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INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

RADZYŃSKIEGO TOWARZYSTWA MUZYCZNEGO

IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO W RADZYNIU PODLASKIM

ZA 2013 ROK

1. Informacje porządkowe

Sprawozdanie finansowe Radzyńskiego Towarzystwa Muzycznego im. K. Lipińskiego  z siedzibą w 21-300 
Radzyń Podlaski, ul. Jana Pawła II 2 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o 
rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, 
nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. nr 137 z 2001 r., poz. 1539).
Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne im. K. Lipińskiego posiada status organizacji pożytku publicznego. 
Dokonało wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze pod numerem KRS 000047553.

Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne im. K. Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim  prowadzi księgi rachunkowe 
organizacji we własnym zakresie. Ewidencja księgowa prowadzona jest metodą papierową – księga handlowa 
„amerykanka”.
Organizacja swoje funkcjonowanie opierała na pracy społecznej członków. 

2. Prezentacja sprawozdań finansowych

Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne im. K. Lipińskiego prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 
rozpoczynający się 01.01.2013 roku i kończący się 31.12.2013 roku.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez 
Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia 
bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie 
kontynuowania działalności. 
Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne im. K. Lipińskiego w 2013 roku nie prowadziło działalności gospodarczej, 
bilans i rachunek wyników sporządzono w sposób uproszczony, zgodnie z przepisami Rozporządzenia w 
sprawie sprawozdań dla jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej.
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3. Stosowane metody i zasady rachunkowości oraz metody wyceny aktywów i pasywów. 

Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne im. K. Lipińskiego sporządza bilans, rachunek wyników w układzie 
porównawczym.
Wynik finansowy RTM im. K. Lipińskiego  za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające 
na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodne z zasadami memoriału, 
współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

RTM im. K. Lipińskiego stosuje następujące zasady:

Wartości niematerialne i prawne Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, zaliczane do aktywów 
trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie 
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki o wartości 
powyżej 3 500,00 zł. Aktywa o wartości do 3 500,00 złotych zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia 
materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów. 
Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych 
o dotychczasowe umorzenie. 
Środki trwałe Za środki trwałe uznaje się składniki majątkowe o przewidywanym okresie ekonomicznej 
użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki o wartości 
przekraczającej 3 500,00 zł. Aktywa o wartości do 3 500,00 złotych zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia 
materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów albo w miesiącu następnym.
Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o dotychczasowe 
umorzenie. Amortyzację rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu oddania do użytkowania i 
nalicza się wg stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a 
także ustalonych indywidualnie zgodnie z art. 16j-16m ww. ustawy. Amortyzację oblicza się przy zastosowaniu 
metody liniowej. 
Należności i zobowiązania Obejmują one ogół należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz całość lub 
część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów i pasywów finansowych, które stają się 
wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. 
Środki pieniężne
 Krajowe środki pieniężne na rachunku bankowym wycenia się według wartości nominalnej.
Fundusz statutowy Wartość nominalna

III

Druk: MPiPS



4. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

RTM im. K. Lipińskiego posiada:
a) aktywa trwałe – środki trwałe
        Wartość początkowa środków trwałych – 125 000,-
        Umorzenie środków trwałych – 2 083,34
 
        Wartość nisko cennych środków trwałych oraz zbiorów bibliotecznych - 37 861,65 
        Umorzenie w dniu przyjęcia do używania – 37 861,65

       b)  aktywa obrotowe w postaci inwestycji krótkoterminowych: 
            - zapasy rzeczowych aktywów obrotowych – 14 668,-, 
            - środki pieniężne w banku – 2 523,28. 

5. W roku 2013 należności i zobowiązania nie wystąpiły.

6. Informacje o strukturze  zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów 
określonych statutem

      RTM im. K. Lipińskiego osiągnęło następujące przychody:

      a.  Przychody z działalności statutowej    -     222 430,76 zł

-  składki członkowskie określone statutem    -         3 200,00 zł
-  dotacje z budżetu       -     125 300,00 zł
-  darowizny        -       85 400,00 zł
-  częściowa refundacja rachunków przez Urząd Miasta    -         3 488,76 zł
-  przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych  -         5 042,00 zł
       

      b.  Pozostałe przychody – środ. z ubezp. na likwidację szkody -       11 000,00 zł

      c.  Przychody finansowe      -        nie dotyczy
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Sporządzono dnia:2014-06-29

7. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia określone statutem oraz o strukturze kosztów 
administracyjnych

RTM im. K. Lipińskiego poniosło następujące koszty:

a.   Informacje o strukturze kosztów

      -  Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego- 90 742,00 zł

-  koszty organizacji koncertów XXX Dni K. Lipińskiego         - 86 242,00 zł
-  koszty dodatkowe zakupu fortepianu                               -   2 500,00 zł
-  dofinansowanie zakupu skrzypiec                                                     -    2 000,00 zł

     -  Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego   -  nie dotyczy
     -  Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych                     -   nie dotyczy

     -  Koszty administracyjne         -      17 996,03 zł
 -  zużycie materiałów i energii                            -        6 799,40 zł
 -  usługi obce                               -        8 174,61 zł
      -  amortyzacja                                                                                   -        2 083,34 zł
 -  pozostałe koszty         -           938,68 zł

     b.  Pozostałe koszty – rekonstrukcja pomnika K. Lipińskiego     -     11 447,88 zł

     c.  Koszty finansowe          -      nie dotyczy

8. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

      Stowarzyszenie nie udzieliło gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z                    
      działalnością statutową.
 
9. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 140 107,94 zł, 
zamknął się nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie 113 244,85 zł
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