
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia:

1) nazwa i siedziba organizacji

"SANOCKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU IM.JANA GRODKA W SANOKU"
38-500 SANOK
MICKIEWICZA 21 
0000283828

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
Celami Stowarzyszenia są:
1)  upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych wśród osób starszych,
2)  aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych,
3)  poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów,
4) ułatwianie kontaktów z instytucjami takimi jak służba zdrowia, ośrodki kultury, ośrodki rehabilitacyjne, organy 
administracji państwowej i samorządowej, itp.
5)  angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska,
6)  podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów.
7)  dążenie do zmiany stereotypów dotyczących miejsca i ról społecznych ludzi w wieku starszym,
8) dążenie do zmiany negatywnych postaw wobec własnej i cudzej dojrzałości i starości,
9) propagowanie wiedzy, kultury, zdrowia, dobrych obyczajów oraz idei kształcenia się przez całe życie,
10)  umożliwienie i ułatwianie ludziom starszym dostępu do zdobyczy nowoczesnej nauki i techniki,
11)  promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia,
12) przyczynianie się do aktywnego udziału ludzi starszych w życiu społecznym i politycznym regionu i kraju,
13)  angażowanie osób starszych do różnych form aktywności intelektualnej i
3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Sąd Rejonowy w Rzeszowie 
XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego
4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01-01-2014     do      31-12-2014

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

7) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

8) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, 
oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

9) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Druk: MPiPS


