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Informacja dodatkowa
do sprawozdania fi nansowego

Kluczborsko-oleskiej Lokalnei organizacia Turystycznej
w Kluczborku za 2Ol2 rok

I. Przychody

WpłyW ze składek członkowskich
Przychód z odpisów 1olo na organizację Pożytku Pub|icznego
Dotacja z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) na zadanie
,, Dojrzały-aktywnyl młody-spraWny,,
Dofinansowanie do Wynajęcia sceny
Przychody za rozprowadzenie : Roczników Powiatu o|eskiego,
przewodników i  map

6. Przychody z ka pita lizacji

Razem przychody

IL Koszty

1. Koszty udziału w targach turystycznych
2. Koszt zadania,,Dojrzaty-aktywny, młody-sprawny', w ramach

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO)
3. za prowadzenie ewidencji księgowej brutto
4. zakup nagród na promocję poprzez konkursy
5. Koszty utrzymania stron internetowych
6. Składka członkowska na LGD Górna Prosna za rok 2o7L i 2ol2
7. Wynajem sceny
8. Wykonanie tabl icy informacyjnej
9. Pozostałe koszty (de|egacje, druki, koszty zebrań)
10. Koszty finansowe (prowizja za kredyt, odsetki)

Razem koszty

III.  Wynik f inansowy - strata za 2O72r.
IV. Nadwyżka dochodów nad kosztami za 2o7tr.
V' Wynik finansowy ogółem za 2012r. - strata
VI. stan środków finansowych na 31.I2.20L2r.

w tym w kasie:
na rachunku bieżącym:

VII. zobowiązania: Starostwo Powiatowe w o|eśnie
VIII. Na|eżności za pfzekazane do sprzedaży materiały

1 .

J .

4 .
5 .

20.304,54
2r7 ,9O

102 .751 ,00
488,00

483,00
0,29

L24.244,77

Wykazana strata w kwocie
aktywny, młody-sprawny,, i
z dochodów z roku 2013.

7,835,62 zł. powstała w wyniku rea|izacji projektu ,'Dojrzały-
kosztów z tym związanych. Powyższa strata zostanie pokryta

116 .011 ,00
3.600,00

305,90
806,52
100,00
488,00
LO2,O9
709,53
365,47

132.t26,Ot

7.881,24
-45,62

7.835,62
2L4,38
26,r0

188,28
50,00

2.601,00
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