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
1. Aktywa obrotowe 41.824,77 w tym: środki pieniężne na rachunkach bankowych 41.824,77
II. PASYWA
1. Fundusze własne 27.718,08 w tym:
Fundusz statutowy 32.514,57
wynik finansowy (strata) za 2020 rok 4.796,49
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14.106,69 w tym:
2.1 Zobowiązania krótkoterminowe 14.106,69 w tym:
zobowiązanie z tytułu rozliczenia dotacji 12.600,00
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 1.500,00
pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 6,69
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:
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 30.733,2, w tym:
Składki członków zwyczajnych 15.840,00
Dotacja z budżetu Gminy Rawicz 9.400,00
Dotacja z budżetu Gminy Jutrosin 3.000,00
Wpływy z 1% podatku 2.493,20
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego: 3.795,00, w tym:
wpłaty na wycieczki 2.235,00
wpłaty na imprezy okolicznościowe 1.560,00
3. Pozostałe przychody operacyjne 1.668,06, w tym:
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umorzenie składek ZUS 1.668,06 za okres marzec-maj 2020 roku
4. Przychody finansowe 31,68
Razem zrealizowane przychody: 36.227,94
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Informacja o strukturze kosztów:
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 16.243,14, w tym:
- Koszty działalności edukacyjnej 9.516,80 współfinansowanej z budżetu Gminy Rawicz
- Koszty realizacji inauguracji roku akademickiego 916,10 współfinansowanej z budżetu Gminy Rawicz
- Koszty działalności edukacyjnej 505,50 współfinansowanej z budżetu Gminy Jutrosin
- Koszty obchodów jubileuszu X-lecia 2.689,00 oddziału RUTW w Jutrosinie współfinansowane z budżetu Gminy Jutrosin
- Pozostałe koszty działalności nieodpłatnej 2.615,74 (wynagrodzenia prowadzących sekcje, materiały do działalności sekcji, czynsz najmu sali
gimnastycznej)
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego: 3.988,41, w tym:
- koszty organizacji wycieczek 2.240,00
- koszty organizacji imprez okolicznościowych 1.748,41
Razem koszty działalności statutowej: 20.231,55
3. Koszty administracyjne, w tym:
- usługi obce ( prowizje bankowe, wynajem pomieszczeń) 4.128,13
- zużycie materiałów (mat.biurowe) 706,30
- wynagrodzenia i świadczenia 15.958,19 (obsługa administracyjno-księgowa, składki ZUS)
Razem koszty administracyjne: 20.792,62
4. Koszty finansowe 0,26
Razem koszty działalności w 2020 roku: 41.024,43
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Zmiany w funduszu statutowym w ciągu roku 2020
stan na początku roku 25.406,66
Zwiększenie (przeniesienie zysku za 2019 rok) 7.107,91
Stan na koniec roku 32.514,57
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 2.493,2, w tym:
1) Koszty wynagrodzenia prowadzących sekcje 2.493,20
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
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Nie dotyczy.
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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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