Wprowadzenie
do sprawozdania finansowego za 2018 rok

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji
ŚWIDNICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ŚWIDNICY
58-100 ŚWIDNICA
DŁUGA 33/9
2. Nr KRS
0000275666
3. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających
samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)
- nie dotyczy
4. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD
wg PKD - 9499Z
5. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego
rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny
w systemie REGON
Sąd Rejonowy IX Wydział Gospodarczy KRS ul. Poznańska 20 53-630 Wrocław
Data wpisu 02.03 2007
Nr KRS 0000275666
REGON 20541720
6. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)
Krystyna Lasek – Prezes
Halina Dydycz - Wiceprezes
Krystyna Stanikowska - Sekretarz
Henryka Madeja - Skarbnik
Bogusława Dębska - Członek
Teresa Daleszyńska - Członek
Zofia Marczyk - Członek
Mirosława Piątek – Członek
Marian Wilczyński - Członek
Wiesław Łabęcki - Członek

7. Określenie celów statutowych organizacji
a. rozwijanie wszechstronnej aktywności członków Stowarzyszenia, adekwatnie do
wieku, zainteresowań i stopnia sprawności, w tym szczególnie: intelektualnej,
psychicznej, fizycznej,
b. inicjowanie aktywnego udziału w różnych formach życia społecznego,
c. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ludzi starszych, niepełnosprawnych
poprzez przygotowanie ludzi starszych do nowych form aktywności,
d. podtrzymywanie więzi społecznych poprzez integrację międzypokoleniową.
8. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie
- nie dotyczy
9. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018
10. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji
wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania
finansowe.
- nie dotyczy
11. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz
czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla 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 wskazywałyby na istnienie poważnych
zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
12. 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 pozostawiła jednostce prawo
wyboru.
a. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując
w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych,
jednakowej wyceny 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 momencie 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 2018 założony
jest osobny rachunek bankowy, z podaniem informacji do właściwego Urzędu
Skarbowego. Przychody te i koszty są ujęte w sprawozdaniu rocznym za 2018 rok.
f. Pasywa stanowią pozycje:
i. Fundusz statutowy tworzony głównie z wpłat wpisowego, którego wysokość
określa statut, od nowo przyjętych członków, od momentu powstania
ŚUTW
ii. Zobowiązania krótkoterminowe, które wyceniane są wg wartości księgowej
w momencie ich powstania.

