TOWARZYSTWO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
IMIENIEM PREZYDENTA STANISŁAWA
WOJCIECHOWSKIEGO W URSUSIE

Ul. PLUTONU TORPEDY NR 47
02-495 Warszawa
Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2016 – 31.12.2016
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SPIS TREŚCI:
WSTĘP – OŚWIADCZENIE
I.

BILANS

II.

RACHUNEK WYNIKÓW

III.

INFORMACJA DODATKOWA
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OŚWIADCZENIE

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi
działalności gospodarczej z późniejszymi zmianami, Zarząd Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego
Wieku imienia Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Ursusie przedstawia sprawozdanie
finansowe na dzień 31.12.2016 roku, na które składa się:

•

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

•

Rachunek wyników za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

•

Informacja dodatkowa

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
Lucyna Wasilewska
....................................................
PREZESAndrzej Blus
…………………..…………………………….
WICEPREZES I SEKRETARZ
Emilia Korzeniewska
…………………..……………………………..
SKARBNIK
Maria Kasperska
…………………..……………………………..
CZŁONEK ZARZĄDUAlicja Pilecka
…………………..……………………………..
CZŁONEK ZARZĄDUMirosława Fedyna
…………………..……………………………..
CZŁONEK ZARZĄDUWacław Górski
…………………..……………………………..
CZŁONEK ZARZĄDU-
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INFORMACJA DODATKOWA
1. Informacje porządkowe
Sprawozdanie finansowe Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku imienia Prezydenta
Stanisława Wojciechowskiego w Ursusie z siedzibą w Warszawie ul. Plutonu Torpedy 47
zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych
zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nie
prowadzącymi działalności gospodarczej (zwane w dalszej treści Rozporządzeniem).
Cel działalności Stowarzyszenia jest:
1/ poprawa jakości życia osób starszych przez ustawiczne kształcenie i wszechstronną aktywacje,
2/ upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych, prelekcji, spotkań,
konferencji, wystaw i innych zajęć,
2) organizowani i prowadzenie porad psychologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem
geriatrii i profilaktyki gerontologicznej,
3) organizowanie konferencji naukowych,
4) współdziałanie z organami samorządowymi i instytucjami, zajmującymi się problematyka
trzeciego wieku,
5) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi w celu wymiany
doświadczeń w działalności na rzecz osób trzeciego wieku,
6) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
7) prowadzenie zespołów zainteresowań,
8) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej,
9) występowanie z wnioskami i opiniami do władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w
sprawach związanych z działalnością Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Stowarzyszenie dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,
Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej oraz Rejestrze Przedsiębiorców w dniu 28.08.2003 roku pod numerem
KRS 0000170981.

2. Prezentacja sprawozdań finansowych
Stowarzyszenie prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się
01.01.2016 roku i kończący się 31.12.2016 roku.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
przez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją również okoliczności
wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
Stowarzyszenie w 2016 roku nie prowadziło działalności gospodarczej, w związku z tym
sprawozdanie sporządzono zgodnie z przepisami w/w Rozporządzenia w formie
uproszczonej.
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3. Porównywalność danych
Niniejsze sprawozdanie
Stowarzyszenia.

finansowe

jest

kolejnym

sprawozdaniem

finansowym

4. Stosowane metody i zasady rachunkowości oraz metody wyceny aktywów i pasywów.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad
rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości oraz odrębnych przepisów regulujących
zasady gospodarki finansowej fundacji.
Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie w formie uproszczonej określonej przepisami
Rozporządzenia Ministra Finansów dla jednostek nie prowadzących działalności
gospodarczej.
Wynik finansowy Stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte
i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodne z
zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
4.1 Rachunek wyników
4.1.1 Przychody
Przychody z działalności statutowej obejmują otrzymane środki pieniężne i inne aktywa
finansowe ze źródeł określonych przepisami prawa lub statutem, a także przychody
finansowe.
4.1.2 Koszty
Koszty działalności Stowarzyszenia to koszty realizacji zadań statutowych, w tym również
świadczeń określonych statutem.
Do kosztów w rachunku wyników zalicza się:
- koszty realizacji zadań statutowych, czyli związane z wykonywaniem przez
Stowarzyszenie zadań przewidzianych statutem,
- koszty administracyjne.
4. 2
Bilans
4.2.2 Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Obejmują one środki pieniężne w
kasie, na rachunkach bankowych oraz tzw. środki pieniężne w drodze.
4.2.3 Fundusz statutowy – wykazuje się w wysokości określonej w statucie.
4.2.4 Wynik finansowy netto za rok obrotowy – wykazuje się różnicą pomiędzy przychodami a
kosztami za dany rok obrotowy.
Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym
Nie dokonano zmian zasad rachunkowości.
Ponieważ Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, bilans i rachunek wyników
sporządzono w sposób uproszczony, zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie
sprawozdań dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.
5. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym
przychodów określonych statutem
Dotacja z Urzędu Miasta
Składki i wpisowe słuchaczy
Wpłaty słuchaczy Uniwersytetu
na różne formy zajęć
Odsetki bankowe

33.996,00
26.330,00
99.175,84
1,59

Razem:

159.501,84

6. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone
statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych
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Koszty realizacji zadań statutowych:
Koszy dotyczące rozliczenia dotacji z Urzędu Miasta
Koszty związane z działalnością pokryte
przez słuchaczy Uniwersytetu

33.996,00
149.834,23

Razem:
122.421,13
7. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z
działalnością statutową
W 2016 roku nie udzielono żadnych gwarancji i poręczeń.
8. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od
wyniku finansowego brutto
Lp.
1

Nazwa

Dane za rok bieżący

Wynik finansowy brutto – nadwyżka przychodów nad kosztami

Warszawa dnia 16.02.2017
Sporządzono sprawozdanie przez następujący skład
Zarządu:
Lucyna Wasilewska
....................................................
PREZESAndrzej Blus
…………………..…………………………….
WICEPREZES I SEKRETARZ
Emilia Korzeniewska
…………………..……………………………..
SKARBNIK
Maria Kasperska
…………………..……………………………..
CZŁONEK ZARZĄDUAlicja Pilecka
…………………..……………………………..
CZŁONEK ZARZĄDUMirosława Fedyna
…………………..……………………………..
CZŁONEK ZARZĄDUWacław Górski
…………………..……………………………..
CZŁONEK ZARZĄDU-
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3.086,30

Zatwierdzono sprawozdanie przez następujący skład Komisji Rewizyjnej:
Mirosław Materski
……………………………………………..
PRZEWODNICZACY

Marta Pisarek
……………………………………………..
CZŁONEK
Zdzisław Wasilczuk
……………………………………………..
CZŁONEK
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