
Informacja dodatkowa 

 

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub 

zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo 
 

Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne im. K. Lipińskiego nie posiada żadnych zobowiązań, w tym z tytułów dłużnych instrumentów 

finansowych, gwarancji i poręczeń lub 

zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. 

 
2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze 

wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań 

zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii 
 

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań 

zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju. 

 
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach 
 

RTM im. K. Lipińskiego posiada aktywa trwałe - środki trwałe, których wartość wynosi 60416,66 oraz aktywa obrotowe w postaci 

inwestycji krótkoterminowych: 

zapasy rzeczowych aktywów obrotowych -8448,-,  

należności krótkoterminowe (nadpłacona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz należność z tytułunadpłaty za usługę 

telekomunikacyjną) - 765,93 zł;  

środków pieniężnych na rachunku bankowym - 21312,89. 

 
4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach 

wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 

informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych 
 

RTM im. K. Lipińskiego w 2018 r. osiągnęło następujące przychody: 

a. przychody z działalności statutowej 

    Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego - 64297,17 w tym: 

    1.Dotacje na organizację XXXV DKL - 34000,- ,  

       z Urzędu Marszałkowskiego - 12000,-;  

       z Powiatu Radzyńskiego - 10000,-;  

       z Urzędu Miasta Radzyń Podl. - 12000,-.  

    2.Darowizny - 20400,-, w tym: 

       od zakładów pracy i sponsorów indywidualnych - 5400,-;   

       od Spółdzielczej Mleczarni SPOMLEK w Radzyniu Podlaskim- 15000,-.  

    3. Przekazany podatek na OPP 1% - 3149,80; 

    4. Składki członkowskie określone statutem - 3000,-; 

    5. Częściowa refundacja rachunków za energię przez Urząd Miasta - 3747,37. 

 
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów 
 

RTM im. K. Lipińskiego w 2018 r. poniosło następujące koszty: 

a. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego - 52149,80. 

    Koszty realizacji zadań statutowych - 52149,80 w tym: 

    1. Koszty organizacji wystawy pt. "Z perspektywy afisza" - 5991,70; 

    2. Koszty organizacji koncertu Zuzanny Budzyńskiej i Grzegorza Skrobińskiego - 11022,67; 

    3. Koszty organizacji recitalu Pawła Wakarecego - 9028,23;  

    4. Koszty organizacji koncertu z okazji Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości pt. "Popiół i diament"- 10801,85;  

    5. Wspólne koszty organizacji XXXV DKL - 15305,35.  

b. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego - nie dotyczy.  

c. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych - nie dotyczy. 

d. Koszty administracyjne - 27989,76 w tym:  

    1. zużycie materiałów i energii - 6612,98  

        a) materiały (artykuły papiernicze i biurowe, tonery, drobne artykuły przemysłowe) - 1076,11 

        b) energia - 5536,87 ( energia cieplna - 4473,14, energia elektryczna - 1063,73) 

    2. usługi obce - 8876,78 

        a) prowizje - 206,50;  

        b) opłaty pocztowe - 16,20;  

        c) usługi telekomunikacyjne i Internet - 1300,21;  

        d) pozostałe koszty ( usługi hostingowe, księgowe, drukarskie, sprzątanie, opieka nad witryną RTM, administracja konta internetowego)           

             - 7353,87  

    3. amortyzacja środków trwałych - 12500,- 

Pozostałe koszty administracyjne - nie dotyczy.  

Koszty finansowe - nie dotyczy. 

 
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego 
 

Fundusz statutowy nie uległ zmianie. 

 
 

          Druk: NIW-CRSO 



7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych 

przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków 

pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
 

W 2018 r. stowarzyszenie uzyskało przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3149,80 zł, które w pełnej 

kwocie wydatkowało na działalność statutową. 

 
8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik 

finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 

o ile występują w jednostce 
 

Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób prywatnych i przeznaczyło je na działania statutowe w zakresie działalności kulturalnej. 

Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia: 2019-03-01 

 

Data zatwierdzenia: 2019-03-29 

 

 

 

 

 

                  Agnieszka Jeż, Tadeusz Sławecki, 

Beata Piekutowska                                       Edward Bajko, Dorota Szostakiewicz, 

                  Andrzej Kotyła, Jan Brożek 

 
Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust                 Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich 

2 ustawy o rachunkowości                        członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          Druk: NIW-CRSO 


