Sprawozdanie roczne
Komisja Rewizyjna w dniu 06 kwietnia 2017r. przeprowadziła kontrolę działalności
finansowej Towarzystwa Muzycznego im. Karola Nicze oraz Ośrodka Kształcenia
Muzycznego "Allegro" za rok 2016

Komisja w składzie:
1. Przewodnicząca
2. Wiceprzewodnicząca
3. Członek

Bożenna Drobniewska
Maria Karwat-Muszyńska
Zbigniew Chaniecki

Przedmiotem kontroli był raport zamknięcia ksiąg rachunkowych, stany środków pieniężnych
na rachunku bankowym, stan środków pieniężnych w kasie, dokumentacja księgowa,
prawidłowość wykorzystania środków finansowych dla prowadzenia Towarzystwa
Muzycznego, oraz prawidłowośc rozliczania i dokumentowania działalności
Ośrodka Kształcenia Muzycznego "ALLEGRO"

W wyniku kontroli bieżącej działalności Towarzystwa Muzycznego, Komisja
Rewizyjna stwierdza, że w okresie sprawozdawczym w roku 2016
przychody z podstawowej działalności statutowej przedstawiały się następująco:
1. Składki członkowskie
2. Wpłaty za naukę "Allegro"
3. Przychody 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
4. Darowizny na działalność koncertową
5. Pozostałe przychody finansowe
na ogólna kwotę
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410,00
47560,00
7219,20
19022,20
5166,69

79378,09
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Koszty podstawowej działalności statutowej za rok 2016 ogółem przedstawiały się następująco:
W roku 2016 Towarzystwo Muzyczne zorganizowało trzy duże koncerty tj. koncert pianistyczny
Szymona Nehringa w dniu ósmego maja, drugi koncert skrzypcowy wykonny przez
Magdalenę Rezler Niesiołowską w dniu piątego czerwca b.r. i trzeci koncert pianistyczny
Chrisa Jarretta w dniu dwudziestego piątego września 2016r.
za ogólną sumę złotych
27791
Na powyższą sumę zebrały się takie koszty jak wynagrodzenia wykonawców, wynagrodzenia
orkiestry towarzyszącej na koncercie skrzypcowym , koszty plakatów , zaproszeń
strojenie fortepianu , kwiaty itp..
Prowadzeniem kształcenia muzycznego chętnej młodzieży zajmuje się Ośrodek
Szkolenia Muzycznego "ALLEGRO" pod znakomitym kierownictwem Pani
Małgorzaty Gołębiewskiej-Bednarek.
W roku 2016 uczęszczało na lekcję muzyki w Ośrodku siedemdziesiąt sześć uczniów.
W okresie sprawozdawczym w Ośrodku zatrudnionych było 22 nauczycieli na
podstawie umów o dzieło.
W ramach działalności Ośrodka Szkoleniowego "ALLEGRO" zorganizowane zostały
koncerty szczególnie uzdolnionej młodzieży takie jak: koncert upamiętniający B.Stusia
w dniu 30 stycznia 2016r, następnie dwa koncerty w dniu 6 kwietnia oraz 16 czerwca 2016r
i koncert dyplomantów.
Koszty z prowadzeniem Ośrodka wynosiły ogółem kwotę złotych
42955
w tym: wynagrodzenie nauczycieli, wynajem sal, zakup słodyczy itp..
Koszty działalności administracyjnej wynoszą ogółem kwotę
w tym: wynagrodzenie administracji, ubezpieczenie fortepianu,
zakup materiałów biurowych , opłaty bankowe itp..
Rok sprawozdawczy 2016 zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie

7971

661 złotych

Szczególną uwagę Komisja Rewizyjna zwróciła na wydatki z 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych w roku 2016.
Wydatkowano ogółem kwotę 7254,46 zł. W tym:na kwiaty, koncert Chrisa Jarretta
strojenie fortepianu, zaproszenia i nagrodę dla ucznia wybitnie uzdolnionego
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W okresie sprawozdawczym sporządzono 11 raportów kasowych, w których
nie stwierdzono nieprawidłowości.
Czeki gotówkowe zakończono na numerze 4489874 dnia 20 września 2016r.
Saldo kasowe 2231,06 złotych jest zgodne z saldem w zapisach księgowych.
Saldo na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016r. wynosi kwotę 2497,13
i jest zgodne z saldem na wyciągu bankowym.
Ogółem Towarzystwo Muzyczne łącznie z wynikiem finansowym z lat ubiegłych
na dzień 31 grudnia 2016r dysponuje kwotą
4710 złotych
Towarzystwo Muzyczne w ramach współpracy i upowszechniania kultury muzycznej
umożliwiało korzystanie bezpłatne przez różne ośrodki kulturalne 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 i stwierdziła:
Pierwszy wniosek dotyczył zatwierdzenia sprawozdań i udzielenie Zarządowi
absolutorium za rok sprawozdawczy 2016 - wykonano
większość wyznaczonych zadań to czynności związane z systematyczną
działalnością Towarzystwa Muzycznego, wielokrotne starania o budowę Sali
koncertowej itp..
Komisja Rewizyjna stwierdza, że Zarząd wykazuje determinację w wykonaniu wszelkich
prac związanych z organizacją koncertów i innych działań a jednocześnie zachowuje
konieczną staranność w wypełnianiu zadań statutowych.
Działalność Towarzystwa Muzycznego im. Karola Nicze za rok 2016 jest prowadzona
w sposób zgodny z postanowieniami statutu.
Komisja Rewizyjna składa wniosek o pozytywną ocenę działalności Zarządu
i udzielenie Zarządowi absolutorium.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
………………………………………..
Bożenna Drobniewska
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