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Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny 
składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy 
aktualizujące ich wartość. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie 
przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca 
złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do 
użytkowania. 
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po 
miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich 
ekonomicznej użyteczności.
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej 
wyceny. Zobowiązania zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. 
Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.
Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej 
według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu.
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Wynik na całokształcie działalności statutowej obejmuje różnicę między przychodami z 
działalności statutowej, a kosztami związanymi z realizacją zadań statutowych i kosztami 
ogólnego zarządu. Powiększony o pozosyałe przychody operacyjne i przychody finansowe 
oraz pomniejszony o pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe. Stowarzyszenie 
sporządza sprawozdanie finansowe wykazując informacje w zakresie ustalonym w załączniku 
nr 6 ustawy o rachunkowości na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku 
obrotowym zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości.
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Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie finansowe wykazując informacje w zakresie 
ustalonym w załącznikunr 6 ustawy o rachunkowości na podstawie ksiąg rachunkowych 
prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości.
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Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych,
określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych 
latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny 
aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), 
ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata 
informacje z nich wynikające były porównywalne. 
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INFORMACJA DODATKOWA 

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

STOWARZYSZENIA UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 

ZA ROK 2020 

 

 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 rok 

1. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-Koźlu z siedzibą w Kędzierzynie-

Koźlu al. Jana Pawła II 27 zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział 

Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000262492 w dniu 25.08.2006. 

2. Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest szeroko pojęta aktywizacja osób starszych. 

3. Okres działalności Stowarzyszenia od 25.08.2006 na czas nieoznaczony. 

4. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

5. Stowarzyszenie w 2019 roku nie zatrudniło na umowę o pracę żadenej osoby. 

6. Stowarzyszenie nie posiada zaległych należności ani zobowiązań, rozliczenia odbywają się na 

bieżąco. 

7. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 

8. Sprawozdanie obejmuje rok trwający od 01.01.2020 do 31.12.2020. 

9. Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 15.11.2001 w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości dla 

niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności 

gospodarczej (Dz. U. Nr. 137, poz. 1539) 

10. Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z art. 9-25 ustawy o rachunkowości z 

uwzględnieniem zasad rachunkowości warunkujących poprawność ewidencji księgowej i 

zapeawniającej rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji finansowej i ustalenie wyniku 

finansowego. 

 

 

 

 

 

 



 Dane uzupełniające o aktywach i pasywach 

W aktywach wykazane na koncie 010 - :Środki trwałe” ujęta jest wartość zakupu rzutnika 

zakupionego dnia 11.12.2007 roku. Na koncie 011 – „Środki trwałe niskiej wartości” są ujęte w 

wartości zakupu następujące środki trwałe: 

 - sztalugi na kwotę 2147,20 zł z 13.10.2006, 

 - baner na kwotę 303,27 zł z 30.10.2006, 

 - komoda (w pracowni malarskiej) na kwotę 479 zł z 30.11.2006. 

Struktura rzeczowa przychodów za 2020 rok była następująca: 

 - składki członkowskie i wpisowe – 17700 zł, 

 - wpłaty własne na zajęcia – 9267 zł 

 - wpłaty własne na wyjazdy – 62987 zł, 

 - wpłaty z 1% - 3563,90 zł 

 - członkowie wspierający – 6016 zł, 

 - darowizny – 1821 zł. 

Za 2020 rok Stowarzyszenie  wygenerowało stratę w wysokości 18002,,81 zł.  

 

 


