
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

l) rnzuą sbclóa i adrc,s oraz rnmrr we v&ścirł}mdestre Ędowyma]bo ęwiJffrji

STOWARZYSreNIE WSPIERANIA EDUKACJI ARTYSTYCZ..IEI,?RoMoToR,
A1. J. Ptr§UDsKIECo 25, 35-074 RzEsńW, PoDKARPACKIE
Nr. KRS:0000013460

2) czs twanb .lżbłnści jedmsĘ jeśli jest ogranbmrry

Nb dot ezy

3) ohes objęty sprawozdanbm frnrsowym

Oloes objęty qpravruzdani:łnfuarsowyn od 01.0l .ZOżl do 31.12.2021

4) cry sprawodanb ftnnsowe astab sporąrlzone przy zbżFnilr kont}nDwanb ał.hłnści prłzjędrpstkę w dającej sĘ prawiŁierś
pr4sóści oraz czy nb śtuieją okolicmści vrskazjące m zagrohlb kortlłmwania pwztĄ dv!$h.nści

Spmłodanb frrarnowe as,tab sporądane przy żabhniu kotr}łanłania dzhhlrnśłii prrzezjedmstkę w rlającej sĘ prrewitzif pr4,śZbści
Nb isfubją okolicznści wskaąiące na zago:bnie kotrJtrlDwania prćzną dzbhhości

5) orówienie pĘęt5ch zasad (poblc) rachnkowości w tyrnfiEtod \ł}€€tly aldyńw i pasyvów (tałż amrtyźcjr, ustaknia lł}t}iku
fnamowego oraz sposobu sporądzenb sp:awozdania &unsowego w zakresie, w jakimrxtała poastawia jedmstc€ pra\łD Wyboru

Organizcja posada środki ftarsowe w watrie pohkbj wycenime vrcdĘ wartości mminaĘ.
Wposażnb i śrc<lki twab tł5ceniłr są wg mrdnabrch c€n źkpu Anutpcja clokonywana jest wedĘ zsad obreśbĄ/chw rśtawb o
podatku dochodo\ł}m osob pawłth-
Wyd< foatsołphutatany jest z urł4Ędnbniemłyodrębnbnia rcdzajów dziahń okeśbrrych w 61ąrryi9 9 ,lł,&,lreści pożyfl<upńbzrgo i
o wobrfrarbń

Data sporądzenia : 2022- 03 - 07

Data m*irer dzr;nlel 2022- 03 - 07

Arma Polak
Arma Cnrgah
Alina ciecharrowska
Arrra Polak

2 ustawy o rachunkowości człoŃów tąo organu - na podstawie art. S2llst. 2 ustźMy o rachunkowoŚci

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP; 2022-07-L9



SToWARZYSZEN l E WSP! ERAN lA EDU KACJ l
ARTysTyczNEJ "pRoMoToR" 

Uv]\^v\" Rachunek zysków i strat
35-074 nzrszów
plŁSUDSKlEGo 25 

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o

0000013460 
) 1achunkowości

za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

Stan za
Pozycja Wyszczególnienie poprzedni rok bieżący rok

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 76 810,60 195 601,50

Przychody z nieodpłatnej działalności pozytku publicznego 55 227,60 124 981,50

ll Przychody z odpłatnej działalności pozytku publicznego 21 583,00 70 620,00

lll Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

B. Koszty działalności statutowej 75 298,54 183 740,33

Koszty nieodpłatnej działalności pozytku publicznego 53 715,54 113120,33

ll. Koszty odpłatnej działalności pozytku publicznego 21 583,00 70 620,00

lll Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

c. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 1512,06 11 861,17

D. Przychody z dz|ałalności gos pod arczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospod arczej 0,00 0,00

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

G. Koszty ogólnego zarządu 0,00 4 982,91

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 1 512,06 6 878,26

! 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 0,00 0,00

M. Zysk (strata) brutto (H+lJ+K_L) 1512,06 6 878,26

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

o. Zysk (strata) netto (M-N) 1 512,06 6 878,26

Data spoządzenia: 2022-03-07

Data zatwierdzen ia : 2022-03-07

Anna Polak Anna Gargała
Alina ciechanowska
Anna Polak

lmię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg lmię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: ż022-07-!9



STOWARZYSZEN lE WSP| ERANlA EDUKACJ l

ARTYSTYCZN EJ "P RoM oToR,,
35-074 RZESZoW
PlŁSUDSKlEGo 25
000001 3460

BlLANS
zgodnie zzalącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2021-12-31

stan na koniec

roku
poprzedniego

roku
bieżącego

:i:i:i:ii::.i::i:i:i:i:il;.:.iiii:ii:ii:i:i:i:i.:iii;l.lili:i::o.ilOU

Wańości niematerialne i prawne 0,00 0,00

ll Rzeczowe aktywa tnruałe 0,00 0,00

lll Nalezności dłu goterminowe 0,00 0,00

lV. l nwestycje długoterminowe 0,00 0,00

Dłu gotermi nowe rozliczenia m iędzyokresowe 0,00 0,00

liii*i:lli]ll,.llllillll,is$,lŻ4"0l86

Zapasy 0,00 0,00

ll Nalezności krótkotermi nowe 0,00 0,00

lll. l nwestycje krótkoterm i nowe 51 362,60 58 240,86

lV. Krótkoterm i nowe r ozliczenia m iędzyokresowe 0,00 0,00

Fundusz statutowy 49 850,54 51 362,60

ll pozostałe fundusze 0,00 0,00

lll Zysk (strata) zlat ubiegłych 0,00 0,00

lV. Zysk (strata) netto 1512,06 6 878,26

Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

ll Zob owiązan ia dłu gote rm i n owe 0,00 0,00

lll Zobowiązan i a krótkote rm i nowe 0,00 0,00

lV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

i:ii:i:i:i:ili:i:iiiiii:i:iiiiii:l:i il,ii:aOż;0

Data sporządzenia: 2022-03-07

Data zatwierdzenia: 2022-03-07

Anna Polak Anna Gargała
Alina ciechanowska
Anna Polak

lmię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg lmię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ
rachunkowYch - na podstawie ań, 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości w|eioosobowy, wszyŚtt<ictr członków tego organu

Druk: NlW-CRSo, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań oPP:2022-07-t9



Informacja dodatkowa

l. inbmrcje o wsrelkbh zobowiązniach ftnrsowpĘ w tynz tlńr dhfulłh imturerńw ftnnsowpĘ gwaral§ji iporęcreń hń
abowiązń wanmkowph nian4Ę&ixrph w bfursie re vnkaznbm cbxakeTu i fimy wjerłtekD9;i abe4ixrcuych rrecnwo

Stowar4nzenb nb posiąda żdrłrch znbowiąań ztyłrfu dŁżryłch irstrrrrrńw ftErsow}tĘ grl,aralEji ipoęcai bb mbowiązń
warunkowych niewr.4$nbrych w bi|amie.

2. inbrrrncje o kwotach zll.ak i kredlów udziebnych cżorkomorgańw adminśuqjpycb, ry@ącychi nadaĄącph re wskazanizn
opmcenfowaną gbwn)rch wannków oraz wsre]kbhkwot qphmnycĘ odpiwr5rch hń rrrorrnlcl1 a18ftb mbowĄandtrynętphw bh
inieŃ tynfrm guarurji i poręcreń wsrelkiego rodaju re ł*azniemkwoty ogć,bm dla kazdej kategoń

OrwiłaĄarie,ńzelakredytów cżoŃom orgańw adnini§tliący§Ę zar4dzających i rndmrqiącph a także nb rra abowiązań
zacĘgnĘtFh w bh irrirnnl tyubm gwaratrji i poręcreń wszelkiego rodzju

3. uzpeŁ,iające darr o aktywach i pasywach

Na ak§lła obrctowę w pukcb - inres§cje kótkoterrnimwe_ skhrlają sĘ śm<lki rn raclmku bankouym - 58.2z10,86 ż
Na paspła skhda sĘ:Fudr§z Whmy - Stanrov/y -5l3a,60 ż oraz4sk z roku oboio\łęgo 2021 - 6878,26 ż

4. i(ńmĘcje o sfiulórł zealbłan5rh prąrchodów E $§kaunbrn bh żódeł, w §łnw srcagotnści irńrnncje o prącbodach
wyodębnbrqrch zgodnb z prłpisarri rstawy z dnb 24 kwbfib 2003 r o d"ieblreści pożytku pńlirzrgo i o wolortariacb oraz irńrrrncje o
pr4rclndach z tyttJu skhdek cńnkovnkich i dotacji pochodącph re środków pŃliczrlrh

Prrychodyz,l;,l"l,pści sbtttowej _ l95.601,50 Ą z.*,gJ..
Nieodpbtrj dziahtnlści pożytku pńliczego - 124.981 ,50 ź
a) Dotrcje z Ur4du Miasta Rresmwa na realiację zdń pńliczrych w Ęm
* Moja Prrygoda z Mrrccraff - 44,996,00 Ą
* Wakacje z Mirrcrat - 6,ż99,00 Ą
* XD( Mędzyrrar. FesL Zespobw Tłreczph,,O Iźur Rzcha - 15.000,00 ż
b) Skhdki cónkołskie - 3Ę,00 d
c) Datowiay od osob @nyrch- 46.385,00 ź
d) Sroclki zrożbrenb l% PIT - l1.961,50 ż

OdphtFj d"j,htDści poid<u pńliczego _ 70.620,00 d
a) l€tri Ępoc4łEk dzici irrbdreĘ * 61.620,00 Ą
b) Z]rnvry łpocąrrck dMirrbdfur - ffi,N Ą
c) XX Miy'rynar. Feś. Zespobw Tarrcalch,O Larr Rrecba - 5.160,00 ż
d) V ogottJpolskiego Festiwab Pbsenki,§a polsĘ nsę" 202l - 3.240,00 ź

5. iŃrnncje o struknru ponbsfuIrh kosżów

Kosźy dr,łbtpści stantov€i l83 .140,33 żztep:

NbodphtEj dzbhknścipozytkrpóliczrgo - 1|3.120,33 ź
a) Rożbmne doĘe z Ur4.du Miasta Resmwa na realizację zadan w tym
ł Moja Pr46oda z Mirretróft - 44.996,00 Ą
* Wakacje zMirrcrat- 6.299,00 Ą
* XX Midryrar, Fęst, &spobw Tarrcaph ,,o Iarr Rrecba ' - l 5.000,00 4
b) Finamowarrc z rvpbt otrzyrm[)rch daTowizl od osób fo, -31.249,17 ż
c) Firursowarr z 1% PIT w §}sokości - 15.576,16 ź

Odńtrj .l"i,hłnści pozytku pńbzrgo _ 70.6n,00 ź
d) Irti w5pocąirek dzbciirrbdreiry4t.6n,00 Ą
e) Zimwy wlpocryek dzici i nfod?bży -ó00,00 4
f) )<D< Miląrur. Fest. Zspobw Tarecmph,,O brr Ru cba"-5.160,00 ż
g) V Ogotnpol§kbgo Fe§tiwab Pbsaki ,Na prc,Wąr:.Ę" 2021- 3 .2Ę,00 ż

Kosźy oŃhpgp ;r4du -49a9l ź

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2OZ2-07-I9



ó. darr o źód&ch avĘksznh i sposobb vi;d<orzlsbnb fi[dxar $annowego

Fwdr.§z staffiowy w 2021 r. astał złĘksarry m pod§tawb rElnliab Wałrgo zgrorrndanb o zysk a TOk 2o2o o kwoĘ 1,512,06 ż
Fwdrsz terr w cńŚci ( w kwocb 51.362,60 Ą jestpwzncT,ny mcele stahfroło- prowadanb aż}hści otświatov,tji kuhrabej dla
rlziłi infudziary.

7. jerefijednostka posbda statr§ oĘaniracji poźytkupńIl.zrgo, zarrbsz,', w irńrrmcji doclatkowej dare m termt rąnkar5łchpr4choów
iPolrbsbrrych kosźów z tyrub l% poclatku docbodowego od osób ft5rcalł;h oraz sposobu wydalkowaob &odków pochoąc},§h; 1%
podatku dochodowego od osob fryczrr.th

W 202l r, w wlnku roźbrnb l% PIT Stowarz;nrenb otzlrrń 11.961,50 ż
W cĘgu roku u,ldatkowarn kwotyrz5nkare ńwniź w btach wcaśńjsąch Na nataiały i rsĘ do pracołłni doftursowam vłdatki m
k\łoĘ 15.576,16 ź

8. ire ińrnncje nŻ wyrrbnbrr polł},bj, jeżIi rDgt}óy w śtoĘ sposob vp\łląP na oc€rĘ syn]acji najątko\ł€j i ftnmowej oraz wynik
ftnrsowy je&nsĘ w tym doda&owe irńrrracje i objalśni:nia łyrrbnime w zaĄczriku ru 1 wtawy z dnia 29 wra.śnia 1994 r. o
rac}mkowośł:i, o ib vrysęqią wjedrnsrce

Stowarąnrenb orłnnb darowizry od osób prywatrych iptnzlprmsb je m a,n+zrie sbnfu\r€ w zakrę§b edukacji i.l"i,bibści kŃn:atEj
dlafuiirrbdzęrll.

Data sp orądzsna: 2022 - 03 - 07

Dataainlterdnnta:2022-03-07

Ama Polak
Arma Gargab
Alina ciechanowska
Arma Polak

2 usta\ły o mchunkorvości członków tąo organu - na podstawie art. 52 uit. 2 ustav,y o rachu-nkowości

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2O2ż-O7-L9


