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
Na dzień bilansowy jednostka posiadała poniżej wymienione zobowiązania:
1. wobec Zleceniobiorców 2.717,00 zł
2. wobec Urzędu Skarbowego 53,40 zł
RAZEM 2.770,40 zł
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
nie dotyczy
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
W skład rzeczowych aktywów trwałych wchodzą środki na kontach bankowych stowarzyszenia.
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
W 2017 roku Stowarzyszenie „Musica Humana” zrealizowało poniżej wymienione projekty, na które dotacji pochodziły m.in. ze środków
publicznych:
Nieodpłatna działalność:
1. Barok w Radości 2017 ze środków z darowizn i 1% - 9 900,00 zł
2. Msza h-moll Bacha z dotacji Urzędu Dzielnicy Wawer w wysokości 20 000,00 zł
3. Schloss Scharfeneck 2017 za środki z Warszawskiej Opery Kameralnej 4 500,00 zł
4. Zieleński w Wiedniu z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 37 936,00 zł i środków od BIBER FESTIVAL 6 990,06 zł
Odpłatna działalność:
1. Caspar we Włodawie ze środków od Stowarzyszenia Kapela Jasnogórska 43 500,00 zł
2. Fleming w Warszawie ze środków od Stowarzyszenia Kapela Jasnogórska 42 500,00 zł
3. Sesja Handel z darowizny przekazanej przez Mateja Bendę 30 733,50 zł
4. Zieleński w NOSPR ze środków od Narodowej Orkiestry Polskiego Radia w Katowicach 35 000,00 zł
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Na wynagrodzenia wydano 175.598,00 zł
Koszty organizacji imprez wyniosły 57.997,07
Na usługi obce wydano 968,50 zł (opłaty bankowe i usługi księgowe).
Amortyzacja klawesynu 4.386,96 zł
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Źródła zwiększenia funduszu statutowego stanowią nadwyżki przychodów projektów. Są one wykorzystywane w projektach w latach
kolejnych.
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
Projekt Barok w Radości 2017 wsparty był ze środków z darowizn i 1% w kwocie 9 900,00 zł
Druk: NIW-CRSO

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
nie dotyczy

Data sporządzenia:
Data zatwierdzenia: 2018-06-30

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

