WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji
ŚWIDNICKI UNIW ERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ŚW IDNICY
58-100 ŚW IDNICA
DŁUGA 33 9
0000275666
2) podstawowy przedm iot działalności organizacji
wg PKD - 9499Z
3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Sąd Rejonowy IX W ydział Gospodarczy KRS ul. Poznańska 20 53-630 W rocław
Data wpisu 02.03 2007
Nr KRS 0000275666
REGON 20541720
4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 31.1
6) czy sprawozdanie finansow e zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki w chodzą wewnętrzne
jednostki organizacyjne sporządzające sam odzielne sprawozdania finansowe

7) czy sprawozdanie finansow e zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej
12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które w skazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez
organizację działalności.
8) w przypadku sprawozdania finansow ego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło
połączenie, prosimy wskazać, że je st to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek,
oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

9) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
a. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach
obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej w yceny aktywów i pasywów.
b. Amortyzacja odpisywana jest w całości w momencie zakupu środka trwałego, gdyż są to środki niskocenne i
zakupy dokonywane są sporadycznie
c. Aktywa i pasywa wycenia się w m om encie zaistniałej operacji w cenie przyjętej do przychodu lub rozchodu.,
przychody stanowią wpłaty składek członkowskich, odpłatności za zajęcia wg sporządzonych kalkulacji za
jedną godzinę rozliczeniową. Na tej podstawie ustala się wynik finansowy i sporządza się sprawozdanie
finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
d. Aktywa finansowe stanowią środki pieniężne gromadzone na operacyjnym rachunku bankowym oraz
gotówka w kasie, która jest inwentaryzowana na dzień bilansowy.
e. Na wpływy z odpisu 1 % podatku na rzecz Świdnickiego UTW w 2016 założony jest osobny rachunek
bankowy, z podaniem informacji do w łaściwego Urzędu Skarbowego. Przychody te i koszty będą ujęte w
sprawozdaniu rocznym za 2016 rok.
f. Pasywa stanowią pozycje:
i. Fundusz statutowy tworzony głównie z w płat wpisowego, którego wysokość określa statut, od nowo
przyjętych członków, od m omentu powstania ŚUTW
ii. Zobowiązania krótkoterminowe, które wyceniane są wg wartości księgowej vy mggpencie ich powstania.
Sporządzono dnia:
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