
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU WAŁY J. DĄBROWSKIEGO 29 63-900 RAWICZ RAWICZ WIELKOPOLSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania działalności Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Okres objęty sprawozdaniem 01.01.2019 do 31.12.2019r.

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku stosuje następujące zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro:

a) korzysta z niestosowania zasady ostrożnej wyceny,

b) sporządza sprawozdanie wg załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości.

Ewidencja księgowa i sprawozdawczość finansowa za 2019 rok prowadzona jest według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z 29
września 1994 roku, z późniejszymi zmianami. Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i
wycenia je według wartości nominalnej. Należności i zobowiązania wyceniane są według kwoty wymaganej zapłaty. Fundusz wyceniany jest w
wartości nominalnej.

Data sporządzenia: 2020-02-20

Data zatwierdzenia: 2020-09-24
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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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