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INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU ZA ROK 2016 

KUJAWSKO-POMORSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ 

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna zarejestrowana jest w Rejestrze 

Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

2. Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna została powołana na czas 

nieograniczony. 

3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 

2016 roku. 

4. Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna jako jednostka mikro, zgodnie                         

z wprowadzonymi zmianami do Ustawy o Rachunkowości obowiązującymi od              

5 września 2014 roku, przy przygotowywaniu sprawozdania finansowego za rok 2016 

skorzystała z uproszczeń polegających na sporządzeniu uproszczonego rachunku 

zysków i strat, bilansu i informacji uzupełniającej do bilansu.  

5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności 

przez Jednostkę. Na dzień sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego nie są 

nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla 

możliwości kontynuowania działalności przez Organizację. 

6. Aktywa i pasywa Stowarzyszenia wyceniono i ujęto w księgach zgodnie                          

z odpowiednimi postanowieniami Ustawy z dnia 24.09.2014 roku o rachunkowości 

(Dz. U. z 2003 nr 152, poz. 1223 z późn. zmianami) z tym, że do amortyzacji środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosowane są stawki przewidziane 

w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy                   

o podatku dochodowym os osób prawnych (Dz. U. z 2000 roku nr 54, poz. 654 zm.). 
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II.  INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

 

1. Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna nie udzielała w roku 2016 gwarancji                   

i poręczeń, nie posiada również zobowiązań warunkowych, które nie zostały ujęte               

w bilansie. 

2. Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna nie udzielała zaliczek i kredytów 

członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących. Nie zaciągała 

zobowiązań w ich imieniu z tytułu gwarancji i poręczeń. 

 

 

 

_______________________________  __________________________________ 

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)                                                   (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy,            

     wszystkich członków tego organu) 

 


