
 

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia „Pro Musica Humana” 

za rok 2014 
 

 

Stowarzyszenie Pro Musica Humana, nie zatrudnia pracowników. Zarząd nie pobiera wynagrodzeń. 

Stowarzyszenie utrzymuje się z darowizn i innej działalności statutowej. 
 

Na 31.12.2014 r. wynik finansowy brutto wynosił  10 929,65 zł. 

Kwota ta,,zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia  10 VI 2015 r., została przeznaczona  

na działalność statutową Stowarzyszenia.  
   

W roku 2014 przychody wyniosły  - 96 118,23 zł.  
 

 

Na przychody składają się: 
 

składki statutowe               –     220,00 zł. 

wypożyczanie instrumentów            –    2 930,00 zł. 

wynajem powierzchni użytkowej szkoły          –    8 640,00 zł. 

koncerty w kraju i zagranicą            – 26 681,00 zł. 

partycypacja finansowa szkoły w organizację kursów dokształcających       – 14 940,00 zł. 

odpis 1% podatku dla OPP Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska       –   4 092,60 zł. 

darowizny indywidualne             –   5 153,00 zł. 

partycypacja finansowa szkoły w opracowanie dokumentacji technicznej związanej z remontami       – 9 300,00 zł.  

sfinansowanie przez Urząd Marszałkowski projektu „promocja województwa małopolskiego”     –   4 000,00 zł. 

odsetki od lokat bankowych             –      161,63 zł., 
 

 

Na realizację zadań statutowych wydano      - 85 188,58 zł. 
Koszty działalności Stowarzyszenia:(opłata za sprawozd. finans. w sądzie, materiały biurowe, opłaty bankowe)  350,10 zł.   
 

Pozostałą kwotę tj.       - 84 838,48 zł.,  

przeznaczono na działalność określoną w §6 Statutu Stowarzyszenia dzieląc ją w następujący sposób: 
 

 

 

I.  WYRÓWNYWANIE SZANS UCZNIOM SŁABSZYM SOCJALNIE  

     I Z MNIEJSZYMI OSIĄGNIĘCIAMI EDUKACYJNYMI (§6 pkt 3 Statutu)    4 070,00  
 

- kurs przygotowawczy dla kandydatów do egzaminu wstępnego 3 680,00 

- konsultacje psychologiczne dla uczniów        390,00 
 

 

II. POMOC DLA SZKOŁY W REALIZACJI JEJ STATUTOWYCH CELÓW (§6 pkt 8 Statutu)  44 995,65 

polepszenie bazy instrumentalnej szkoły        6 057,00 

- remont kontrabasów       6 057,00 
 

Remont  i doposażenie pomieszczeń szkolnych     25 787,55 

- wyposażenie pokoju gościnnego i pokoju socjalnego sprzątaczek 5 497,55 

- wyposażenie klas w sprzęt na pomoce naukowe (regały szafy itp.) 9 311,66 

- wystrój szkoły i otoczenia (firany, wykładziny, kwiaty, itp.)  4 862,16 

- zakup kserokopiarki, naprawa kserokopiarki + papier, toner 6 116,18 
    

opracowanie dokumentacji do prowadzenia remontów w szkole:   10 184,00 

projekt architektoniczny remontu szatni i wymiany stolarki drzwiowej 4 784,00   

projekt architektoniczny wymiany pokrycia dachu budynku szkoły 5 400,00 
 

 

III. POMOC UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY(§6 pkt 2 Statutu)     16 442,00 

- współorganizacja mistrzowskich kursów interpretacyjnych dla  

  różnych instrumentów i obejmujący  wszystkie epoki muzyczne 16 442,00 
 

 

IV. PROPAGOWANIE  OSIĄGNIĘĆ  DYDAKTYCZNYCH ORAZ  PEDAGOGICZNYCH  

       I UPOWSZECHNIANIE MUZYKI  ORAZ  KULTYWOWANIE  TRADYCJI  

       POLSKIEJ EDUKACJI  ARTYSTYCZNEJ (§6 pkt 4,5 Statutu)    19 330,83 
 

- dofinansowanie indywidualnych wyjazdów uczniów na przesłuchania,  

  konkursy w kraju i zagranicą       4 360,00  

-  sfinansowanie wyjazdów uczniów na koncerty w kraju i zagranicą   4 539,12 

- wynajem sali na rozpoczęcie i i Sali Filharmonii na zakończenie roku szkolnego 5 896,50 

- organizacja I Małopolskiego Forum Młodych Twórców i in. uroczystości szkolnych 4 535,21 

 


