LUBUSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
„LOTUR”
ZIELONA GÓRA, UL. PODGÓRNA 7

Sprawozdanie finansowe na dzień
31.12.2016
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(DODATKOWE

INFORMACJE

I. OŚWIADCZENIE

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi
zmianami, Stowarzyszenie Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna „LOTUR” przedstawia
sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31.12.2016, na które składa się:
•
•
•

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016,
Rachunek zysków i strat za okres 01.01-.31.12.2016,
Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i objaśnienia.

Do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki za okres objęty
sprawozdaniem finansowym.
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o
rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik
finansowy.

Podpisy członków Zarządu
...……………………………..

…………………………………………..
(osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych)

…...………………………….
……...………………………..
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II. INFORMACJA DODATKOWA

I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna „LOTUR”, z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy
Podgórna 7
2. Przedmiotem działalności Stowarzyszenia
• Kreowanie i upowszechnianie wizerunku województwa, jako regionu atrakcyjnego turystycznie w
kraju i zagranicą,
• Integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób,
instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym województwa,
• Zwiększenie liczby turystów odwiedzających województwo,
• Wzrost wpływów z turystyki,
• Poprawa infrastruktury turystycznej w województwie,
• Stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajowe
zarządzanie systemem „IT”
• Inicjowanie, opiniowanie, wspomaganie i współpraca z lokalnymi organizacjami turystycznymi,
• Inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
• Koordynacja działań promocyjnych podejmowanych w województwie,
• Stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami regionalnymi i
krajowymi,
• Podejmowanie inicjatyw służących podnoszeniu jakości świadczonych usług turystycznych
3.

Organem rejestrowym spółki jest Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział KRS

4. Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000210595
5. REGON: 978111966
6. NIP: 9730810207
7. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
8. Sprawozdaniem finansowym objęto rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
9. W skład Stowarzyszenia nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne
sprawozdania finansowe.
10. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez
Stowarzyszenie w dotychczasowym zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania działalności dające się przewidzieć w przyszłości.
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II. OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI
1. Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna „LOTUR” wycenia aktywa i pasywa przy uwzględnieniu
nadrzędnych zasad rachunkowości, w tym zasady ostrożności i ciągłości, w sposób przewidziany przez
ustawę o rachunkowości.
2. Wartości niematerialne i prawne, stanowiące licencje na oprogramowanie komputerowe użytkowane
przez Stowarzyszenie o wartości początkowej poniżej 3500 zł, są odpisywane jednorazowo w koszty,
natomiast o wartości równej lub wyższej – amortyzowane są metodą liniową przez okres 24 lub 60
miesięcy.
3. Środki trwałe o początkowej wartości poniżej 3500 zł odpisywane są jednorazowo w koszty w miesiącu
przyjęcia ich do użytkowania, albo zaliczane do środków trwałych i jednorazowo amortyzowane. Środki
trwałe o wyższej wartości są umarzane metodą liniową przy uwzględnieniu stawek podatkowych.
4. Inwestycje krótkoterminowe w aktywa finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień nabycia
według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są
istotne. Na dzień bilansowy wycenia się je według ceny nabycia lub ceny rynkowej (wartości godziwej),
zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny
rynek – według określonej w inny sposób wartości godziwej.
5. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w zł wyceniane są w wartości nominalnej, a wyrażone w
walutach obcych przeliczone są na zł według kursu średniego NBP obowiązującego dla danej waluty.
6. Należności i zobowiązania, z wyjątkiem tych, które są skutkiem instrumentów finansowych, wycenia się
na dzień ujęcia w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, z zachowaniem zasady ostrożności.
Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, zaś zobowiązania w kwocie
wymagającej zapłaty.
7. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego wszystkie należności wyrażone w walutach obcych
są wyceniane po średnim kursie NBP obowiązującym w tym dniu. Zasada ta dotyczy również
zobowiązań wyrażonych w walutach obcych.
8. Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez
dokonanie odpisu aktualizującego pomniejszającego wartość należności.
9. Rozliczenia międzyokresowe (aktywa) wyceniane są w wartości nominalnej poniesionych kosztów
(wydatków). Rozliczenia międzyokresowe bierne stanowią koszty tworzonych rezerw działalności
operacyjnej i finansowej i są wyceniane na poziomie szacowanej ich wielkości.
10. Ze względu na specyfikę działalności Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna „LOTUR” nie
dokonuje zakupu podlegających magazynowaniu materiałów. Zakupy materiałów dokonywane są na
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bieżące potrzeby i podlegają zaliczeniu bezpośrednio w koszty. Towary są wyceniane w cenach
zakupu. W magazynie prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa..
11. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności i
obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu
świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.
12. Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa są wyceniane według wartości nominalnych. Fundusz własny
wykazuje się w wysokości określonej w umowie i wpisanej w KRS.
13. Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna „LOTUR” prowadzi rachunek zysków i strat w wersji
porównawczej. Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu prezentowana jest w rachunku zysków
i strat.
14. Przychody ze sprzedaży obejmują należne kwoty brutto, tj. bez podatku należnego VAT ze sprzedaży
towarów i usług w związku ze zwolnieniem, o którym mowa w art. 113 ust.1, ujmowane zgodnie z datą
powstania przychodu.

Zielona Góra, dn. 31.03.2017

…………………………………

…………………………………..
(sporządzający sprawozdanie)

…………………………………….
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