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 DODATKOWA INFORMACJA 

STOWARZYSZENIA WODZISŁAWSKI UNIWERSYTET 

TRZECIEGO WIEKU 

ZA 2016 ROK 

 

1. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach: 

W aktywach w pozycjach: 

 1) B III 1 (środki pieniężne) :                                        34.623,87 zł, 

-  gotówka w kasie:                                                          1.083,52 zł, 

-  rachunek bankowy:                                                    33.540,35 zł, 

 

W pasywach w pozycjach: 

 B II/2 wykazano:                                                            5.821,62 zł, 

- zobowiązania na przełomie roku:                                    798,96 zł 

- rozrachunki publiczno - prawne:                                   5.022,66 zł.  

 

2. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym                     

przychodów określonych statutem. 

 Przychody statutowe:     415.669,91 zł. 

-  składki członkowskie:                                           27.603,00 zł 

-  przychody z działalności statutowej odpłatnej:  314.011,00 zł                                                       

  pozostałe przychody                  74.055,91 zł 

  

3. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego. 

 W roku sprawozdawczym fundusz statutowy nie uległ zmianie. 

4. Dane dotyczące udzielanych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych  

z działalnością statutową. 

 W okresie sprawozdawczym stowarzyszenie nie udzieliło gwarancji ani poręczeń. 

5. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku. 

 Nie przewiduje się zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku w 

roku następnym. 
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6. Kwota wszelkich zobowiązań 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; 

wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub 

stowarzyszonych są ujawniane odrębnie, 

 Nie występują. 

7.  Kwota 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, 

 Nie występują. 

8.  Informacja o udziałach (akcjach) własnych, w tym: 

a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym, 

b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a 

w  przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału 

podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują, 

c) w  przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji), 

d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa 

wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału 

podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują. 

 Nie występują. 

 

 Rybnik, 14.02.2017 r. 

 

 

 

 

…................................                                                                 ….......................... 

Podpis osoby, której powierzono                                                             Podpis kierownika jednostki 
 prowadzenie ksiąg rachunkowych 


