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I. Informacje ogólne

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie rozpoczął działalność i został wpisany do 
Krajowego Rejestru Sądowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego  pod Nr  
0000239778  w dniu 06.09.2005 roku.  
Dla potrzeb prowadzonej działalności UTW posługuje się Nr statystycznym REGON 280049383 oraz Nr 
identyfikacji podatkowej NIP 571-164-59-17 nadanym przez Urząd Skarbowy w Działdowie.
UTW w Działdowie uzyskał status Organizacji Pożytku Publicznego w dniu 18.11.2013 r decyzją Sądu 
Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Sygn. akt: OL.VIII NS-
REJ. KRS/16538/13/119.

Celami UTW są :
1. Włączanie osób starszych i niepełnosprawnych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie 
rozwoju osobowego.
2.  Rozwijanie sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych.
3. Aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych,
            wykluczonych i niepełnosprawnych.
4. Upowszechnianie kultury i podejmowanie działań mających na celu upowszechnienie dostępu do dóbr 
kultury dla osób starszych
5. Upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej.
6. Podejmowanie działań na rzecz ludzi starszych, wykluczonych i niepełnosprawnych
7. Podejmowanie działań mających zapobiegać wykluczeniu społecznemu osób starszych.
8. Upowszechnienie idei wolontariatu na rzecz dzieci i osób starszych potrzebujących pomocy.

  Cele określone w §5 UTW realizuje przez:

l. Wykłady specjalistów z różnych dziedzin nauki, a w szczególności
     dotyczących osób starszych; 
2    sekcje i koła zainteresowań zgodnie z potrzebami i celami UTW;
3.   Rehabilitację i rekreację;
4.   Prowadzenie działalności kulturalnej oraz turystyczno-krajoznawczej;
5.   Lektoraty z języków obcych;
6.   Spotkania z ludźmi nauki, kultury działającymi w kraju i zagranicą;
7.   Samopomoc koleżeńską (poza materialną),
8. Prowadzenie akcji informacyjno-propagandowych oraz działalności wydawniczej o tematyce związanej z 
celami i działalnością UTW;
9.   Działalność charytatywną określoną możliwościami członków UTW;
10. Rozwijanie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego.
11. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów w sprawach dotyczących działalności 
statutowej UTW,
12. Wykonywanie zadań będących w sferze zadań publicznych samorządów i ministerstw w zakresie:edukacji, 
promocji zdrowia, wolontariatu, rehabilitacji, sportu i rekreacji fizycznej osób starszych, zapobiegania 
wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych oraz innych mieszczących się w zakresie 
działania UTW
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II. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów, wyniku finansowego 
oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe za rok 2013 zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 
wrzesnia 1994 z późniejszymi zmianami (Dz.U Nr 76/2002  poz.694), która określa m. innymi zasady 
rachunkowości  dla jednostek mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz zgodnie z przyjętymi 
zasadami rachunkowości obowiązującymi w UTW.
Przyjęte przez UTW zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły, nie różnią się od zasad 
stosowanych w poprzednim roku obrachunkowym.

1. Rokiem obrachunkowym w rachunkowości UTW jest rok kalendarzowy .
2. Aktywa i pasywa zostały wycenione wg ich realnej wartości zachowując zasady okreslone w Ustawie o 
rachunkowości z 29.09.1994 z późniejszymi zmianami zwana dalej Ustawa.
3. Zapisy księgowe w UTW prowadzone są za pomocą Dziennik Tabelaryczny Amerykanka K-186.
4 Ewidencja kosztów prowadzona na kontach zespołu 4 - Koszty Rodzajowe.
5. Należności krótko i długoterminowe i zobowiązania są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty. Środki 
pieniężnej w Banku i w kasie wyceniane są wg wartości nominalnej.
6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności UTW.
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III. Struktura zrealizowanych przychodów wg źródeł określonych w Statucie UTW.

Okres                                                                            Rok 2012                             Rok  2013

I. Przychody razem                                                         73.028,92                            109.399,09
   1. Składki członkowskie                                                  9.740,00                               9.050,00
   2. Inne przychody  statutowe działalności nieodpłatnej     13.000,00                             17.600,00
      - dofinansowanie Konferencji UTW                               11.500,00                                 -----
      - dofinansowanie Rajdu Pieszego                                   1.000,00                              1.000,00
      - dofinansowanie Warsztaty Wokalne                                500,00                              1.000,00
      - dofinansowanie  z PCPR(wycieczka i rehabilitacja)            ----                                15.600,00

   3. Przychody z działalności statutowej odpłatnej           

     - wpłaty uczestników z działalności odpłatnej
       określonej w Statucie UTW                                         50.288,92                             82.749,09

 II.Koszty realizacji zadań statutowych                               60.510,32                             98.262,46

     - koszty działalności statutowej nieodpłatnej                  13.000,00                             17.600,00
     - koszty działalności odpłatnej                                      47.510,32                             80.662,46
    
 III. Wynik finansowy na działalności statutowej                  12.518,60                            11.136,63

 IV. Koszty administracyjne                                               10.265,01                             8.224,22

      - zużycie materiałów                                                    2.083,30                              2.666,31
      - usługi obce                                                               1.300,72                              1.424,41
      - pozostałe                                                                  6.880,99                             4.133,50

 V. Przychody  finansowe                                                    

     - odsetki od środków na r-ku bankowym                               9,54                                  17,09

 VI.  Koszty finansowe         
 
      - opłata za prowadzenie r-ku bankowego                          176,50                                 132,50

 VII. Wynik finansowy na całokształcie działalności
        (od początku działalności UTW)                               +  2.086,63                           + 2.797,00
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Sporządzono dnia:2014-06-09
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