
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

RADZYŃSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO W RADZYNIU PODLASKIM
21-300 RADZYŃ PODLASKI
JANA PAWŁA II 2 
0000047553

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
1) organizowanie corocznych cykli koncertowych pod nazwą   „Dni Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim”,
2) urządzanie wieczorków muzycznych, koncertów, audycji, popisów  i innych imprez o charakterze muzyczno-
artystycznym,
3) szerzenie i promowanie wśród członków Towarzystwa, jak i wśród ogółu społeczeństwa, zamiłowania do 
muzyki i śpiewu,
4) organizowanie zebrań i wycieczek artystyczno-towarzyskich,
5) przyznawanie stypendiów i nagród dla utalentowanej młodzieży,
6) tworzenie bazy lokalowej i materialnej dla prowadzonej działalności,
7) gromadzenie materiałów archiwalnych oraz  prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej 
dotyczącej Karola Lipińskiego i muzyki klasycznej,
8) organizowanie imprez kulturalnych, w tym: spotkań, warsztatów, konkursów, wieczorków muzycznych, 
pokazów filmów oraz wymiany międzynarodowej młodzieży,
9) prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej dzieci i młodzieży,
10) współpraca przy realizacji celów statutowych z instytucjami samorządowymi i pozarządowymi, placówkami 
kulturalnymi, naukowymi, wydawnictwami, środkami masowego przekazu oraz organizacjami społecznymi 
różnych środowisk o podobnych celach działania.
3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2014 - 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
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.
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



Sporządzono dnia:2015-03-27

RTM 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 zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i 
kosztów oraz ostrożnej wyceny.
RTM im. K.Lipińskiego stosuje następujące zasady:
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 zł 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.
Za środki trwałe uznaje się składniki majątkowe o przewidzianym 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 zł 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 ogół należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część 
należności z innych tytułów  niezaliczanych do aktywów i pasywów finansowych, które stają się wymagalne w 
ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Krajowe środki pieniężne na rachunku bankowym wycenia się według wartości nominalnej.
Fundusz statutowy wycenia się według wartości nominalnej.R

Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne im. K.Lipińskiego w 2014 r. nie prowadziło działalności gospodarczej, 
bilans i rachunek zysków i strat sporządzono w sposób uproszczony, zgodnie z przepisami ustawy o 
rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej.
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