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Niezaleinego Biegtego Rewidenta

dla

Waln ego Zebr ania Czlon k6w
S towa rzyszen ia zbior ow ego za r zqdzania p rawa m i A u to rs ki m i

Tw6rc6w Dziel Naukowych i Technicznych ,,Koplp oL" w Kielcach

PrzeprowadziliSmy badanie zalqczonego sprawozdania finansowego obejmuj4cego okres
od 01.01. do 31.12.2013 roku Stowatzyszenia Zbiorowego Zaruqdzania Prawami Autorskimi
Tw6rc5w Dziel Naukowych,,KoPIpoL" w Kielc ach nakt6re sklada siq :

1 .wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2.bilans soorzQdzony na dzien 3I.12.2013 roku, kt6ry po stronie aktyw6w i pasyw6w zamyka

siE sumq -39.226.39g,00 
zl,

3 'rachunek wynik6w na dzieh 3l .12.2013 roku wyka zurjqcy nadivyzkE wplyw6w nad wydatkami
netto ru.40X.770.27 zL.

4.rachunek przeplyw6w pieniEznych za okres od I stycznia do 31. grudnia, wykazuj4cy przyrost
Srodk6w pienigZnych w 2013 roku w kwocie g.Sel.S92,69 zl,

S.zestawienie zmian w funduszach wlasnych, wykazuj4ce ich zmniejszenie w okresie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku o kwotE 6,474.744"39 zt.

6. dodatkowe informacje i objasnienia do bilansu i rachunku wynik6w.

Za sporz4dzenie zgodnego z obowiqzuj4cymi przepisami .sprawozdania finansowego
oraz z dzialalnoSci odpowiedzialty jest Zarzqd. Stowarzyszenia. ZatZm przedlo1one do badania
sprawozdanie powinno spelniad wymagania przewidiiane w ustawie z dnia 29 wrze{nia
1994 roku o rachunkowoSci (d. Dz.U. z 2013 roku, poz. 330, z p62. zm.), zwanej dalej ustaw4
o r'acliuukowoSci.
Naszym zadaniembylo zbadanie i wyrazenie opinii o zgodnoSc i z wymagajqcymi zastosowania
zasadami /politykq/ rachunkowoSci tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno
przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacjE majqtkowq jak tez wynik
finansowy realizowanej dzialalno$ci statutovqej oraz o prawidlowoSci ksi4g 

-rachunkowych

stanowi4cychpodstawEjego sporzqdzenia. ;, :,: i

:

'

Badanie sprawozdania fi nansowego przeprowadzilismy stosownie do :

l.artykulu I04 ust 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim'i prawach
pokewnych (Dz.U. 22006r., Nr 90, poz.63I z p62.zm.)

2.rozdzialu 7 ustawy z dnia29 wrzefinia 1994r. o rachunkowoSci (tj. Dz.U. z 20I3r., poz.330 z
poL,zm.) oraz rozporzqdzenia Ministra finans6w z dnia 15.11.2001r. w sprawie zasad.

rachunkowoSci cila niekt6rych jednostek.. . (Dz.U. z20AIr,Nr 137, poz.l539 zp6Z.2m.1,
3.krajowych standard6w rewizii finansowej, wydanych przez Krajow4 RadE Biegiych

Rewident6w w Polsce

Podmiot wpisany na listg podmiot6w uprawnionych do badania sprawozdai finansowych pod numerem 1232. od 1993 roku 6wiadczy uslugi
w zakresie badania sprawozdari finansowych przedsigbiorstw os6b prawnych i fizycznych, stowarzyszei, fundacji, partii, zrzi:szeri.
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Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliSmy i przeprowadziliSmy w taki spos6b, aby

uzyskai racjonaln4 pewnoSi, pozwalajqc1 na wyraZenie opinii o sprawozdaniu.

W szczegolnoSci badanie obejmowato sprawdzenie poprawnoSci zastosowanych przez jednostkg

zasad /polityki/ rachunkowolci i znacz4cych szacunk6w, sprawdzenie - w przewazai1cej mierze

w spos6b wyrywkowy - dowod6w i zapis6w ksiggowych, z kt6rych wynikaj4 Lrczby

i informacj e zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i caloSciow4 ocenq sprawozdania

finansowego.
TJwaaamy,ZebadaniedostarczylovrrystarczajEcej

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie
i objaSnienia slowne:
a. przedstawia rzetelnie i jasno wsrystkie informacje istotne dla oceny sytuacji maj4tkowej

i finansowej jednostki na dziei 31 grudnia 2013 roku, jak tei wyniku finansowego zil
rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku'

tr.zostalo sporz4dzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami

sprawozdawczo5ci finansowej okreslonymi w ustawie o rachunkowoSci i na podstawie

prawidlowo prowadzonych ksi4g rachunkowych,
c.jest zgodne z wptywaj4cymi na tre56 sprawozdania finansowego przepisami prawa i

postanowieniami statutu Stowarzyszenia.

Do sprawozdania finansowego dol4czono sprawozdanie z dzialalnoSci jednostki, sporz4dzone

w mySl przepis6w rozporz4dzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

z dnia 18 kwietnia 201 1 roku w tej sprawie.
Zawarte w nim informacje pochodz4ce ze zhadanego sprawozdania finansowego, s4 z nim
zgodne.

podstawy do wyraZenia miarodajnej opinii.

finansowe, obejmuj4ce dane liczbowe

Kielce, dnia \ O maja 2014 roku
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KRS: 00001 45192
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Raport
I uzup elniajqcy op ini q/

z badania sprawozdania finansowOgo
za rok obrotowy 2013

obejmujqcy okres od 01.01. do 31.L2.2013 roku

STOWARZYSZE NIA ZBIOROWE G O Z AR.Z, 4DZANIA PRAWAMI
AUTORSKIMI TWORCOW DZIEL NAUKAWYbH I TECHNICZNYCH

,oKOPIP0L"
25-312 KIELCE, ul. Warszawska 30, lok.l9

Kielce, maj 2014r.
Podmiot wpisany na listg podmiot6w uprawnionych do badania sprawozdan finansowych pod numerem 1232. od 1993 roku swradczy uslugiw zakresie badania sprawozdafi finarlsowych przedsiqbiorstw os6b prawnych itizycznych, stowarzyszen, fundacji, partii, zrzeszen.
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A. CzpSd og6lna raportu
I. Dane identyfikacyjne.

1. Nazwa, siedziba i adres:
Pelna nazwa: Stowarzyszenie Zbiorowego zanqdzinia prawami Autorskimi Tw6rc6w DzielNaukowych i Technic zny ch,,KOpIiOL,,.
siedziba: polska, rloj_,fwretokrzyskie,'porviatIii"to", gninaKielce.Adres: Kielce, ul. Warszawska nr :O lok. tg, 25..3l|Kielce,KRS: 000001t2g0
Regon:
NIP:

290604782
657-19-20-381

Za rok obrotowy przyjgto rok kalendarzory.

2. Przedmiot i zakres dzialalno5ci.
zasadniczym celem statutowym dzialalnosci jest zbiorowe zaruqdzanie i ochrona prawautorskich w zakresie ich reprodukcji i wprowadzenia do obrotu. w ramach zarzqdzaniatymiprawarni dokonywane jesl inkasowanie,_ okreslonyeh w ustawie o prawie autonskim,wynagrodzeri i oplat otaz ich podzial. Przychodenr wlasnym Stowarzyszenia jest czqsczainkasowanych kwot prr"rnu"rona na pokrycie kosizt6w zwiegzanych z funkcjonowaniemStowarzyszenia. Stowarzyszenie nie pri*ua"i dzialalnosci gospoiarcze3 w mysl ustawyo swobodzi e dzialalnosci gospodar czej.

3. Podstawy prawne dzialalnoSci.
Stowarzyszenie powstalo w oparciu o ustawg Frawo o sitowarzyszeniach, a dzialana podstawiestatutu zalwierdzonego przez walrie zgromadzenie Czlonk6w. Statut zostal zarejestrowanyw Krajowym Rejestrze S4dowym Sqdu Rejonowego r,v Kielcach. w.*rrqt.zne unonnowaniafunkcjonowania stowarzyszeniaokresia schernal-or:{aniz,acyjny,regulaminy i zakresy czyn'osci.Stowar:ryszenie zrzesza 82 czlonk6w, ztego; dt czlorrtoi'i,rriir:"i&ri i wspieraj4cego.w grupie czlonk6w zv'ryczajnych jest a o-soby p.u*n" - wydawniitwa. uzyskane wplatyz tfiulu skladek czlonkowskich'w 2013 ioto vqyniosly 1.g24,00 zl wobec kwotywymaganej 2.720,00 zl._ 

.
4. Fundusze rvlasne.

Na koniec 2013 roku fundusze wlasne og6lern wytosily 10.647.492,16 zl, z tego; funduszstatutowy 3.507-319,23 zr, nadwyzka netto przycho.l6w nad koszami'r4.407:;?;J?";i zaliczkowy odpis z zysku na fundusze celoweluto *uttosi ujemna L261.596,34 zL. Funduszstatutowy ulegl zmniejszeniu o 35.977,34 zl, zis doch6d netto wzr6st o g22.769,29 zlwobecstanu na koniec 2012 roku.l

5. Osoby reprezentuj4ce Stowarzyszenie.
organern uprawnionym do reprezentacji stowarzyszenia jest zarzqd.
Wbadanym okresie skladZarzqdubylirastgpujEcy;'J

prof. dr hab. inL. Mieczyslaw poniewski - pnrewodnictzacv
mgr Mariola Rozmus _ Wiceprzewodnicz4cy
dr Zdobys{aw Kuleszyriski - Skarbnik
dr in? Marek KuZmiriski - Czlonek Zarzqdu

Pawel l_ukaszewski _ Czlonek Zarzadu,.
WskladzieZarzqduniewylonionosekretarzaw,rny'Slprzepisu$i9,pktlstatutu.
Povqraszy sklad, zarz4du zostal zarejestrowan:r ;'riio*yrn R.;*rtrr. S4du Rejonowegow Kiel'cach. Czlonkowie Zarz"qdu prycuj4 bez.umowl/ o pracQ. Zarzqd, prowadzi sprawyStowarzyszenia. oiwiadczenia' woli w imieniu stor"urryri.niu ,kludun. se przezPrzewodniczqcego lub Wiceprzewodnicz4cego lub Slkarbnika. Natomiast w przypadkuczynno$ci prawnych o skutkach finansowych,-przez Przr:wodniczqcego oraz Skarbnika. prace

4
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biurowe prowadzi i koordynuje lcierownik biura. Prowadzenie rachunkowosci i sporz4dzanieokresc'wei i rocznej sprawozdawczosci finanso*ej powierzono osobie zatrudnionej do30'06'2013r' na umowq zlecenie a od 1.1{1.2013r. na umowQ o pracg. obsluga prawnasprawowana jest ptzez kancelariE prawna oraz rad,cE p.u*n.go zoltrudnionego na etacieStowarzvszenia,

6. Zatrudnienie.
Srednionoczne zatrsdnienie w 2013r:. wynioslo 5 os6b na umowg o pracQ oraz 6os6b naumowiich zleceniai wzroslo w stosunku do roku poprzednie go lqcznieo 3 osoby.

7. rnformacja o sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni , tj. za 2012.
Sprawozdanie finansowe za 2012 rok obejmuj,q." 0k"", od I siycznia do 31 grudnia podlegalo
obowi4zkowemu badaniu w trybie 

Ttuw.Y, 
o11,rrr,Al4owoSci, Zostalo ono zbadane przezpodmiotuprawfony do_badania, to jest Zesp6l nieglych n"wioenro; -" FK Ekspet Sp. z o. o.w Kielcaeh, ul. Paderewskiego 31" Zatwierdzone zostalo uchwal4 nr ll20l3 Wainego zebraniaCzlonk6w z dnia 14.06.2013r. Dokonany p,odzial nadwyzki przychod6w nad wydatkamiza20l2 rok wprowadzono do ksi4g. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe nie zostalo zlozonew Krajowym Rejestrze Sqdowym w n'rysl artykulu 69 u.o.r. ZLozono go w pierw szymlJrzqdzie

Skarbovyym w Kielcach i w Ministerstwie Kultury iDziedzictwa NarJdowego. podano go tak2edo publicznej wiadomoSsi na stronie internetowej Stowarzyszenia wrvw.Kopipol.pl.
Zatwierdzone sprawozdanie bylo podstaw4 do wprowadzenia aanyctr oo t ri4g;;hr;ffiffiza2}lll rok jako bilans otwarcia.

II. Podstawa prawna przeprowadzenia badania.
1. Zlecenie badania.

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok, o kt6ryrn mowa w punkcie 2, podlegaobowi4zkowemu
badanirr w trybie ustawy o rachunkowosci, ni podstawie ustawy o pru*i. autorskim i prawach
pokrewnvch. Komisja Rewizyjna Stowarzyszeiria w dniu 28. ti.zoizr. podjqla uchwaiE o jego
zbadanfu przez Bieglego Rpwidenta, z kt6rym Zarzqd, Stowarzyszenia zawafi umowg w dniu23'12'2013r. W umowie ptzewidziano, 2e badlanie zostanie prieprowadzone do 25.06.2014r.w siedz:ibie zlecal4cego. Biegly Rewident zobowiqzal sig zuadai sprawozdanie za 2013 rok
obejmu-i:Qce elementy wszczegolnione- w nastgpnym punt<cie oraz sporzqd zic raport , Auauniui wydai opinig o prawidlowo5ci i rzetelnosci telio sprawozdania finansowego. Biegiy R;id;;,ti' zesp'6t Bieglych Rewident6w ,,FK * prsCEnt" Sp. , o. o. w Kielcach jest podmiotem
uprawxrtonym do badania sprawozdan fil?llo*.h na podstawie wpisu w rr"Jq*"; irbt"Bieglych Rewident6w pod numerem 1232. Badani,:'rpru*orJu.ril--w imieniu podmiolu
uprawnionego przeprowadzil Mieczyslaw Koz:ak zartieszkaty w pinczowi., ,l- Ki)i[ii^Wielkiego l/3 - Rewident Eladaj4cy wpisany na listp bieglych ,.*iJ.nlO* uprawnionych dobadania sprawozdafi finansowych pod poz. 1.860; przy" udriul. asystenta 

'J6zefa il";lr.
Tak podmiot uprawniony do badania, jak irewidentbaiai4cy zto2ylia.r.ruru.:p 

"r.r"r"r""srilobadanej jednostki - w rozumieniu art. dd ust. 2 ustar,vy o rachunkowosci.
Czynnodci badawcze zakohczono w rn-cu kwietniu 2014 roku w siedzibie Stowarzyszenia.Nie nast4pily ograniczenia zalsesu badania. Jednostka udostqpnila iqdane przez rewidentabadajqcego i informacje, przedlo2yla oSwiadczenie o kompletnosci ujgcia danychw ksipgach raihunkowych i wykazaniu wszelkich zobowiqzan warunkowych oruz
Pgilfoynowala o istotnych zdarzeniach. jakie nast4pily po dacie'Uilunru do dnia zLozenia
oswlaoczenra.

2. Dane identyfikuj4ce zbadane sprawozdanie.
Sprawozdanie finansowe za20r3 rok obiEte badaniem ,zuwiera:

-wprowadzenie do sprawozdania,

-bilans sporz4dzony na dzieri 3l grudnia 2013r:", wykazluiqcy po
jednakowe kwoly

stronie aktyw6w i paslrv6w
39.226.398,00 zl,

5
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-rachunek wynik6w na dzien 31 grudnia 2013r.,, wykazujqcy nadwy2kq wplyw6w nad
rvydatkami netto 14.40I.770,27 zt,

-zestawienie zmian w funduszach wtrasnych za 2013r., wykazujqce ich zmniejszenie
o 6.474.744,39 zl,

- rachqpek przeplyw6w pienig2nych za 2A,I3r, wykazuj qcy pruyrost Srodk6w pienig2nych
:

o 9.567.992,69 zl,
-dodz*iowe informacje i objaSnienia .

Stosowilie do ustawy-, o raohunkowoSci przedmiotem badahia byla ocena prawidlowoSci
udokumentowania operacji gospodarczych, ich sklasyfikowania oraz ujEcia w ksiqgach
rachurrkowych i sprawozdaniu finansowym, a takle ich wplywu na sy.tuacjE finansow4 wobec
przyjptQgo poziomu istotnoSci og6lrrej rachunku wylik6w w kwocie 478,4 tys. zl. Badanie
poszczeg6lnych pozycji sprawozdetnia zosl.alo przrtprowadzone przy zastosowaniu pr6b
rewizyjnych, na podstawie kt6rych wnioskowano o pllprawnoSci tych pozycji w wielkoSciach
wykazapych w sprawozdaniu.

tII. Elementy analwy finansowej
1. WielkoSci obrazuj4ce stan maj4tkowy, ir6dla jego finansowania, wplywy i koszty za lata

2011 -- 2013 zavneraj4; bilans por6wnawczy onazrachunek wynik6w.

BII-ANS POROWNAW(]ZT

Wyszczeg6lnienie Stan na Sitan na Stan na i Dynamika
31.122011r. i 31.12201 31.12.2013r 2013:2012

906 205.7i3 2277 083,14 128,51
36919 !119q_r_ 133,79

36 652 404,03 135.32
39 226 398,00 133,47

,, --.-j
1064? 4s2J6-]Ere (roa-Sgl 

i

3 507 318,23 r 98,99 i

14 401770,27 i 106,10

16473221,A5 i 27 617 046,72

16 979'426,83 i 29 389 006,14

7 176 069,38 , 17 122 236,55
3 273 737,76 : 3 543 X5;.57
3 902 331 ,62 13 579 000.98

obowiqzania: | 9409357,45

Fundusze wlasne

458 587,29 i 36.1696,43
9 344 770,16 i y 9A2 083,16

PASYWA RMEM
28 490 713.02 239,37 (179,
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D Koszty administracvine
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Poz. przychody (nie
ryJqLwpozAiG)
t'oz. koszty (nie wym w 
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2' wztost maj4tku trwalego w 2013 roku, wynoszqcy ponad zgyo, toskutek poniesionych dalszychnaklad6w na zqktry lokali biurowych * wu.rru*ie i w rirtru.tr:* kwocie 535,0 tys. zl.Planowany kos2t nabycia zostal ,uuy""pto*uii*uchwalq walnego zebraniaczlonk6w i mapelne pokrycie w funduszu.podstawowym i w wornych sr*atu.n ni"nr"*v"rr.
-.1. Na przeslrzeni iat 20lI _ 2013 bardzct,.v,ryrafnrie wzrastaldodatni wynik na caloksztalciedzialalnorici' Nadwyzka netto przychod6w nad wydatkami w 2013 roku wzrosta o ponad260'0 7o w stosury<i oo nah,wyzki za 2011 rok u i e,oy aonuJ*vrr.i za 20r2rok i wynosi14'401'7 tys' zL' Natomiast *y;"t5i administra;yJ"; ,u,2013 rok wzrosty odpowiedn io o 204wi l0'8ye i wynoszQ 7'762,0 tys. zl.Naivryzt y *.iortwydatk6w dotyczykoszt6w osobowych.

4' Inwestycje kr6tkoterminowe w 2013. roku w postaci bankowych lokat srodk6w pieniq imychprzysporzyly przychod6w w kwocie 1.241,0 tys.' zL, .o ,tuno*i blisko golo przychod6wstatutowych. Ich flynamika do roku poprzedniego przekroc zyra r09,0yo.

5' Fundusz podstawowy w 2a:8 roku.zmalal o l,}Yo,za$^fundusze specjalne wzrosly o blisko140'jyo' gi6wnie z powodu dokonania ,uri.rr.o*.go odpizu z nadwy2ki za 2013rok w kwocie7.261,5 tys. zl.

6. Sytuacja platnicza jest,korzystna i stabilna.
zapas wolq'ch srodk6w pieniqznych na koniec 2013 roku stanowi ponad 

'9g,0 
yomaj4tkuog6lem. Stowarzyszenie jest * plhl wyptacalne.
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7. Mai4tek Stowarzyszenia nie jest obciqzony dlugami hipotecznymi,
przyrzeczonymi zobowiqzaniami. Natomiast w grupie naleznodci
137,8 tys' zl figurui4pozycje o w4tpriwej windykacji=na kwotE gg,7 tys.

8. Dzialalnosi Stowarzyszenia nie j est zagrozona* .okulo t +.

zastawem lub innymi
wynoszqcych og6lem

zl.

n' 
-C1ese 

szczeg6lowa - ustalenia dotyczqce zbadanego sprawozdania finansowego
I. RachunkowoSd.

l. Zasady rachunkowoSci.
Stowarzyszenie posiada dokumentacjE opir;ujqca w jEzyku polskim zasady (politykE)
rachrurkowoSci przyjqt4 w wersji rozszerzonej od x stycznia i01l roku. zawarte w niej
tozwi4za,nia nie^s4 tpitl.t"" , prtpiruit ;;t; rachunkow osci. Zapewniajq one nalezyte
prowadzenie rabhunkowoSci onz sparzEdzanie miesigcznych i rocznych sprawozdari i rczljczert
budzetowych- Za rok iprawozdawcz;y przyjgto okres od 1 stycznia ao it grudnia, czyli rok
kalendarzowy. W 2013 roku nie zmieniatto uasad rachunkowoSci. Wprowadzono natomiast
do stosowania nowy program finansowo - ksiElgowy.

2. Ksipgi rachunkowe i dowody ksipgolve. . ''

Ksiggi rachunkowe 
_prowadzone sa w siedzibie Stowirzyszenia w oparciu o prawidlowo

wystavri4ne, sklasyfikowane i zadekretowane dowody LsiEgowe. Eowody d[g";""'r;
zatwie.rdzane pod wzglgdem merytorycz nw przezupraumione osoby.
Ksipgi rachunkowe sq zamykane na koniec roku sprawo zdawciego i otwieran e na dzienr stycznia roku nastqpnego. Prowadzone sq komputerowo w oparciu o program
-fina1sowo - ksiEgowy, placowy i Srodk6w trwalych. Kompletowanie i przechowywanieisifo za
lata2010 -2012 nie nasuwa uwag.

.

3. Inwentaryzacja.
Aktywa izeczowe zinwentaryzowano do bilansu w mySl ustawy o rachunkowosci, przy czqstan gotbwki w kasie potwierdzono spisem z 

-natury 
na dzieft 3l grudnia 20I3r.Do dnia zakoficzenia badania nie uzyskano potwierdzen na przeterminowanJ nut.irro];i *

kwotE 881751,68 zl.Pochodzeonez20ll roku. : ' .r::
Zobowifiania z tytttlu dostaw material6w i uslug zostaly w caloSci rozLiczone w 2014 roku.
Potwierd4eri pr4widlowoSci stanu na koniec 2013"roku obrotowego pozostalych t";;hd;;
:::1*:1,:ltlz:gkresoyvc!, f1dgszy wlasnych i spec.jalny.n, Joro,runo plprr.-;.*,,fil.3.i;
Sgisotii 

wprowadzonych w 20 13 ro-ku na odpowiednb konta analityczno - syntetyczne,
od osoby prowadz4cej kasg pobrano odwiadczenie o odpowiedzialnoSci materialnei.

4. Procedury ervidencji i nyceny.
PrzyjEty Zvrc ^aitpieiza dwtrstronnq ewidencjq kazdej operacji gospodarczej w ujEciu
analitycznym i syntetycznym, wedlug przyjqtych zisad, *y.*v zisa{y.ir""rry prry"rroob*,
koszt6w qraz skladnik6w aktyw6w i paiyw6* ,tororvanych przezstowarzyszenie nie naruszajE
w. tym wzglEdzie postanowief ustawy o rachunkowofci i ustawy o podatku d".h;;*y;
od os6b Pfawnych. Tworzenie i wykorzystanie funduszy celowych iokonywane iest w oparciuo zatwierdzone regulaminy. Ewidencj4 ksiqgo'wq nie s4 obejmowan " titti)l"ni; " ,#;;i;
naleznosci skierowane na drogq postqpowaniu rqdo*.go. Do wplyw6w zaliczane sq twoty
faktycznie otrzymanyeh Srodk6w.

5. Zabezpiebzenie ksiag i dokumentrfw.
w siedzibie Stowarzyszenia przechowywane s4 ksiqgi i dowody za wymagane okresv
przecho'wywania. Wyznaczono osotrq odpowiedzialnqzit-prowadzenie 

"t"hi;;;;d;o#;JOpracowapo instrukcjg o sposobie przechowywania akt.
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II. Stan formalno - rachunkowy.

1. Zgodno5d sprawozdania finansowego z ksiggami.
Sprawozdanie zostalo odpowiednio oznaazone nazwEjednostki, numerem Regon, NIP, KRS.
Zawierai, oznaczenie okresu za jaki zostalo sporz4dzone, datE, sporzqdzenia, okreSlenie osoby
odpowiedzialnei zajego sporz4dzenie oraz podpisy osoby sporzqdzajqcej i kierownika jednostki
sprawozdawczej. Sprawozdaniejest kompletne wlaSciwie wewnqtrznie powiqzane i me zawiera
btEd6w lachunkowych. Pod wzglqdern formalno - rachunkowym jest prawidlowe.

2. Ci4glo56 bilansowa.
W kompletowaniu dowod6w ksiqgowych , w ewidencji ksiEgowej i w sprawozdawczoilci
finansowej stosowano po.dzial na miesiqczne i rcczne okresy sprawozdawcze. W spos6b ciryLy
stosowaho jednakowe zasady grupowanis i r,irycen! 

'cperacji gospodarczych, spos6b wyceny
aktyw6w i pasyw6w r sporzqdz,ania rachunku wyniik6w. Salda bilansu otwarcia na dzieh
1.01.2013 roku s4 zgodne z saldami na 31.I2.20I2r. Zachowano ci4gtoSd bilansow4
i por6wEywalnoSi danych cyfrowych

3. Powi4zAnie sprawo zdaniafinansowego z ksipgami.
Wszystldie dane Wkazane w rachunku wynik6w i bilansie wynikaj4 z ksi4g i sq zgodne
z obrotami i saldami kont syntetycznych. R6wnie2 dane ekonomiczno * rachunkowe wykazane
w dodatkowej informacji i w sprawozdaniu z dzialalnoSci, a objgte sprawozdaniem finansowym
s4z nim zgodne.

III. PrawidlowoSd i rzetelnofd sftladnikdw bilansu.

A. Akryw; og6lem 39.226.398.00 zl.
W sklad ich wchodzq:

1. WartoSci niematerialne i prawne obejmuj4ce licencje oprogramowari komputerowych
w prawidlowo ustalonej wartoSci netto 11.786,67 zl.
Zastniale zmiany w 2013 roku byly uzasiadnione. i zostaLy nale2ycie udokumentowane.
Wycena bilansowa wlaSciwa.

2.Rzecz<tvie ak$.rva trwale, wartoSd netto 2.265.296.47 zl.
W 2013 roku dokonano zakupu wyposaZenia na kwotE 9.796,75 zl i poniesiono naklady na
Srodki trwale w budowie w wysokoSci 535"010,46'zt. Poniesione naklady dotycz4 nabycia
lokali biurowych w Warszawie i w Kiel<lach. Urlokumentowanie bez uwag. Naliczona
amortyzacja od Srodk6w trwalych w'2013 roku stanowi koszt uzyskania przychodu. Wycena
bilansowa prawidlowa. CenE nabywanych lokali wyloniono poza przetargiem.

3. Nale2ngSci kr6tkoterminowe
W ich sklad wchodz4:

nale2noSci z tytrtty oplat wnoszonych na

wartosi posiadanych na stanie znaczkow pocztowyr;h i skarbowych
nadyryZka podatku naliczonego nad nalelnym, zgoclnie zY AT - 7

Znacz,ki pocztowe i skarbowe zitwerfiaryzowano na l<oniec rcku. Z naleznoSci z tytttlu oplat
na dziefi zakonczenia badania pozostala kwota 88.751,68 zl z 2011 roku obejmujqca wartoSd
podatku VAT przekazanego do Urzqdu Skarbowego przez Stowarzyszenie. Na naleznoSci te
nie na.liczono odpis6w aktualizuj4cych, choi ich egzekucja jest w4tpliwa.

123.069.15 zl.

rzecz dzialalnoSci statutowej Stowarzyszenia
91.469,55 zl,
5.503,60 zL,

26.496,00 zt.
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6. Inwestycje kr6tkoterminowe
S4to wynikaj4ce z ksi4g i zinwentaryzowane na koniec 2013 roku:

Srodki pieniE2ne
a) w kasie Stowarzyszenia
b) na raohunkach bankowych

loka.ty terminowe Srodk6w platniczy ch

podatek VAT naliczony przypadajqcy do ocJliczenia w 2014 roku
nadglilata na fundusz uprawnionyehozz do rozliczenia w 2014 roku

B. Pasywa,og6lem ?

Pasywa obejmujq: t

1. Fundusze wlasne
Fundusze ustalono w prawidlowej wysokoSci, a zmiany zaistniale w
udokumentowano.
Saldo bilansowe funduszy wlasnych stanowi4:

fundusz statutowy
iadwylkanetto przychod6w nad kosztami 2013 roku
odpis zdliczkowy na fundusze branZowe (warto6,i ujemna)

2. Zobow i4zana kr6tkoterminowe wobec j ednostek pbz:ostalych
S4to:

- zobowi 4zania z ty.tulu dostaw uslug, rozliczone

4obowiqzania budzetow e zIyt. CIT, uregulowane w 2014 roku

w tynr jako lokaty terminowe:
a) w zlotych 35.383.300.49 z\.
b) w EURO (14.290,16 EURO) s 9.264,rs zr'.

Waluq obc4 przeliczono na zlote stosuj4c odpowiedrri kurs bankowy EURO. W 2013 roku
stosowailo nadal jedn4 formp zagospodarowania wolnych Srodk6w pLatniczych to jest poprzez
terminowe lokaty bankowe. CzESc wolnych Srodk6w w kwocie ponad 500,0 tys. zl
wykorzystano na finansowanie naklacl6w na nabycie nowych lokali biurowych.

ustalone, nale2ne lecz nieskapitalizowane odsetki od lokat
h, kt6rych rozwiqzanie przypada na 2Q 1 4 rok

173.841,68 zl.

wolnych Srodk6w
22.177,51 zl,
I4.738,06 zl,

136.926,1'l'zt.

36.652.404,03 zl.

1.209"839,39 zt,
137,28 zl,

1.209.702,11zl,
35.442.564,64 zl,

39.226.398,00 tL

10.647.492,16 zl.
2013 roku wlaSciwie

3.507.318,23 zl,
, 14.401.770,21 zl;

7,V6L.596,34 zl.

88.192,82 zl.
'

w 2014 roku
88.176,82 zl,

' 16,40 zl.

Fundusz statutowy zwipkszono o 27.407 ,16 zl z podzi,alu nadwyZki przychod6w nad kosztami
za2012 rok, a zmniejszono o 63.'.\24,50 zlprzzekazanejako dotacje i oplaty celowe dla innych
organizagji. Nadwyzka przyohod6w nad kosztami za 2073 rok wynika z rachunku wynik6w
i ustalona zostala w prawidlowej v.vysokoSci. Nadwyhkpprzychod6w za2012 rok w wysokodci
13.579.000,.98 zl pizeksiggowano-zgodnie zr uchwat4-nr 312012 z dnra 14.06.2012 roku
Walnegd, Zebrania Czlonk6w. R6wnie2 w oparciu ,o powyZszq uchwalg dokonrino wyplat
zuiczkov'rych'organizacjom zz w kwocie 1.261.596,34 zl na poczet podzialu Srodk6-w
zainkasowanych w 2013 roku.

3. Fundrrsze specjalne 28.490.7L3,02 zl.
Na ko4iec 2013 roku wystqpowalo 9 funduszy specjalnych a ich stan wzr6sl
o 16.588.629,86 zl w por6wnaniu do stanu na na koniec 2012 roku. Wzrost w znacznej czqsci
zosta\ spowodowany odpisem zaliczkorym z wptrat 2014 roku. Zwiqkszeri i wykorzystania
funduszy dokonano w oparciu o regulaminy ich tworzenia i gospodarowania Srodkami. Stan
funduszy wykazany w bilansie wynika z analitycznei ewidencji ksiEgowej. i znajduje pelne
pokryciei w wolnych Srodkach pieniEznych.
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IV. Rachunek wynik6w na dzierfl 31.12.2,012r.

PruedLolpny do badania rachunek wynik6w wykazuje:
A. Przydhody netto z dzialalnosci statutowej
Ztego:

skladki czlonkowskie

B. Koszty realizacji zadafi statutowych, wlaSciwie udlokumentowane

C. Wynik finansowy na dzialalnoSci statutowej (nadrvyika)
+s

D. Koszty administracyjne
Ztego:

-i rnaterialy i energia
uslugi obce
podatki i oplaty
wynagrodz enia z narzutami. ZTJS

amortyzacja
pozostale koszty

Koszty administracyjne wynikajqz ewidencj i

E. Pozostale przychody

F. Pozostale koszfy

13.979.687-39 zl.inne przychody okreSlone statutem 1

Przychody statutowe wynikaj4 z ewidencji ksiqgowej i zostaty wlaSciwie zamianowane. S4 to
wplywy Srodk6w pieniEZnych netto z rl4ulu opl;at reprograficznych i od organizicji
zagranicznych, inne wplaty otaz odpis z zysku za 2012 rok" Wplywy z tyfiilu oplat
reprograficznych za20I3 rok Zostaly ,opodatko'wane.po<latkiem VAT wedlug stawki 23%. 

'

13.981.511,39 zl.

1.824,00 zl,

1.190.024,59 zl.

12.791.486,80 zl.

1.761.920,09 zL

162.024,11 zl,
438.576,23 zt,

20.396,40 zl,
894.912,21zt,
46.583 049 z*,

209.527,59 zt.

, 18.878144.219
-,:: rl. '..,'j
''3028 zl;"

3.354.146,52 zli
3.376.324,03 z*"

19.956,63 zL

14.404.809 p'7 z\.

. 0;00 zl.
'.'

14.404.809,27 ql.

3.039,00 zl.

i zostaiy nale2ycie udokumentowane.

G. Przvchody finansowe ( w tym ztyt. odsetek bankowy ch zrealnowanych
niezrealizowanych 22.177 r5l zl)

H. Koszty finansowe

I. Wynik brutto na caloksztalcie dzialalnoSci (nadwy2ka)

J. Straty i zyski nadzwyczajne

K. Wynik finansowy og6lem (nadwyZka)

L. Podatek dochodorvy (rvg stopy lgoh od 15.996,00 zl)

ksiEgowej

tr-. Wynik finansowy netto jako nadwy2ka zrvigkszaj4ca przychody roku nastppnego

Nadwyzkq przychod6w nad wydatkami ustalono w prawidlowej wysokoSci i wlaSciwie
Wkazano w funduszach wlasnych bilansu na dzieh 3tr .12.2013 roku. . ,

l1-tl
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V. Rozlic z:enia z budt etami.
Rozlic;zeni a zbudletami realizowane w 2013 roku obejrnowaly nastgpuj4ce tytuty:
1. Podntek dochodowy od os6b prawnych obriczony rv nastgpuj4cy spos6b:1) Przychody wg ewidencji ksiggowej - < r -J -t-'/ 

17 .36.7 13 ,g6 zl,2) Wydarki wg ewidencji ksiEgowej 2.971.904,59 zl,3) Wydatki nie stanowi[." toszto* uzyskania przychod6w $.995.57 zL,

1] foslty-uzyskania przychodu (,2_3)
5) Doch6d (1-4) 

14.420.804,84 zt,6) Doch6d wolny od podatku (I-2)
T) Doch6d podlegajacy opodatkowaniu (5-6) t^^'r!.89?',?:.,*',

8) Fodatek wg stawki 19% 3.039,00 zl,9) Fodatek przekazarry zaliczkowo
Doch6cl *vkutinv * n*.; ;;dG" zwolnieniu z opodatkowania na podstawtj f;;iklart. 17 ust. 1 uopdop. -

2. Podatek od nieruchomo5ci
Podatek w calosci rozliczono z urzqdem Miasta w Kielcach w 2013 roku.

3. Sklaclki ZUS
Ztego: I

potr4cone z wynagrodzeri podatnik6w
obci4Taj4ce koszty Stowarzyszenia

Rozliczet'r dokonywano terminowo. w calosci rozliczono w 2013 roku.

4. Zaliczk;i na podatek dochodowy od os6b fizycznych
Zaliczkqrozliczono w calo6si wi013 roku.

3.269,00 zl.

199.357,59 zl.

104.896,39 zl,
94.461,20 zl.

t::

153.381,00 zl.

5" Podatek VAT. ; :

w okresie od 1.01. do 3l'r2-.2013 roku wystqpil poriatek nalezny vAT w'lq|rnui kwocib2'114'524,00 zl i podatek naliczony vAT ; ltaJznej kwocie 44g.11g,00 zL. Na koniec ;iiiroku wystqpila nadwyzka podatku naliczonego nad podatkiem nalelnym 26.Qg6r0A, d.,przen lesion a do rozhczenia w 20 1 4 roku.

VI. Informacja dodatkowa.
i i InformacjE :dodatkow4 w sklad kt6rej wchodzi wprowaLdzenie do sprawozdania finansowegoi -2 \ oraz dodatkowe objasnienia do bilansu I tu.rr.ialr;;tk# opracowano wyczerpuj*coi rzetelnie.

zmniejszenie w 2013 rokuo 6'474,"144,39 zl sporz4dzono poprawnie. Sporzqdzenie rtego zestawienia nie jest obowi4zkowedla Stowa'rzyszenia' Zmniejszenig funduszy spowodowane zostalo dokonaniem ,di"ril;;;;odpisu 7.26r.596,34 zrznadwyzki roku 2014.ru frndurrer specjarne. .

VIII' Rachunek przeptyw6w srodkg*, 
ryr._ntt?l-v.rt w wersji bezposredniej",wykazujqcy

przyrost Srodk6w w 2.013 roku w wysokoScl g56i;.gg;,69 :zl sporzqdzono poprawnie.
Sporzqdzenie tego rachunku nie jest obowiqzkowe dla Stow#yszenia.

lX. Sprawozdanie z dzialalnoSci.
Sprawozdanie z dzialalnosci opracowan e szczegolowo. obejmuj e zagadnienia na kt6re wskazujdodnosnie rozporzqdzenia Ministra Kulturi i Dzicdzi";*u "N;ro6o;;;;.'"'t* 

czpsciekonomiczo - finansow,gj jest lgodne z rachurdiem rryynik6w oraz bilansem.
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X. Zdarzenia po dacie bilansu.
Po-daciel'bil.ansu,'ado dnia 30 kwietr-ria 2014 roku, nie wystqrily zdaruenia mog4ce miei istotny
wptyw na strukfurE bilansu oraznarynik finansory za20l3 rok.

'

C. lnformacje koricowe.
1 $aport zawieru 13 stron kolejno ponumerowanych i zaparafowanych przez Rewidenta

Badaj4cego.:
2. Niniejpzy raport sporZ4dzono w trzech jednobrzmi4cych egzemplarzach dla:

StowarTy,szenia,,KOPif Ol'1 - 2 egz.
Zesnolu;Bigrglych Rewident6w, FK-EKSPER.T Sp6lka z o.o. Kielcace.

F;S S-P o L
".,.f*:lt-"gir-wy#ono**"."r.r'xsFaar 

HJT l". 
"t

;
6JeICe, qnla b O maja 201{ roku.

/\I\
BTEGTY REVflrnF{r

*,frfU/&""n

t'**,si".lisr,!!; ii
tttr podmiotu
2.5*04 KrEC6;

oo baqania

PREZES
BIEGLY

mgr Mi
Nr ew. 1

-l

)A

1a
1J
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