Sprawozdanie roczne
Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę działalności finansowej
w okresie roku sprawozdawczego 2013 Towarzystwa Muzycznego im.
Karola Nicze oraz Ośrodka Kształcenia Muzycznego "Allegro".
w dniu 21.03.2014r.
Komisja w składzie:
1. Przewodnicząca
2. Wiceprzewodnicząca
3. Członek

Bożenna Drobniewska
Ewa Misiek
Anna Stusio

Przedmiotem kontroli był raport zamknięcia ksiąg rachunkowych, stany
środków pieniężnych na rachunkach bankowych, stan środków pieniężnych
w kasie, dokumentacja ksiegowa, prawidłowość wykorzystania środków
finansowych dla prowadzenia działalności Towarzystwa Muzycznego,
prawidłowość rozliczania i dokumentowania działalności Ośrodka
Kształcenia Muzycznego "ALLEGRO"

Komisja Rewizyjna sprawdziła również wykonanie wniosków i uchwał
z ostatniego zebrania z dnia 24 kwietnia 2013 roku.

W wyniku kontroli bieżącej działalności Towarzystwa Muzycznego, Komisja
Rewizyjna stwierdza, że w okresie sprawozdawczym w roku 2013
zaksięgowano kwotę
zł
1. Składki członkowskie
2. Wpłaty za naukę "Allegro"
3. Przychody 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
4. Darowizny na działalność koncertową
5. Pozostałe przychody z działalności statutowej (bilety)
6. Darowizna na stypendium Patrycji Mynarskiej

zł
zł
zł
zł
zł
zł

75144,98
130,00
47380,00
3390,70
10500,00
1744,28
12000,00
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Towarzystwo Muzyczne zorganizowało zgodnie ze statutem koncerty z udziałem
wybitnych artystów oraz koncerty wybitnie uzdolnionej muzycznie młodzieży :
1. Koncert "Zaduszki jazzowe"
2. Recital fortepianowy Magdaleny Lisak
3.Dofinansowanie do konkursu pianistycznego
łącznie na kwotę

10570,00

W ramach statutu Towarzystwo wspomogło udzielając stypendium
p.Patrycji Mynarskiej kwotę

12000,00

Poza tym Towarzystwo Muzyczne prowadzi pod kierownictwem mgr Małgorzaty
Matyni - Szukalskiej Ośrodek Szkolenia Muzycznego "ALLEGRO" w którym
zatrudnionych było w okresie sprawozdawczym 21 nauczycieli na podstawie
umów o dzieło, którzy odbyli ogółem 1889 godzin lekcyjnych.
w skład kosztów działalności Ośrodka wchodzą:
zakup materiałów, wynagodzenie i czynsz
ogółem koszt wynosi kwotę
46650,44
Wydatki ogólno-organizacyjne w Towarzystwie takie jak:
materiały biurowe, wynagrodzenia, opłaty bankowe, usługi internetowe
ubezpieczenie fortepianu
wynoszą kwotę
2768,54
Działalność Towarzystwa Muzycznego za rok 2013 zakończyła
się wynikiem dodatnim i wynosi

2574,26

W okresie sprawozdawczym sporządzono 11 raportów kasowych, w których
nie stwierdzono nieprawidłowości.
Ostatni raport za m-c grudzień 11/13 zakończono na pozycji 18 z dnia 30.12.13r.
Saldo końcowe 1472,16 złotych i jest zgodne z saldem w zapisach księgowych.
Dowód KP - Kasa Przyjmie zakończono na numerze 399 na kwotę 185 zł
Czeki gotówkowe zakończono na numerze 044900
Saldo na rachunku bankowym wynosi kwotę 5245,59 i jest zgodne
z potwierdzeniem przez bank PKO
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Towarzystwo Muzyczne w ramach współpracy umożliwiało korzystanie
z fortepianu YAMAHA, który znajduje się w Miejskim Ośrodku Kultury
w Pabianicach ul.Kościuszki 14
Komisja Rewizyjna odniosła się również do wniosków i uchwał z ostatniego
zebrania z dnia 24 kwietnia 2013 roku i stwierdziła, że postulowane uchwały
zostały wykonane.

Działalność Towarzystwa Muzycznego im. Karola Nicze jest prowadzona
w sposób zgodny z postanowieniami statutu.
Komisja Rewizyjna składa wniosek o pozytywną ocenę działalności Zarządu
i udzielenie absolutorium.

Podpisy:
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
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