
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Sporządzono dnia:2015-03-27

I

Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne im. K. Lipińskiego posiada aktywa trwałe - środki trwałe, których wartość 
wynosi 110 416,66 oraz aktywa obrotowe w postaci inwestycji krótkoterminowych: zapasy rzeczowych aktywów 
obrotowych -14 668,00 oraz środki pieniężne na rachunku bankowym - 14 668,00.
Środki trwałe podlegają amortyzacji metodą liniową. Przyjęto 10% stopę amortyzacji w skali roku. 
Wynik finansowy jednostki za rok obrotowy przekazywany jest na przychody roku następnego.
Na dzień 31.12.2014 r. w stowarzyszenie nie wystąpiły należności i zobowiązania.

II

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 r. 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.
Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne posiada status organizacji pożytku publ8icznego. Wpisane jest do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000047553.
Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne im. K. Lipińskiego nie prowadziło w 2014 r. działalności gospodarczej. 
Osiągnęło przychody z działalności statutowej w wysokości 199 514,34 zł , na które składają się:
- składki członkowskie określone statutem- 3 400,00, - dotacje z budżetu - 30 500,00, - darowizny - 44 250,00, - 
częściowa refundacja rachunków przez Urząd Miasta Radzyń Podlaski - 3 289,19, przychody z 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych - 4 830,30 oraz saldo z ubiegłego roku - 113 244,85. Przychody finansowe 
nie występują.
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego w 2014 r. wyniosły 66 004,80. Złożyły 
się na nie: koszty organizacji koncertów: - Jagodziński Trio - 16 657,24, - Erato Trio - 14 153,18, - recital 
fortepianowy Pawła Wakarecego - 12 594,18, - koncertu Arti Sentemo PSM - 3 450,00, -recital fortepianowy w 
ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości - 1 500,00, - , koszty wspólne dla w/w koncertów XXXI 
Dni Karola Lipińskiego - 16 950,20 oraz koszt renowacji popiersia gipsowego Ludwika van Beethowena oraz 
zakup skrzypiec - 700,00 zł. 
Koszty administracyjne w 2014 r. wyniosły 24 194,16. Złożyły się na nie
- zużycie materiałów i energii - 5 375,85, - usługi obce - 5 418,79, - amortyzacja środków trwałych - 12 500,00 
oraz koszt delegacji służbowych - 899,52.
Przychody i koszty finansowe w 2014 r. nie wystąpiły.
Stowarzyszenie nie udzieliło gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

III

Stowarzyszenie nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.
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Druk: MPiPS


