
Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także
zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku składają się:

I. AKTYWA

Aktywa obrotowe 37.409,57 w tym:

środki pieniężne na rachunkach bankowych 33.769,57;

rozliczenia międzyokresowe 3.640,00 (zaliczki na poczet kosztów wyjazdów edukacyjnych w 2020 roku)

II. PASYWA 

Fundusze własne 32.514,57 w tym:

Fundusz statutowy 25.406,66 ;

wynik finansowy (zysk) za 2019 rok 7.107,91 ;

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4.895,00, w tym:

Zobowiązania krótkoterminowe 210,00,

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 4.685,00 (wpłaty na poczet wyjazdów edukacyjnych w 2020 roku)

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł:

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 62.959,10, w tym:

- składki członków zwyczajnych 30.890,00

- składki członków wspierających 600,00

- dotacje z budżetu Gminy Rawicz 16.000,00

- dotacje z budżetu Starostwa Powiatowego w Rawiczu 11.500,00

- dotacja z budżetu Gminy Jutrosin 2.000,00

- wpływy z 1% podatku 1.969,10

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego: 30.280,00, w tym:

- wpłaty na wycieczki 27.020,00
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- wpłaty na imprezy okolicznościowe 3.260,0

Pozostałe przychody operacyjne 0,01, w tym:

- korekta składek ZUS na Fundusz Pracy 0,01

Przychody finansowe  44,00 (odsetki bankowe)

Razem zrealizowane przychody: 93.283,11

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Informacja o strukturze kosztów:

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 40.377,98, w tym:

- Koszty działalności edukacyjnej 12.025,00 współfinansowanej z budżetu Gminy Rawicz

- Koszty realizacji Majowej Spartakiady 4.507,64 współfinansowanej z budżetu Gminy Rawicz

- Koszty działalności edukacyjnej 3.530,00 współfinansowanej z budżetu Zarządu Powiatu Rawickiego

- Koszty działalności rehabilitacyjnej 7.300,00 współfinansowanej z budżetu Zarządu Powiatu Rawickiego

- Dofinansowanie wyjazdu edukacyjnego 1.500,00 z budżetu Zarządu Powiatu Rawickiego

- Koszty działalności edukacyjnej 2.025,00 współfinansowanej z budżetu Gminy Jutrosin

- Pozostałe koszty działalności nieodpłatnej 9.490,34 (wynagrodzenia prowadzących sekcje, materiały do działalności sekcji, czynsz najmu sali
gimnastycznej)

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego: 28.628,97, w tym:

- koszty organizacji wycieczek 25.220,00

- koszty organizacji imprez okolicznościowych 3.408,97

Razem koszty działalności statutowej: 69.006,95

Koszty administracyjne, w tyM:

- usługi obce ( prowizje bankowe, wynajem pomieszczeń) 4.266,23

-  zużycie materiałów (mat.biurowe) 432,22 

- wynagrodzenia i świadczenia 11.609,80 (obsługa administracyjno-księgowa, składki ZUS)

Razem koszty administracyjne: 16.308,25

Pozostałe koszty operacyjne 860,00 (przekazanie sprzętu)

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Zmiany w funduszu statutowym w ciągu roku 2019:

- stan na początku roku 17.855,90

- zwiększenie (przeniesienie zysku za 2018 rok) 7.550,76

- stan na koniec roku 25.406,66

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

Koszty sfinansowane z przychodów z 1% podatku 1.969,10: 
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1) Koszty wynagrodzenia prowadzących sekcje 1.969,10

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

Nie dotyczy.

Data sporządzenia: 2020-02-20

Data zatwierdzenia: 2020-09-24

Ewa Żyto-Kaczan

Ewa Chorzępa 
Mirosława Potkowska 
Katarzyna Chromicz 
Mirosława Rydzoń 
Maria Maćkowiak 
Danuta Wojciechowska 
Monika Szymańska 
Lucyna Stelmaszyk 
Dorota Mosiek 
Miłosława Jędrkowiak 
Małgorzata Przeniczna

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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