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OPINIA 

Niezależnego Biegłego Rewidenta 

dla 

Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi 

Twórców Dzień Naukowych i Technicznych „ KOPIPOL" w Kielcach. 

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego obejmującego okres 

od 1.01.2014 do 31.12.2014 roku Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami 

Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych 
I
I KOPIPOL II w Kielcach na 

które składa się : 

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku , który po stronie aktywów i pasywów

zamyka się sumą 45.229.295,14 zł,

3) rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2014 roku wykazujący nadwyżkę wpływów nad

wydatkami netto 10.352.039,37 zł,

4) dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu i rachunku zysków i strat.

Sporządzono także sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2014 rok. 

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz 

z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Stowarzyszenia. Zatem przedłożone do badania 

sprawozdanie powinno spełniać wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 

1994 roku o rachunkowości ( tj. Dz. U. z 2013 roku , poz. 330, z póź. zm. ), zwanej dalej 

ustawą o rachunkowości. 

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi 

zastosowania zasadami I polityką I rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy 

rzetelnie i jasno przedstawia ono , we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową, 

jak też wynik finansowy realizowanej działalności statutowej oraz o prawidłowości ksiąg 

rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. 

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do 

1) artykułu 104 ust. 3 .3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych ( Dz. U. z 2006 r., Nr 90 , poz. 631 z póź. zm.),

2) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tj. Dz. U. z 2013 r.,
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poz. 330 z póź. zm. ) , 

3) krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych

Rewidentów w Polsce.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby 

uzyskać racjonalną pewność , pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. 

W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez 

jednostkę zasad I polityki I rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie -

w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych , z których 

wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym , jak i całościową ocenę 

sprawozdania finansowego. 

Uważamy , że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii. 

Naszym zdaniem , zbadane sprawozdanie finansowe , obejmujące dane liczbowe 

i objaśnienia słowne: 

a) przestawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej

i finansowej jednostki na dzień 31 grudnia 2014 roku , jak też wyniku finansowego za

rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31.12.2014 roku,

b) zostało sporządzone , we wszystkich istotnych aspektach , zgodnie z zasadami

sprawozdawczości finansowej określonymi w ustawie o rachunkowości i na podstawie

prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa

i postanowieniami statutu Stowarzyszenia.
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A. Czq56 o96lna.

l. Dane identyfikacyjne.

1. Nazwa, siedziba i adres:

Petna nazwa : Stowarzyszenie Zbiorowego Zarzqdzania PrawamiAutorskimiTw6rc6w Dziel

Siedziba :

Adres :

KRS:

Regon :

NIP:

Naukowych i Technicznych ,, KOPIPOL ".

Polska, woj. 6wiqtokrzyskie, powiat Kielce, gmina Kielce.

Kielce, ul. Warszawska 21 lok. 31 ,25- 312 Kielce.

0000011280

290604782

657 - t9 - 20 - 381, nadany przez Pierwszy Urzqd Skarbowy w Kielcach , lecz

nie przekazany do Krajowego Rejestru Sqdowego.

7a rok obrotowy przyjqto rok kalendarzowy.

2. Przedmiot i zakres dziafalno5ci.

Zasadniczym celem statutowym dzialalno6ci jest zbiorowe zarzqdzanie i ochrona praw

autorskich w zakresie ich reprodukcji iwprowadzania do obrotu. W ramach zarzqdzania

tymi prawami dokonywane jest inkasowanie, okre5lonych w ustawie o prawie autorskim,

wynagrodzef i opfat oraz ich podziat. Przychodem wfasnym Stowarzyszenia jest czq56

zainkasowanych kwot przeznaczona na pokrycie koszt6w zwiqzanych z funkcjonowaniem

Stowarzyszenia. Stowarzyszenie nie prowadzi dziatalnoici gospodarczejw my5l ustawy

o swobodzie dziatalno6ci gospodarczej.

3. Podstawy prawne dzialalno6ci i przynaleino6d do innych organizacji.

Stowarzyszenie powstafo w oparciu o ustawQ Prawo o stowarzyszeniach , a dziafa na

podstawie statutu zatwierdzonego przez Walne Tgromadzenie Czlonk6w i zezwolenie

Ministra Kultury z dnia 20 listopada 2003 roku. Statut zostaf zarejestrowany

w Krajowym Rejestrze Sqdowym Sqdu Rejonowego w Kielcach. Wewnqtrzne unormowania

funkcjonowania Stowarzyszenia okre6la schemat organizacyjny, regulaminy i zakresy

czynno5ci. Stowarzyszenie zrzesza 82 czlonk6w, z tego : Sl czlonk6w zwyczajnych

i 1 wspierajEcego. W grupie cztonk6w zwyczajnych jest 4 osoby prawne - wydawnictwa.

Uzyskane wptaty z tytulu skladek optaconych w 201-4 roku przez2S czfonk6w wyniosfy

L.824,002l'. Stowarzyszenie jest czlonkiem Miqdzynarodowej Fundacji ,, JFRRO"

w Meksyku gdzie wnosi rocznq skladkq L.7OO EURO.

4. Fundusze.

Na koniec 2014 roku fundusze wtasne og6lem wynosify 9.631.295,4L21,2 tego : fundusz

statutowy 6.203.955,30 zl, nadwy2ka netto przychod6w nad kosztami 10.352.039,37 zl

i zaf iczkowy odpis z zysku na fundusze celowe jako warto66 ujemna 6.924.699,26 zl.

Fundusz statutowy wzr6sf o 2.596.637,07 zl, za5 doch6d netto za2014 rok jest ni2szy
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o 4.049.730,90 zf od uzyskanego za 20L3 rok. Natomiast fundusze specjalne stanowiqce

zobowiqzania wobec uprawnionych tw6rc6w wzrosfy o 7.065.545,27 zl. Fundusze wlasne

i specjalne razem pokrywajq 99,91 % calego majqtku Stowarzyszenia.

5. Osoby reprezentujqce Stowarzyszenie.

Organem uprawnionym do reprezentacji stowarzyszenia jest Zarzqd.

W badanym okresie skladZarzqdu byt nastqpujqcy :

- prof. dr hab. In2. Mieczyslaw Poniewski - Przewodniczqcy

- mgr Mariola Rozmus - Wiceprzewodniczqcy

- dr Zdobysfaw Kuleszyf ski - Skarbnik

: dr in2. Marek Kulmi6ski - Czlonek Zarzqdu

- Pawel tukaszewski - Cztonek Zarzqdu

W sktadzie Zarzqdu nie wyloniono sekretarza w my6l przepisu 5 19, pkt l statutu.

Powy2szy sktad Zarzqdu zostaf zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sqdu Rejonowego

w Kielcach. Cztonkowie Tarzqdu pracujq bez umowy o pracq. Zarzqd prowadzisprawy

Stowarzyszenia. Oiwiadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia sktadane sa przez

PrzewodniczAcego lub Wiceprzewodniczqcego lub Skarbnika. Natomiast w przypadku

czynno6ci prawnych o skutkach finansowych ,przez Przewodniczqcego oraz Skarbnika.

Prace biurowe prowadzi i koordynuje kierownik biura. Prowadzenie rachunkowo6ci

i sporzqdzanie okresowej i rocznej sprawozdawczo6ci finansowej powierzono osobie

zatrudnionej od 1.10.2013 r. na umowQ o pracQ. Obstuga prawna sprawowana jest przez

kancelariq prawnA i przez radcq prawnego zatrudnionego na etacie Stowarzyszenia.

6. Zatrudnienie.

Srednioroczne zatrudnienie w 2OL4r. wyniosfo 10 os6b na umowQ o prace oraz 4 osoby

na umowach zlecenia i wzrosfo w stosunku do roku poprzedniego tqcznie o 3 osoby.

7. f nformacja o sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni ,ti. za2Ot3.

Sprawozdanie finansowe za 20L3 rok obejmujqce okres od 1 stycznia do 31, grudnia na

podstawie ustawy o prawie autorskim podlegafo obowiqzkowemu badaniu w trybie

ustawy o rachunkowo6ci. Zostafo ono zbadan e przez podmiot uprawniony do badania, to
jest Zesp6t Bieglych Rewident6w - FK Ekspert Sp. z o.o. w Kielcach, ul. Paderewskiego 31.

Zatwierdzone zostafo uchwatq nr L /20t4 Walnego Zebrania Czlonk6w z dnia t2.06.20L4 r.

Dokonany podzial nadwy2ki przychod6w nad wydatkami za 2013 rok wprowadzono do

ksiqg. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe zostafo zlo|one w Pierwszym

Urzqdzie Skarbowym w Kielcach iw Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podano go tak2e na stronie internetowej Stowarzyszenia www.Kopipol.pl.

Zatwierdzone sprawozdanie bylo podstawq do wprowadzenia danych do ksiqg

rachunkowych za 2014 rok jako bilans otwarcia.
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ll. Postawa prawna przeprowadzenia badania.

1. Zlecenie badania.

Sprawozdanie finansowe za 2OL4 rok , o kt6rym mowa w punkcie 2, podlega

obowiqzkowemu badaniu w trybie ustawy o rachunkowo6ci , na podstawie ustawy

o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

w dniu 26.LI.20L4 r. podjqla uchwatq o jego zbadaniu przez Biegtego Rewidenta,

z kt6rym Zarzqd Stowarzyszenia zawart umowq w dniu 09.12.20L4 r. W umowie

przewidziano , 2e badanie zostanie przeprowadzone do 25.06.2OL5 r. w siedzibie

zlecajqcego. Biegty Rewident zobowiqzat siQ zbada6 sprawozdanie za 2Ot4 rok.

obejmujqce elementy wyszczeg6lnione w nastqpnym punkcie oraz sporzqdzid raport

z badania i wydai opiniq o prawidlowo6ci i rzetelno5citego sprawozdania finansowego.

Biegty Rewident , tj. Zesp6t Biegtych Rewident6w , FK - EKSPERT" Sp. z o.o. w Kielcach

jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdari finansowych na podstawie

wpisu w Krajowej lzbie Biegfych Rewident6w pod numerem L232. Badanie

sprawozdania w imieniu podmiotu uprawnionego przeprowadzif Mieczysfaw Kozak

zamieszkaty w Pificzowie , ul. Kazimierza Wielkiego L / 3 - Rewident Badajqcy wpisany

na listq biegfych rewident6w uprawnionych do badania sprawozdaf finansowych pod

poz. 1850 ; przy udziale asystenta J6zefa Makuty. Tak podmiot uprawniony do badania,

jak i rewident badajqcy zto|yli deklaracjq niezale2no5ci od badanejjednostki-
w rozumieniu art.56 ust. 2 ustawy o rachunkowo6ci.

Czynno6ci badawcze zakofczono w m-cu maju 2015 roku w siedzibie Stowarzyszenia.

Nie nastqpity ograniczenia zakresu badania . Jednostka udostqpnita 2qdane przez

rewidenta badajqcego dane i informacje, przedto2yfa oSwiadczenie o kompletnoSci

ujqcia danych w ksiqgach rachunkowych i wykazaniu wszelkich zobowiqzaf

warunkowych oraz poinformowafa o istotnych zdarzeniach , jakie nastqpify po dacie

bilansu do dnia zto2enia oiwiadczenia.

2. Dane identyfikujqce zbadane sprawozdanie.

Sprawozdanie finansowe za 2OL4 rok objqte badaniem zawiera:

- wprowadzenie do sprawozdania,

- bilans sporzqdzony na dzieri 31.L2.20L4 r., wykazujqcy po stronie aktyw6w i pasyw6w

jednakowe kwoty 45.229.295,L421,

- rachunek zysk6w i strat na dzieri 31 grudnia 2OL4 r., wykazujqcy nadwy2kq wptyw6w

nad wydatkami netto 10.352.039,37 zl,
- dodatkowe informacje i obja6nienia.

Stosownie do ustawy o rachunkowo6ci, przedmiotem badania byta ocena prawidtowoSci

udokumentowania operacjigospodarczych , ich sklasyfikowania oraz ujqcia w ksiqgach

rachunkowych i sprawozdaniu finansowym, a tak2e ich wpfywu na sytuacjq finansowq,

wobec przyjqtego poziomu istotno6ci o96lnej rachunku wynik6w w kwocie 3I3,L tys.zt.

Badanie poszczeg6lnych pozycji sprawozdania zostafo przeprowadzone Wzy
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zastosowaniu pr6b rewizyjnych , na podstawie kt6rych wnioskowano o poprawno5ci

tych pozycji w wielko5ciach wykazanych w sprawozdaniu.

lll. Elementy analizy finansowej.

1. Wielkoici obrazujqce stan majqtkowy, ir6dlajego finansowania, wptyvvy i koszty za lata

2OL2 - 2074 zawierajq ; bilans por6wnawczy oraz rachunek wynik6w.

BILANS POROWNAWCZY

Wyszczeg6lnienie Stan na Stan na Stan na

3L.t2.2072 r 3L.L2.2OL3 r 3L.L2.20L4 r

Aktywa

A. Aktywa trwate L771959,42

B. Aktywa obrotowe 27 6L7 046,72

w tym:

6rodki pieniq2ne 27 084 4L1,34

AKTYWA RAZEM 29 389 006,14

Pasywa

A. Fundusze wtasne L7 t22236,55

I Fundusz statutowy 3 543 235,57

ll Nadwy2ka

przychodu 13 579 000,98

lll. Odpis zaliczkowy

B. Zobow. I rez. na

zobowiqzania L2266769,59

I Inne zobowiqzania 364 686,43

ll Fundusze specjalne 11 902 083,16

PASYWA RAZEM 29 389 006,14

2277 083,14 4997 207,99

35 949 3t4,86 4027L76t,93

36 652 404,03 40 025 973,23

39 226 398,00 45 229 295,L4

to 647 492,L6 9 631 295,4t

3 507 318,23 6203 955,30

L4 40t770,27 rO 352039,37

-7 26L 596,34 -6924699,26

28578 905,84 35 580 9L5,73

88 t92,82 4174t,44

28 490 713,02 35 555 258,29

39 226 398,00 45 229 295,L4

Dynamika 2OL4 do:

20L2 2013

282,0 2L9,4

L45,4 L08,7

L47,8 t09,2

l_53,9 115,3

56,3 90,5

r75,L L76,9

76,3 7L,9

x 95,4

290,L L24,5

LL,4 47,3

298,7 L24,8

L53,9 115,3

Lt



RACHUNEK ZYSK6W I STRAT

Kwota za rok Kwota za rok Kwota za rok

2012 20L3 20L4

A. Przychody z

dziafalnoSci statutowej t4 321 027,70 13 981 511,39 13 351 t32,57

I Skfadki brutto

okre6lone statutem

ll Inne przychody

okreSlone statutem

B. Koszty realizacji zadafr

statutowych

C. Wynik finansowy na

dzialalnoici statutowej

D. Koszty ad m inistracyjne

E. Poz. przychody ( nie

wym.wpoz AiG)
F. Poz. koszty ( nie wym.

wpoz.B,DiH)
G. Przychody finansowe

H. Koszty finansowe

l. Wynik finans. brutto

na cat. dziatalnoici

J. Podatek dochodowy

K. Wynik finansowy netto

L. R62nica zwiqkszajqca

przychody roku

nastQpnego (wielko6i

dodatnia )

2022,00 t824,00 2 310,00

143L9 005,70 L3979,687,39 L3 348822,57

3829L8,27

13 938 L09,43

1589 553,95

169 841,66

L 170,62

L L34 L82,O6

68 962,60

13 582 335,98

3.335,00

t3 579 000,98

Dynamika

2012

93,2

rL4,2

93,2

500,8

82,0

133,9

t7,6

X

100,3

Lt,7

76,4

706,6

76,2

2Ot4 do:
20L3

95,5

126,6

95,5

L6L,2

89,4

r20,9

t57,9

X

33,7

28,9

72,0

775,5

7L,9

1 190 024,59 t9t7 839,6t

t2 79L486,80 Lr 433 292,96

L76t920,09 2L28270,3L

L8878,44 29 8L4,O6

3,28 88 755,31

3376324,03 1137 565,36

L9 956,63 8 041,39

L4 404 809,27 r0 375 605,37

3 039,00 23 556,00

14 401 77 0,27 tO 352 03L,37

t3 579 000,98 L4 40L770,27 10 352 039,37 76,2 7L,9

2. Wzrost wydatk6w na nabycie aktyw6w trwafych w 2OL4 r. o ponad Llg %, poniesionych

gt6wnie na zakup lokali biurowych w Warszawie i w Kielcach, spowodowaf zmianq

w strukturze majqtku. Poziom wydatk6w zostat zaakceptowany uchwafq walnego Zebrania

Cztonk6w i nadal ma pefne pokrycie w funduszu podstawowym i w wolnych Srodkach

finansowych. Aktualnie pozostajq do zbycia lokale nabyte w latach poprzednich

w Kielcach , przv ul. Warszawskiej 30. Po stronie pasyw6w w stopniu znaczacym wzrosfy

fundusze specjalne. Wzrost do2OL2 roku o 190,1o/oa w stosunku do 2013 roku

o 24,5 yo., nastqpil pomimo zwiqkszonych wyplat z repartycji indywidualnej.

3.7a lata 2OL2-20L4 uzyskiwano nadwy2kiwptyw6w nad wydatkami. Jednak nadwy2ka

netto za 2OL4 rok byfa ni2sza o 28%od uzyskanej w roku poprzednim. Wplywy
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z dziafalnoSci statutowej zrealizowano na zblizonym poziomie. Natomiast dochody z

oprocentowania lokat wolnych 6rodk6w pieniq2nych byfy ni2sze o ponad 2.200,00 tys.zf

z powodu obni2onych st6p procentowych. Wzrosly tak2e koszty inkasa nale2no6ci o ponad

700,00 tys zf.

4. Wolnych Srodk6w ptatniczych , poza terminowymi lokatami bankowymi, nie anga2owano

w inne przedsiqwziqcia generujqce przychody.

5. Fundusz podstawowy na koniec 201-4 roku stanowi pefne pokrycie aktyw6w trwafych

a jego kwota wzrosta o 2.696,7 tys. zf wobec stanu z roku poprzedniego.

6. Sytuacja platnicza jest korzystna i stabilna.

Zapas wolnych Srodk6w pieniq2nych na koniec 2014 roku stanowi ponad 88,3% majqtku

og6lem. Stowarzyszenie jest w petni wyptacalne.

7. Majqtek Stowarzyszenia nie jest obciq2ony dfugami hipotecznymi , zastawem lub innymi

przy rzeczonym i zobowi qza n ia m i.

8. DziatalnoSd Stowarzyszenia nie jest zagro|ona w roku 2OL5.

B. Czq56 szczeg6lowa - ustalenia dotyczqce zbadanego sprawozdania finansowego.

l. Rachunkowo56.

1. Zasady rachunkowo6ci.

Stowarzyszenie posiada dokumentacjq opisujqcq w jqzyku polskim zasady ( polityke )

rachunkowoSci przyjqtq w wersji rozszerzonej od 1 stycznia 2011 roku. Zawarte w niej

rozwiqzania nie sq sprzeczne z przepisami ustawy o rachunkowoici. Zapewniajq nale2yte

prowadzenie rachunkowoici oraz sporzqdzanie miesiqcznych i rocznych sprawozdaf

i rozliczef bud2etowych. Za rok sprawozdawczy przyjqto okres od L stycznia do

31 grudnia , czyli rok kalendarzowy. W 2014 roku nie zmieniano zasad rachunkowo6ci.

2. Ksiqgi rachunkowe i dowody ksiqgowe.

Ksiqgi rachunkowe prowadzone sa w siedzibie Stowarzyszenia w oparciu o prawidfowo

wystawiane, sklasyfikowane i zadekretowane dowody ksiqgowe. Dowody ksiqgowe sq

zatwierdzane pod wzglqdem merytorycznym przez uprawnione osoby.

Ksiqgi rachunkowe sq zamykane na koniec roku sprawozdawczego i otwierane na dzieri

1 stycznia roku nastqpnego. Prowadzone sa komputerowo w oparciu o program

finansowo - ksiqgowy, pfacowy i Srodk6w trwalych. Kompletowanie i przechowywanie

ksiqg za lata 1001 -20t3 nie nasuwa uwag.

3. fnwentaryzacia.

Aktywa rzeczowe zinwentaryzowano do bilansu w my6l ustawy o rachunkowoici ,PrzY

czym stan got6wki w kasie potwierdzono spisem z natury na dzief 3l grudnia 2OI4r.

Do dnia zakof czenia badania nie uzyskano potwierdzef na przeterminowane nale2no6ci

na kwotq 88.751,68 zt. Pochodzq one z 2OLt roku. W 2014 roku naliczono odpis
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aktualizujqcy na pelnq kwotq. Zobowiqzania z tytutu dostaw materiaf6w i ustug zostafy

w cafo6ci rozliczone w 2015 roku. Potwierdzeri prawidlowo6ci stanu na koniec 2014 roku

obrotowego pozostafych rozrachunk6w, rozlicze6 miqdzyokresowych , funduszy wfasnych

i specjalnych, dokonano poprzez weryfikacjq zapis6w wprowadzonych w 2014 roku na

odpowiednie konta analityczno - syntetyczne.

Od osoby prowadzqcej kasq pobrano o6wiadczenie o odpowiedzialno5ci materialnej.

4. Procedury ewidencji iwyceny.

Przyjqty ZPK zabezpiecza dwustronnq ewidencjq ka2dej operacji gospodarczej w ujqciu

analitycznym i syntetycznym ,wedtug przyjqtych zasad wyceny. Zasady wyceny

przychod6w, koszt6w oraz sktadnik6w aktyw6w i pasyw6w stosowane przez

Stowarzyszenie nie naruszajq w tym wzglqdzie postanowier{ ustawy o rachunkowo6ci

i ustawy o podatku dochodowym od os6b prawnych. Tworzenie i wykorzystanie funduszy

celowych dokonywane jest w oparciu o zatwierdzone regulaminy. Ewidencjq ksiqgowq nie

sQ obejmowane roszczenia o ustalenie nale2no6ci statutowych skierowane na drogq

postqpowania sqdowego. Do wpfyw6w zaliczane sa kwoty faktycznie otrzymanych

Srodk6w z tego tytutu.

5. Zabezpieczenie ksiqg i dokument6w.

W siedzibie Stowarzyszenia przechowywane sa ksiqgi i dowody za wymagane okresy

przechowywania. Wyznaczono osobq odpowiedzialnq za prowadzenie archiwum

zaktadowego. Opracowano instrukcjq o sposobie przechowywania akt.

ll. Stan formalno - rachunkowy.

1. Zgodno6d sprawozdania finansowego z ksiqgami.

Sprawozdanie zostafo odpowiednio oznaczone nazwa jednostki , numerem Regon, NlP,

KRS. Zawiera oznaczenie okresu za jaki zostato sporzqdzone, datq sporzqdzenia, okre6lenie

osoby odpowiedzialnej za jego sporzqdzenie oraz podpisy osoby sporzqdzajqcej

i kierownika jednostki sprawozdawczej. Sprawozdanie jest kompletne, wta6ciwie

wewnqtrznie powiqzane i nie zawiera bfqd6w rachunkowych. Pod wzglqdem formalno -
rachu n kowym jest prawidfowe.

2. Ciqgfo66 bilansowa.

W kompletowaniu dowod6w ksiqgowych , w ewidencji ksiqgowej i w sprawozdawczo6ci

finansowej stosowano podziat na miesiqczne i roczne okresy sprawozdawcze. W spos6b

ciqgly stosowano jednakowe zasady grupowania i wyceny operacji gospodarczych, spos6b

wyceny aktyw6w i pasyw6w i sporzqdzania rachunku zysk6w i strat. Salda bilansu

otwarcia na dzieri 1.01.2014 roku sq zgodne z saldami na 3L.12.2013 r. Zachowano

ciqgtoSi bilansowq i por6wnywalnoii danych cyfrowych.
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3. Powiqzanie sprawozdania finansowego z ksiqgami.

Wszystkie dane wykazane w rachunku zysk6w i strat orazw bilansie wynikajq z ksiqg i sq

zgodne z zestawieniem obrot6w i sald kont syntetycznych. R6wnie2 dane ekonomiczno -

rachunkowe wykazane w dodatkowej informacji i w sprawozdaniu z dziafalno5ci, a objqte

sprawozdaniem finansowym, sq z nim zgodne.

lll. Prawidfowo56 i rzetelnoS6 skladnik6w bilansu.

A. Aktywa og6lem 45.229.295,1421.

W skfad ich wchodzq:

1. Warto$ci niematerialne i prawne obejmujqce licencie oprogramowaf

komputerowych w prawidlowo ustalonei warto$ci netto 6t2,47 zl.

Zaistniate zmiany w 2014 roku byty uzasadnione i zostaty nale2ycie udokumentowane.

Wycena bilansowa wta6ciwa.

2. Rzeczowe aktywa trwale, warto5d netto 4.997.t95,5221.

W 2014 roku przekazano do u2ytkowania Srodki trwafe za 1.683.896,2021 , a

zlikwidowano za L2.85 6,35 zl. Celowo5d tych zmian i ich udokumentowanie nie

budzizastrze2e6. Do dnia zakoiczenia badania nie zagospodarowano natomiast lokali

biurowych w Klelcach przy ul. WarszawskteJ 30, lok. 19. Nallczone umorzenle roczne

65.41.6,50 zt stanowi koszty amortyzacji. Udokumentowanie poniesionych nakfad6w

na zakup lokali biurowych w 2Ot4 roku w kwocie 2.768.693,40 zt nie wykazuje

nieprawidlowo6ci. Do rozliczenia w 2015 roku pozostaje 2.544.281,212t' Wycena

bilansowa prawidtowa.

3. Naleino6ci kr6tkoterminowe t41..788,70 zl.

W sktad ich wchodzq :

- nale2no5ci z tytufu optat

i odsetki

wnoszonych na dziafalnoii statutowq Stowarzyszenia

- wartoSi posiadanych na stanie znaczk6w pocztowych i skarbowych

- nadwy2ka podatku naliczonego nad nale2nym , zgodnie zVAT-7

- VAT do odliczenia w 20L5 roku

Znaczki pocztowe i skarbowe zinwentaryzowano na koniec roku. Z nale2no6ci z tytufu

oplat na dzief zako6czenia badania pozostata kwota 88.75L,68 zlz20LLroku,

oraz LI6O,22zl z tytulu odsetek z 20t3 r. Na powy2sze kwoty

utworzono odpis aktualizujqcy w ciq2ar pozostatych koszt6w operacyjnych.

Odpis nie stanowi koszt6w uzyskania przychod6w.

4. Inwestycje kr6tkoterminowe

Sq to wynikajqce z ksiqg i zinwentaryzowane na koniec 2014 roku :

a) Srodki pieniq2ne :

- w kasie Stowarzyszenia

- na bie2qcych rachunkach bankowych ( w tym 1-3.835,13

t20.58L,5L21,

2.754,00 zl,

to5.270,00 zl,

3.094,6221.

4O.O29.973,23 zl.

3L5.468,2221,

20,74 zl,

EURO ) 315.387,482l',
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b) lokaty terminowe Srodk6w ptatniczych w ztotych 39.7L4.505 ,QL zl.

Walutq obcq przeliczono na zfote stosujqc odpowiedni kurs bankowy EURO.

W 2Ot4 roku stosowano nadal jednq formq zagospodarowania wolnych Srodk6w

ptatniczych , to jest poprzez terminowe lokaty bankowe. Czq6i wolnych Srodk6w

w kwocie ponad 2.768,0 tys. zt wydatkowano na finansowanie nakfad6w na nabycie

nowych lokali biurowych. Dywersyfikacja lokowanych Srodk6w ptatniczych jest

korzystna. Srodki pfatnicze na koniec 2Ot4 roku stanowiq 88,3 % majqtku

Stowarzyszenia.

5. Kr6tkoterminowe rozliczenia miqdzyokresowe

Sqto:
- wta5ciwie ustalone, nale2ne lecz nieskapitalizowane odsetki od

pieniq2nych, kt6rych rozwiqzanie przypada na 20L5 rok 3.324,96 zl,

56.400,26 zl.

45.229.295,1421.

- nadptata na fundusz uprawnionych ozz do rozliczenia w 2015 roku

B. Pasywa og6fem

Pasywa obejmujq:

1. Fundusze wlasne

Fundusze ustalono w prawidtowej wvsoko5ci , a
wlaSciwie udoku mentowano.

Saldo bilansowe funduszy wtasnych stanowiq :

- fundusz statutowy
- nadwy2ka netto przychod6w nad kosztami 20L4 roku

41..74L,4421.

19.150,65 zl,

18.040,00 zf,

4.550,79 zl.

35.556.258,29 zl.

59.725,2221,

lokat wolnych Srodk6w

9.631..295,41 21.

zmiany zaistniafe w 2014 roku

6.203.955,30 zf,

L0.352.039,37,

6.924.699,26 zl.- odpis zaliczkowy na fundusze bran2owe ( warto56 ujemna )

Fundusz statutowy zwiqkszono o 2.72O.7t1,4421z nadwy2ki przychod6w nad kosztami

za 2O!3 rok, a zmniejszono o 24.074,37 zl przekazane jako dotacje i opfaty celowe dla

innych organizacji. Nadwy2ka przychod6w nad kosztamiza2OL4 rok wynika z rachunku

wynik6w i ustalona zostata w prawidtowej wysoko6ci. Nadwy2kq przychod6w

za 2Ot3 rok w wysoko6ci L4.40tJ70,27 zl przeksiqgowano zgodnie z uchwalq nr 3/2014

z dnia 12.06.20L4 roku Walnego Zebrania Cztonk6w. R6wnie2 w oparciu o powy2szq

uchwatq dokonano zaliczkowych naliczer{ dla ozz w kwocie 6.924.599,26 zt na

poczet podziafu Srodk6w zainkasowanych w 20L4 roku.

Fundusze wfasne na koniec 2014 roku stanowiq22,93 % pasyw6w, wobec 36,7L% na

koniec roku poprzedniego.

2. Zobowiqzania kr6tkoterminowe wobec iednostek pozostalych

Sqto:
- zobowiqzania z tytutu dostaw ustug, rozliczone w 2015 roku

- zobowiqzania bud2etowe z tyt. ClT, uregulowane w 20L5 roku

- inne wynikajqce z ewidencji i rozliczone w 2015 roku

3. Fundusze specjalne

Na koniec 2OL4 roku wystqpowato LL funduszy specjalnych a ich stan wzr6st

1.L
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o 7.065.545,27 zl w por6wnaniu do stanu na koniec 2013 roku. Wzrost w znacznej

czqsci zostat spowodowany odpisem zaliczkowym z wpfat20L4roku.Zwiqkszef

i wykorzystania funduszy dokonano w oparciu o regulaminy ich tworzenia

i gospodarowania (rodkami. Stan funduszy wykazany w bilansie wynika z analitycznej

ewidencji ksiqgowej i znajduje petne pokrycie w wolnych Srodkach pieniq2nych.

Wypfaty z funduszu tw6rc6w krajowych z tytulu repartycji w 2Ot4 roku wyniosty

t.40L.269,89 zf i wzrosfy 4. krotnie w stosunku do wypfat zrealizowanych w 201-3 roku,

Fundusz ten wynosi 30.140.849 ,95 zl i stanowi 84,7 % wszystkich funduszy dla

uprawnionych.

lV. Rachunek zysk6w i strat na dzief 3L.L2.20t4 r.

Przedto2ony do badania rachunek zysk6w i strat wykazuje :

A. Przychody netto z dzialalno5ci statutowei

Z tego :

- skfadki czlonkowskie

- inne przychody okre6lone statutem

C. Wynik finansowy na dzialalno6ci statutowei ( nadwyika)

D. Koszty administracyjne

Z tego :

- materiaty i energia

- ustugi obce

- podatki i optaty

- wynagrodzenia z narzutami ZUS

- amortyzacja

- pozostate koszty

Przychody statutowe wynikajq z ewidencji ksiqgowej i zostafy wta6ciwie zamianowane.

Sq to wofvwv oieniqine netto z tvtulu oplat reprograficznvch i od organizacji
zagranicznych,lnne wptywy, oraz odpls z zysku za2013 rok. Wptywy z tytufu optat

reprograficznych za 2OL4 rok wynoszE 9.2LL.L62,77 zl i zostaty niemal w calo5ci

opodatkowane podatkiem VAT wedfug 23% stawki. lch kwota ulegta zmniejszeniu

o 370.469,88 zt wobec uzyskanej za rok poprzedni.

B. Koszty realizacji zadafi statutowych, wla6ciwie udokumentowane 1..9t7.839,6t zl.

L3.351.L32,57 zl.

2.3!0,00 zl,

13.348.822,57 zl.

1.1.4?3.292,96 zl.

2.t28.270,31. zl.

t06.491,47 zl,

454.270,64 zl,

46.378,90 zl,

1.082.360,59 zl,

85.289,2221,

353.479,49 zl.

Koszty administracyjne wynikajq z ewidencji ksiqgowej i zostaty nale2ycie

udokumentowane. lch o96lna kwota wzrosta w stosunku do poniesionych w roku

ubiegtym o 366.350,22 zl , w tym z tytutu wynagrodzeri i ubezpieczef o t97 .548,38 zl.

E. Pozostale przychody 29,81.4,0621.

W przewaiajqcej czq5ci sq to zasqdzone iwyegzekwowane koszty sqdowe.
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F. Pozostale koszty 88.755,3121.

W ciq2ar tych koszt6w utworzono odpis aktualizujqcy na nale2noSci wqtpliwe

88.75L,68 zl.

G. Przychody finansowe ( w tym z tyt. odsetek bankowych zrealizowanych

1.136.565,36 zf ) 1.137.565,36 zf.

H. Koszty finansowe /w tym odsetki 7856,39 zl | 8.041,39 zf.

l. Wynik brutto na caloksztalcie dziafalno5ci ( nadwyika przychod6w nad wydatkami )

J. Straty i zyski nadzwyczajne

10.375.605,37 zl.

0,00 zl.

K. Wynik finansowy og6lem ( nadwyika przychod6w nad wydatkami ) 10.375.605,37 zl.

L. Podatek dochodowy ( wg stopy L9 % od t24.029,0O zl I 23.566,00 zl.

t. Wynik finansowy netto

Nadwy2kq przychod6w

i wtaSciwie wykazano

jako nadwyika zwiqkszajqca przychody roku nastqpnego

10,352.039,37 zl.

nad wydatkami ustalono w prawidlowej wysoko6ci

w funduszach wtasnych bilansu na dzieli 31.12.2014 roku.

V. Rozliczenia z budietami.

Rozliczenia z bud2etami realizowane w 2014 roku obejmowafy nastqpujqce tytuly :

1. Podatek dochodowy od os6b prawnych obliczony w nastgpujecy spos6b :

1) Przychody wg. ewidencji ksiqgowej

2) Wydatki wg. ewidencji ksiqgowej

3) Wydatki nie stanowiqce koszt6w uzyskania przychod6w

4) Koszty uzyskania przychodu ( 2-3)

5) Doch6d ( 1 -4 )

6) Doch6d wolny od podatku ( L - 2 )

7) Doch6d podlegajqcyopodatkowaniu (5-6 )

8) Podatek wg stawki 1-9 %

9) Podatek przekazany zaliczkowo

10) Kwota do przekazania

Doch6d wykazany w poz. 5 podlega zwolnieniu z opodatkowania

przepis6w art. t7 ust.1 uopdop.

2. Podatek od nieruchomo5ci

Podatek w cato6ci rozliczono w 2014 roku.

14.518.511,99 zl,

4.142906,6221,

L24.L28,85 zl,

4.Ot8.877,77 zl

L0.499.534,22 zl

10.375.605,37 zl

t24.028,85 zl

23.566,00 zf

5.526,00 zf

18.040,00 zt.

na podstawie

8.549,00 zf.

e1
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3. SkfadkiZUS

Ztego:
- potrqcone z wynagrodzeri podatnik6w

- obciq2ajqce koszty Stowa rzyszenia

Rozliczef dokonywano terminowo. W calo6ci rozliczono w 2014 roku.

4,Zaliczki na podatek dochodowy od os6b fizycznych

Zaliczki rozliczono w cafoiciw 20L4 roku.

256.374,4221.

L35.985,75 zl,

120.388,67 zl.
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369.323,00 zl.

5. Podatek VAT.

W okresie od L.01. do 3L.L2.2014 roku wystqpil podatek nale2ny VAT w tqcznej kwocie

2.057.389,00 zl i podatek naliczony VAT o tqcznej kwocie 922.564,00 zl. Na koniec

2014 roku wystqpifa nadwy2ka podatku naliczonego nad nale2nym LOS.270,0Ozl

przeniesiona do rozliczenia w 2015 roku.

Vl. Informacja dodatkowa.

Informacjq dodatkowq w sktad kt6rej wchodzi wprowadzenie do sprawozdania

finansowego oraz dodatkowe obja5nienia do bilansu i rachunku wynik6w opracowano

wyczerpujqco i rzetelnie.

Vll. Sprawozdanie z dziafalno5ci.

Sprawozdanie z dziatalnoSci opracowane szczeg6fowo, obejmuje zagadnienia na kt6re

wskazuje odno5nie rozporzqdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Vlll. Zdarzenia po dacie bilansu.

Po dacie bilansu , a do dnia 1 5 maja 2015 roku , nie wystqpily zdarzenia mogqce mied

lstotny wptyw na strukturq bilansu oraz na wynik finansowy za 2014 rok.

C.Informacje kofcowe.
1. Raport zawiera 14 stron kolejno ponumerowanych i zaparafowanych przez Rewidenta

Badajqcego.

2. Niniejszy raport sporzqdzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach dla :

- Stowarzyszenia ,, KOPIPOL" -2 egz

- Zespolu Biegtych Rewident6w FK - EKSPERT Sp6tka z o.o. Kielce.

'lrA
Kielce, dnia ........L.Y1........ maja 2015 roku. t4

Nr ew.




