
INFORMACJA  DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

 

RADZYŃSKIEGO TOWARZYSTWA MUZYCZNEGO 
IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO W RADZYNIU PODLASKIM 

ZA  ROK  OBROTOWY  2010

I    INFORMACJE  OGÓLNE

1. Radzyńskie  Towarzystwo  Muzyczne  posiada  status  organizacji  pożytku  publicznego  
(nr KRS 000047553).  

Celem działalności Radzyńskiego Towarzystwa Muzycznego jest :

– popularyzacja  i  rozpowszechnienie  twórczości  i  wiedzy  o  wielkim  radzynianinie 
Karolu Lipińskim oraz integracja społeczności lokalnej wokół idei kultury muzycznej 
a także promocja Miasta Radzyń Podlaski, Powiatu Radzyńskiego oraz całego regionu 
Lubelszczyzny poprzez organizowanie corocznych cyklów koncertowych pod nazwą 
Dni Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim,

– krzewienie  kultury  muzycznej  i  uwrażliwienie  odbiorców  na  duchową  spuściznę 
największego w dobie przedchopinowskiej artysty i kompozytora Karola Lipińskiego,

– propagowanie  postaci  patrona  RTM  poprzez  zbieranie  i  eksponowanie  pamiątek 
gromadzonych w Izbie Pamięci Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim,

– organizacja konkursów wiedzy o życiu i twórczości Karola Lipińskiego oraz o Dniach 
Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim.

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2. Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne nie prowadzi działalności gospodarczej.
  

3. Sprawozdanie  finansowe  Towarzystwa  Muzycznego  zostało  sporządzone  za  okres 
od  01.01.2010 r.  do  31.12.2010  r.   Zgodnie  z  wiedzą  Zarządu  nie  istnieją  okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności Towarzystwa. 
    

4. Sprawozdanie  finansowe  zostało  sporządzone  zgodnie  z  Ustawą  o  rachunkowości 
z dnia 29 września 1994r. (z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów 
z dnia 15 listopada 2001r. (z późn. zm.) w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla 
niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie  prowadzących działalności 
gospodarczej, Dz. U. Nr 137, poz.1539 z 2001 r.
  

5. W roku obrotowym 2010 nie dokonywano zmian zasad rachunkowości. 
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II  INFORMACJE   SZCZEGÓŁOWE

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian 
w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

1)   wartości niematerialne i prawne - nie posiada

2)   środki trwałe -   78.336,88
      w tym umorzenie -   78.336,88

3) długoterminowe aktywa finansowe - nie posiada

4) zapasy materiałów -   41.620,00

5) należności i roszczenia - nie posiada

6) krótkoterminowe aktywa finansowe - nie posiada

7) zobowiązania - nie posiada

8) zobowiązania wobec budżetu i ZUS - nie posiada

2. Dane uzupełniające o aktywa i pasywa:

1) zmiany,  w ciągu roku obrotowego, wartości środków trwałych, wartości niematerialnych 
i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych:

a) środki trwałe wartość początkowa :
     stan na 01.01.2010 r. -   19.332,25
     stan na 11.12.2010 r. -   36.716,88

b) umorzenia środków trwałych :
     stan na 01.01.2010 r. -   19.332,25
     stan na 11.12.2010 r. -   36.716,88

Zwiększenie środków trwałych nastąpiło w 2010 r. w związku z urządzeniem i wyposażeniem 
Izby Pamięci Karola Lipińskiego. Zakupiono również laptop, drukarkę oraz faks do biura RTM.

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa - nie dotyczy

d) umorzenia wartości niematerialne i prawne - nie dotyczy

e) długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje) - nie dotyczy

2) wartość praw wieczystego użytkowania gruntów na koniec roku - nie dotyczy

      3)  wartość początkowa nie amortyzowanych,(nie umarzanych) 
      środków trwałych używanych na podstawie umów - nie dotyczy

4) wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu
uzyskania prawa własności budynków i budowli na koniec roku - nie dotyczy

Radzyń Podlaski, 01 lutego 2011 r.
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