
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

6) 1. Stan kapitału własnego
kapitał podstawowy                                                               1.000,00
zysk z lat ubiegłych na początek okresu                             67 219,66
zysk z roku 2014                                                             11 655,65
stan kapitału na 01.01.2015                                                    79 875,31

kapitał podstawowy                                                              1 000,00
zysk z lat ubiegłych na koniec okresu sprawozdawczego    78 875,31
zysk z roku 2015                                                                   11 964,02
 stan na 31 12.2015                                                             91 839,33

7) osiągnięty zysk za rok 2015 przeznaczony jest na pokrycie działalności statutowej

11) rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczące wpłat semestralnych przez członków Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku rozliczane są na miesiące IX - I; II - VI

II

1) podział na rodzaj działalności - są to wpłaty słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, korzystających z zajęć 
nauki języka obcego, kursu komputerowego, gimnastyki, prozdrowotnej i sportowej; kursów artystycznych; 
wycieczek; spotkań wigilijnych; wpisowe od nowych członków, wpłaty za semestry, dotacje, odsetki od konta. 
W/w działalność obejmuje teren woj. łódzkiego.

5)podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto różni kwota 8.162,99 zł. 
Jest to wyceniona praca wolontaryjna księgowej oraz obsługi zajęć gimnastycznych i Senioraliów.
6)dane o kosztach rodzajowych:
Poniesione koszty                                          42.311,00
1. Zużycie materiałów                                            3.943,22
2. Usługi obce (opłaty bankowe, pocztowe, umowa
z informatykiem, wykładowcami,trenerami,
dopłata do wycieczek/                                          26.994,50
3. wynagrodzenie z umów zlec.- lektor, prac gosp         10.844,01
4. Składki ZUS                                                      339,82
5. Pozostałe koszty (wpisy do KRS)                      189,54

III

IV

3) W ciągu roku zawarto umowy cywilno-prawne, zlecenia i o dzieło z 8 osobami. Byli to emeryci - wykładowcy; 
osoba obsługująca szatnię; osoba obsługująca sprzęt audiowizualny oraz lektor j. angielskiego

4) łączne wynagrodzenie w 2015 roku wynosiło 10.844,01 zł; w tym dla członków organu zarządzającego i 
administracji 344,37 zł dla 4 osób. Wypłat wynagrodzeń z zysku nie było.

V

4) informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok 
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
Porównanie to zawarto w bilansie i rachunku zysków i strat.

VI

VII

VIII

IX
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