZYCHODY
1. Wpływy ze składek czlonkowskich 26.187,19
2. Wplywy 1% z odpisów na OPP 471,70
3. Dotacja Opolskiego Kuratora Oświaty na zlecone zadania dot. organizacj letniego wypoczynku dla dzieci i mlodziezy pt. "Wakacje z
wielkim sercem" 330.750,00
4. Dotacja Samorządu Woj. Opolskiego na zadanie dofinansowane w zakresie turystyki i krajoznawstwa pt. "Promocja szlaku kulinarnego
Krainy Miodem i Mlekiem Płynącej " 4.550,00
5. Dotacja FIO na realzację zadania pn. "Fajny dzieciak" 4.550,00
6. Dotacja na dofinansowanie wypoczynku dzieci - koszty transportu 1.150,00
7. Odsetki bankowe 0.97
RAZEM PRZYCHODY 369.109,86
II. KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH
1. Koszty zadania zleconego przez Opolskiego Kuratora Oświaty pt. "Wakacje z wielkim sercem" 337.223,30
2. Koszt zadania pt. "Promocja szlaku kulinarnego Krainy Miodem i Mlekiem Płynącej" 6.000,00
3. Druk materiału promocyjnego "Szlak miodowo-mleczne smaki" 1.890,00
4. Koszty zadania "Fajny dzieciak" 4.550,00
5. Koszty promocyjne powiatów kluczborskiego i oleskiego (targi, nagrody, reklama) 12.781,64
RAZEM KOSZTY 362.444.94
III. KOSZTY ADMINISTRACYJNE
1. Wynagrodzenie księgowej oraz koszty opracowań wniosków na w/w zadania 5.485,00
2. Skladki czlonkowskie do OROT i LGD 50,00
3. Koszty internetowe abonamentu, przedłużenie domen itp. 167,99
4. Koszty materiałów biurowych i obsługa walnego zebrania 486,88
RAZEM KOSZTY 6.189,87
OGÓŁEM KOSZTY 368.634,81

IV. Wynik finansowy - dochód na 31.12.2018 r. 475,05
V. Nadwyżka przychodów nad kosztami z 2017 2.213,54
VI Wynik finansowy ogółem na 31.12.2018 r.

2.688,59

VII Stan środków finansowych na 31.12.2018 r. 2.688,59
VIII Stan w kasie 19,97
IX Stan na rachunku rozliczeniowym 2.668,62
2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
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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
Nie dotyczy
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
Nie dotyczy.
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Nie dotyczy.
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Nie dotyczy.
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
Nie dotyczy,.
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
rachunkowości, o ile występują w jednostce
Nie dotyczy.
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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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