
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1) Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku nie posiada środków środków trwałych, wartość wyposażenia 
(pozostałych środków trwałych o wartości poniżej 3.500,00 zł wyniosła na dzień 31 grudzień 2016 roku - 
3.351,99 zł, natomiast wartości niematerialnych i prawnych - 1.315,90 ( wartość nie uległa zmianie w ciągu 
roku obrotowego)  
Stan wyposażenia na dzień 01.01.2016 - 3.132,99
Zakupy wyposażenia w 2016 roku -            399,00
Likwidacja wyposażenia w 2016 roku -       180,00
Stan wyposażenia na dzień 31.12.2016 - 3.351,99 
2) Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku w ciągu roku obrotowego nie dokonywał odpisów aktualizujących 
wartość aktywów trwałych, długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów 
finansowych.   
3) Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.
4) Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku nie posiada środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, 
dzierżawy i innych umów najmu, w tym z tytułu umów leasingu.
5) Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku nie posiada papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw 
udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych. 
6) Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku nie dokonywała w ciągu roku obrotowego odpisach aktualizujących 
wartość należności. 
7) Wartość funduszu statutowego wyniosła na dzień 31 grudnia 2016 roku - 12.032,49 wartość na dzień 1 
stycznia 2016 wynosiła - 12.476,65 zł i została zmniejszona w ciągu roku 2016 o kwotę 444,16 zł (stratę za 
2015 rok). 
8) Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku nie posiada funduszy rezerwowych zapasowych oraz z aktualizacji 
wyceny. 
9) Zysk za 2016 rok w wysokości 4.887,49 zł zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu statutowego. 
10) Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku nie tworzy rezerw. 
11) Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku na dzień 31 grudnia 2016 roku nie posiadał zobowiązań 
długoterminowych,natomiast zobowiązania krótkoterminowe wyniosły 1.670,03 zł.  
12) Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki. 
13) Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku nie wykazała w bilansie za 2016 rok czynnych i biernych rozliczeń 
międzyokresowych.  
14) Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku nie posiadał na dzień 31 grudnia 2016 roku zobowiązań 
warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń.

II

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2017-03-16

1) Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku w 2016 roku osiągnął przychody w wysokości 71.761,88 zł, z 
następujących tytułów:
     - składki członków zwyczajnych                                              28.235,00
     - składki członków wspierających                                                600,00
     - wpłaty na imprezy okolicznościowe                                        2.930,00
     - wpłaty na wycieczki                                                              15.545,00
     - przychody z 1% podatku                                                        5.275,90
     - dotacja z Gminy Rawicz                                                        10.700,00
     - dotacja z Gminy Jutrosin                                                         1.380,00  
     - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Rawiczu                      7.000,00
     - pozostałe przychody                                                                      6,00
     - przychody finansowe (odsetki od lokat)                                       89,98 
2) Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku poniósł w 2016 roku koszty w wysokości 66.874,39 zł, z 
następujących tytułów:
     - wynagrodzenia prowadzących zajęcia w sekcjach               21.690,00
     - wynagrodzenia wykładowców wykładów plenarnych             1.410,00
     - wynagrodzenia za obsługę imprez okolicznościowych               434,00
     - pozostałe wynagrodzenia (koszty administracyjne)                8.300,00
     - składki na ubezpieczenie społeczne                                        2.859,45
     - materiały biurowe                                                                       797,86
     - koszty podróży służbowych                                                        357,90
     - koszty usług obcych                                                               29.873,04
      (w tym: usługi ksero, wynajem sal, opłaty telekomunikacyjne, obsługa wycieczek i imprez 
okolicznościowych, bilety wstępu)
     - koszty opłat bankowych i pocztowych                                        603,14
     - amortyzacja                                                                                399,00
     - pozostałe koszty                                                                        150,00
3) Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku nie posiada zapasów. 
4) Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku nie zaniechał w ciągu roku obrotowego żadnej działalności oraz nie 
przewiduje zaniechania działalności w roku następnym. 
5) Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku nie poniósł nakładów na rzeczowe aktywa trwałe.  
6) Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku nie poniósł nakładów na niefinansowe aktywa trwałe. 
7) W 2016 roku nie wystąpiły przychody ani koszty o nadzwyczajnej wartości.

III

Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku sporządza sprawozdanie finansowe w walucie polskiej.

IV

Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku nie sporządza przepływu środków pieniężnych.

V

1) Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku nie zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę. 
2) Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku nie wypłaca wynagrodzeń, łącznie z wynagrodzeniem z zysku osobom 
wchodzącym w skład organów zarządzających. 
3) Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku nie wypłacała zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym 
charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących.

VI

1) W 2016 roku nie zaistniały przychody i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych.  
2) W 2016 roku nie zaistniały istotne zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie zostały uwzględnione 
w sprawozdaniu finansowym.  
3) Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku nie dokonywał w 2016 roku zmian polityki rachunkowości.

VII

1) Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego.

VIII

Nie dotyczy.

IX

Sprawozdanie finansowe za 2016 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Na 
dzień sporządzania sprawozdania nie są znane żadne okoliczności wskazujące na utrudnienia bądź 
niemożność prowadzenia działalności w przyszłości.

X

Nie dotyczy.
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