
VERSLAG van de COMMISSARIS§EN

JAARREKENING LIONS tsELGiUivl D|§ïRICT 112'A
BOEKJAAR 2015-201.6

Gevolggevend aan de opdracht die ons werd toevertrouwd, hebben wij de iaarrekenirrg van de verenigíng van

het Disrrict 112-A voor het boekjaar 20L5*2016, rnandaatjaar van Gouverneur André 60ËÏHALs, nagezien.

Het boekjaar 2015-2016 sluit af rnei een batig saido van L2.806,24 euro.

Dit batig saido resulteeri uit 264,69 euro rí'reeropbrengsten {afkomstig van ledenbijdragen en rentes) en

12.541,55euro rninderuitgaven {ínbegrepen de budgetoverschrijdingen en de onvoorziene uitgaven), dit ten

spzichte van het budget zoals goedgekeurd op de districtsconventie van Gent van 25 april 2615.

Het eigËn vermo€en van Lions Beigium District 112-À bedraagt op 30 juni 2016 een totaai van 135.615,53

euro {exclusief de grant voor het project Havenzate ten bedrage van 56.968.24 euro}, samengesteld ais vclgt:

- een beginvermogen bij de start van het boekjaar ten bedrage van 132.310,29 euro:

- een onttrekking aan de reserves voor de organisatie van de Centennial van 9.500 euro

- het batig saldo van het boekjaar 2015-2016 ten bedrage van 12,806,24 euro.

Door steekproeven die wij hebben uitgevoerd, hebben wii vastsesteld dat de rekeningen die u worden

voorgelegd, het geÍrouw beetd geven van de reeie toestand van het District 1i'7-A op 30 iuni 2016 per etnde

van het Lionsjaar 2015-2016"

De uitgevoerde controlewerkzaamheden betroffen volgende aspecten;

- vorderingen en Schulden en overeen$temmlng met de bankuittreksels

- verkregen intresten en de bankkosten
- kosten van secretariaat, kabinetsvergaderingen en -werking, public reiations
- koslen en terugbÈtalingen voor de internationale conventie en het Europa forum
- rverkingskosten voor commissiewerking en seminaries
- uitzonderlijke uitgaven iCentennial) (afname van de reserves)
- alte posten van het actiefen het passÍefvan de balansrekening

De inkomsten van he1 werk van het ciistrict vEn past-gouverneur Roianci De Paepe bestoncj er in dat de cluhs

naar eigen wens individueei ingetekend hebben op de (deel)aandeien van INCOFIN. Deze ideeliaandelen
blijven eigendom van de individuelen ciubs.

Er werden hiervoor bijgevolg geen gelden overgemaakt aan de gouverneur oí aan het district.

Wij stellen de Algemene Vergadering, samengeroepen vsor de districtsconventie te Denderrnonde op

zat€rdag 29 april 7A71, voor orn de voorgelegde rekeningen als dusdanig goed te keuren.

de commissarissen
6 april 2017


