
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ "PROMOTOR" PIŁSUDSKIEGO 25, 35-074 RZESZÓW
RZESZÓW, PODKARPACKIE, Nr KRS: 0000013460

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nie dotyczy

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontunuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontunuowania przez nią działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Stowarzyszenie posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości nominalnej.
Nie posiada środków trwałych.

Data sporządzenia: 2021-03-04

Data zatwierdzenia: 2021-03-16

DANUTA HUS ANNA GARGAŁA, DANUTA HUS, ALINA
CIECHANOWSKA

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

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-08-09



BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2020-12-31

Data sporządzenia: 2021-03-04

DANUTA HUS

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

ANNA GARGAŁA, DANUTA HUS, ALINA 
CIECHANOWSKA

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA EDUKACJI 
ARTYSTYCZNEJ "PROMOTOR"
35-074 RZESZÓW
PIŁSUDSKIEGO 25 
0000013460

Stan na koniec

roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 0,00 0,00

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 49 850,54 51 362,60

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 0,00 0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 49 850,54 51 362,60

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 49 850,54 51 362,60

PASYWA

A. Fundusz własny 49 850,54 51 362,60

I. Fundusz statutowy 74 769,04 49 850,54

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00

IV. Zysk (strata) netto -24 918,50 1 512,06

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 0,00 0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

PASYWA razem 49 850,54 51 362,60

Data zatwierdzenia: 2021-03-16

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-08-09



Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

Data sporządzenia: 2021-03-04

DANUTA HUS

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

ANNA GARGAŁA, DANUTA HUS, ALINA 
CIECHANOWSKA

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA EDUKACJI 
ARTYSTYCZNEJ "PROMOTOR"
35-074 RZESZÓW
PIŁSUDSKIEGO 25 
0000013460

Stan za

Pozycja Wyszczególnienie poprzedni rok bieżący rok
1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 208 110,90 76 810,60

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 173 602,40 55 227,60

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 34 508,50 21 583,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

B. Koszty działalności statutowej 233 028,73 75 298,54

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 198 520,23 53 715,54

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 34 508,50 21 583,00

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) -24 917,83 1 512,06

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 0,00 0,00

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -24 917,83 1 512,06

I. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00

J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00

K. Przychody finansowe 0,00 0,00

L. Koszty finansowe 0,67 0,00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -24 918,50 1 512,06

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) -24 918,50 1 512,06

Data zatwierdzenia: 2021-03-16

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-08-09



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

Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań z tytulu 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

Stowarzyszenie nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań
zaciągnietych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju. 

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek Stowarzyszenia składają się:
Aktywa obrotowe - środki finansowe na rachunku bankowym w  wysokości 51.362,60 zł
Pasywa - Fundusz Własny - Fundusz Statutowy w  wysokości 51.362,60 zł

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

Dotacje do zleconych zadań, szkoleń i kursów, refundacje części kosztów wniesione przez uczestników działań oraz składki z tytułu
członkostwa w Stowarzyszeniu i darowizny od osób fizycznych i prawnych, wpływy z tytułu 1% należnego podatku dochodowego na cele
związane z działalnością pożytku publicznego.

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów.
I. Przychody z działalności statutowej – 76.810,60 zł.
z tego:

1. przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – 55.227,60 zł.
w tym ;
a) Dotacje otrzymane:
- Dofinansowanie z Urzędu Miasta do zadań - Program „Moja Przygoda Minecraft” - 38.000,00 
b) składki członkowskie - 400,00
c) 1% darowizny od podatku dochodowego - 15.540,60
d) darowizny od osób fizycznych - 787,00
e) darowizny od darczyńcy - 500,00

2) przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego – 21.583,00 zł.
a) warsztaty taneczne jazz dla gr A+ T-8 - 2.565,00
b) warsztaty artystyczne dla dorosłych - 918,00 „Sztuka bez granic”
c) IV Ogólnopolski Fest. „Na polska nutę” - 6.300,00
d) M.E. WADF Moskwa 2020 (Zespół T-8) - 11.800,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-08-09



Koszty realizacji zadań zleconych, szkoleń i kursów oraz kosztów administracyjnych.
Informacje o strukturze zrealizowanych kosztów:

I. Koszty działalności statutowej - 75.298,54 zł.

1. koszty z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – 53.715,54 zł. w tym:
a) Dotacje rozliczone: 
- Dofinansowanie z Urzędu Miasta do zadań - Program „Moja Przygoda Minecraft” - 38.000,00 
b) koszty zadań zleconych - 0
c) dofinansowanie z 1 % - 6.381,89
d) dofinansowanie z wpłat od sponsorów – 323,27
e) dofinansowanie z wpłat od darczyńcy - 494,96 
e) dofinansowanie ze środków własnych - 4.080,05
f) koszty administracyjne - 4.435,37

2. koszty z odpłatnej działalności pożytku publicznego -21.583,00
a) warsztaty taneczne jazz dla gr A+ T-8 - 2.565,00
b) warsztaty artystyczne dla dorosłych - 918,00 „Sztuka bez granic”
c) IV Ogólnopolski Fest. „Na polska nutę” - 6.300,00
d) M.E. WADF Moskwa 2020 (Zespół T-8) - 11.800,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Źródła zwiększenia funduszu statutowego to: część zysku z lat poprzednich, składki członkowskie, darowizny od osób fizycznych i prawnych,
wpływy z tytułu 1% należnego podatku dochodowego na cele związane z działalnością pożytku publicznego.
Środki pieniężne w wysokości 51.362,60 zł. pozostające na rachunku bankowym w całości zostają przeznaczone na cele statutowe
Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Artystycznej „PROMOTOR” – działalność oświatową i kulturalną na rzecz dzieci i młodzieży

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 2005 roku Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.
W 2020 r. z 1% darowizny od podatku dochodowego uzyskano - 15.540,60 zł
Wydatkowano kwoty darowizn otrzymanych z 1% należnego podatku dochodowego , uzyskane w 2018 i w 2019r.

W 2020 r. z 1 % dofinansowano wydatki na kwotę -6.381,89 zł. tj.
-materiały do scenografii dla Zespołu T-8,
-art. dekoracyjne na zajęcia Każde Dziecko to Potrafi
-zakup książek do scenariuszy dla gr. teatralnej
-projekt graficzny scenografii i wykonanie banerów dla Zespołu „Kornele”
-stroje, gadżety dla Z. Rudki,
-materiały do scenografii dla Z. Uśmiech
-statuetka na konkurs wokalny „Jesień” oraz dofinansowanie Notebooka ASUS do pracowni wokalnej

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 przeznaczyła je na działanie statutowe w całości na działalność oświatową i
kulturalną na rzecz dzieci i młodzieży. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego 
sprawozdania finansowego.

Data sporządzenia: 2021-03-04

Data zatwierdzenia: 2021-03-16

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-08-09



DANUTA HUS ANNA GARGAŁA, DANUTA HUS, ALINA
CIECHANOWSKA

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

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-08-09
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