
 

 

 

 

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania 

Dla Związku Artystów Wykonawców STOART 

oraz 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
 

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 

Opinia  

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Związku Artystów Wykonawców STOART 
z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 64 („Stowarzyszenie”), które składa się z: 

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 
221 825 096,76 zł; 

- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazującego zysk netto 
w wysokości 79 787,06 zł; 

- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku 
wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 79 787,06 zł; 

- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazującego 
zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 123 040 972,79 zł;  

oraz dodatkowych informacji i objaśnień („Sprawozdanie finansowe”). 

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe: 

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Stowarzyszenia na dzień 31 grudnia 
2019 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu 
zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa 
o rachunkowości” – t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) 
rachunkowości; 

- jest zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi Stowarzyszenie przepisami prawa oraz statutem 
Stowarzyszenia; 

- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami 
rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości. 
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Podstawa opinii  

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu 
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 
3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, z 
późn. zm. („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 
audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” - t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z 
późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego 
sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.  

Jesteśmy niezależni od Stowarzyszenia zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej 
Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 
2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi 
wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy 
nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania 
badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Stowarzyszenia zgodnie z 
wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach. 
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla 
naszej opinii. 

Objaśnienie - niepewność dotycząca kontynuacji działalności 

W dodatkowych informacjach i objaśnieniach zostały opisane niepewności związane z zagrożeniem 
epidemiologicznym COVID-19 i jego potencjalnym wpływem na kontynuowanie działalności w najbliższym, 
dającym się przewidzieć okresie 12 miesięcy od daty bilansowej, które zostały przytoczone poniżej. 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12 
kolejnych miesięcy, jednak sytuacja związana z epidemią COVID-19 spowodowała już na chwilę obecną 
redukcję inkasa należnych wynagrodzeń pobieranych przez ZAW STOART. Zarząd ZAW STOART dokonał 
wstępnej analizy potencjalnego wpływu panującej epidemii na działalność Stowarzyszenia i uznał, że 
możliwość generowania przez ZAW STOART przychodów zostanie ograniczona jednak nie na tyle, aby 
uniemożliwić zapewnienie utrzymania zdolności kontynuowania przez nią działalności w najbliższym, 
dającym się przewidzieć okresie 12 miesięcy od daty bilansowej. 

Zarząd ZAW STOART uważa, że w chwili obecnej niepewności związanej z COVID-19 nie jest możliwe 
przedstawienie szacunków ilościowych potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na działalność ZAW STOART. 
 
Nasza opinia nie zawiera zastrzeżenia w odniesieniu do tej sprawy. 

Odpowiedzialność Zarządu za sprawozdanie finansowe 

Zarząd Stowarzyszenia jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 
rachunkowych sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i 
finansowej i wyniku finansowego Stowarzyszenia zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi 
zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Stowarzyszenie przepisami prawa i statutem, a 
także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie sprawozdania 
finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem. 

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Stowarzyszenia jest odpowiedzialny za ocenę zdolności 
Stowarzyszenia do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z 
kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności, jako podstawy rachunkowości, z 
wyjątkiem sytuacji, kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Stowarzyszenia, albo zaniechać 
prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności. 
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Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania 
przewidziane w Ustawie o rachunkowości.  

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego 

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe, jako całość nie zawiera 
istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania 
zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że 
badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia 
mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że 
pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego 
sprawozdania finansowego. 

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia, co do przyszłej rentowności Stowarzyszenia ani efektywności lub 
skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Stowarzyszenia obecnie lub w przyszłości. 

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także: 

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego 
oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i 
uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej 
opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego 
wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, 
wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej; 

- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur 
badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat 
skuteczności kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia;  

- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków 
księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Stowarzyszenia; 

- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Stowarzyszenia zasady 
kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, 
czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą 
wątpliwość zdolność Stowarzyszenia do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że 
istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego 
rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są 
nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do 
dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki 
mogą spowodować, że Stowarzyszenie zaprzestanie kontynuacji działalności; 

- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy 
sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający 
rzetelną prezentację. 

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności 

Zgodnie z przepisami art. 91 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zbiorowym zarządzaniu prawami 
autorskimi i prawami pokrewnymi („Ustawa OZZ”) Stowarzyszenie, jako organizacja zbiorowego zarządzania 
sporządziło sprawozdanie z działalności za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r., zawierające:  
- sprawozdanie podstawowe,  
- sprawozdanie finansowe,  
- sprawozdanie z wykorzystania potrąceń. 
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Odpowiedzialność Zarządu 
Zarząd Stowarzyszenia jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami 
prawa, tj. zgodnie z powołanymi powyżej przepisami Ustawy OZZ. 

Odpowiedzialność biegłego rewidenta 
Nasza opinia z badania Sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdanie z działalności w zakresie art. 
91. ust. 2 pkt 1 i 3 Ustawy OZZ.  

W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem wynikającym z przepisów art. 91 ust. 
4 i 5 Ustawy OZZ, poza zbadaniem sprawozdania finansowego, jest także zbadanie danych zawartych w 
sprawozdaniu podstawowym i sprawozdaniu z wykorzystania potrąceń i poinformowanie, czy dane finansowe 
zawarte w tych sprawozdaniach, zostały przedstawione zgodnie z wymogami określonymi w art. 91 ust. 3 oraz 
przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 92.  

Opinia o Sprawozdaniu z działalności 
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy stwierdzamy że naszym zdaniem, dane finansowe zawarte w 
przedstawionych do badania sprawozdaniach, o których mowa w art. 91. ust. 2 pkt 1 i 3 Ustawy OZZ, dotyczące 
przychodów z praw, dokonanych od nich potrąceń, kosztów zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub 
prawami pokrewnymi i innych usług świadczonych przez Stowarzyszenie na rzecz uprawnionych oraz środków 
przeznaczonych na prowadzoną przez Stowarzyszenie działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub 
edukacyjnym, wynikają z ewidencji księgowej. Sprawozdania te zostały przedstawione zgodnie przepisami 
Rozporządzenia Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie sprawozdania 
podstawowego organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi oraz 
sprawozdania z wykorzystania potrąceń na prowadzoną przez te organizacje działalność o charakterze 
socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym, wydanego na podstawie art. 92 tej ustawy. 

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie 
niezależnego biegłego rewidenta, jest Wiesław Rozmysłowicz działający w imieniu Wessly Sp. z o.o., z 
siedzibą w Warszawie (02-660), ul. Irysowa 24A wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 1117, w 
imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe. 

 
Wiesław Rozmysłowicz  
Biegły Rewident nr 10106 
 

Warszawa, dnia 16.09.2020 r. 
 

 

Signed by /
Podpisano przez:

Wiesław
Rozmysłowicz

Date / Data: 2020-
09-16 18:25
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I. INFORMACJA 
 

 

Zarząd Stowarzyszenia ZWIĄZEK ARTYSTÓW WYKONAWCÓW STOART przedstawia sprawozdanie 

finansowe za rok 01.01.- 31.12.2019r., na które składa się : 

 

• Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2019. 

• Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019r., 

• Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2019r.- 31.12.2019r., 

• Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2019r.- 31.12.2019r. 

• Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres 01.01.2019r.- 31.12.2019r.,  

• Dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy 

o rachunkowości i zasadami określonymi w Polityce rachunkowości jako rzetelnie i jasno 

przedstawiające sytuację majątkową i finansową Stowarzyszenia. 

 

 

 

Warszawa, dn. 29.06.2020 r  

 

  



Związek Artystów Wykonawców STOART 
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku 

(w złotych) 

3 

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 

 

1. Informacje ogólne 
 

1.1. Nazwa jednostki, adres siedziby  
 

Nazwa:  Związek Artystów Wykonawców STOART 

Siedziba: 00-357 Warszawa ul. Nowy Świat 64 

 

 

1.2.  Przedmiot działalności oraz rejestracja w KRS 
 

Podstawowy przedmiot działalności: 

Wg § 8 Statutu Stowarzyszenia podstawowym przedmiotem działalności ZAW STOART jest: 

- zbiorowe zarządzanie prawami do artystycznych wykonań utworów 

muzycznych  słowno-muzycznych, 

- ochrona praw artystów wykonawców, 

- promowanie działalności artystycznej artystów wykonawców po przez 

popularyzowanie ich działań oraz ułatwianie rozwoju,  

- niesienie artystom wykonawcom w razie potrzeby pomocy materialnej. 

 

ZAW STOART  reprezentuje: 

- artystów wykonawców, którzy swoje prawa powierzyli ZAW STOART w zarząd i pod 

ochronę, 

- artystów wykonawców, na rzecz których ZAW STOART występuje jako prowadzący 

cudze sprawy bez zlecenia (negotiorum gestio), 

- artystów wykonawców  na podstawie umów zawartych przez ZAW STOART 

z organizacjami ich reprezentującymi oraz powszechnie obowiązujących przepisami 

prawa. 

 

Stowarzyszenie działa na podstawie Decyzji Ministra Kultury i Sztuki z dnia 14.02.1995 r. 

DP.041/Z/19/95 z późniejszymi zmianami zezwalającej na zbiorowe zarządzanie prawami 

pokrewnymi do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno- muzycznych. 

 

Zgodnie z zezwoleniem ZAW STOART uprawniony jest do zbiorowego zarządu prawami do 

artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych w tym do pobierania 

wynagrodzenia na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie określoną 

techniką, wprowadzanie do obrotu, publiczne odtwarzanie, najem, nadawanie, 

reemitowanie, wyświetlanie, publiczne udostępnienie artystycznego wykonania w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

 

ZAW STOART został utworzony 10 stycznia 1995 r. i wpisany do Rejestru Stowarzyszeń 

w dziale „B”34 VII Wydział Cywilny i Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie. 
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27 lutego 2002 r. zarejestrowany został w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII 

Wydział Gospodarczy otrzymując nr KRS 0000094940. 

W dniu 3 stycznia 2019 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydał w drugiej 

instancji decyzję, utrzymującą w mocy decyzję wyznaczającą ZAW STOART do wykonywania 

wspólnego poboru wynagrodzeń za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych na polu 

eksploatacji odtwarzanie (tzw. jeden inkasent). 

 

Czas działalności Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

ZAW STOART nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

2. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 
 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok obrotowy rozpoczynający się 

01.01.2019r i kończący się 31.12.2019r, z uwzględnieniem zasad rachunkowości określonych 

w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. i wydanymi na jej podstawie 

przepisami wykonawczymi oraz polityką rachunkowości. 

 

Stowarzyszenie posiada 10 oddziałów terenowych na terenie Polski. 

Jednostki terenowe ZAW STOART nie sporządzają samodzielnie sprawozdania finansowego. 

 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy. 

 

3. Porównywalność danych 
 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2019 oraz 

porównywalne dane finansowe za rok obrotowy  2018.  

 

4.  Zasady rachunkowości  
 

W związku ze spełnianiem warunków art. 64 ust.1 pkt 4 a) i b) ustawy o rachunkowości, 

sprawozdanie za rok 2019 podlega obligatoryjnemu badaniu. 

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 zostało przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 1 

ustawy o rachunkowości. 

 

Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.  

Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się metodą pośrednią. 

 

W sprawozdaniu finansowym Stowarzyszenie wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich 

treścią ekonomiczną. 

Wynik finansowy Stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i 

przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z 

zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 
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4.1. Rachunek zysków i strat 
 

4.1.1. Przychody  
W związku z tym, że Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej a jedynie statutową, 

przychody operacyjne stanowią: 

- potrącenia z zainkasowanego wynagrodzenia netto za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych 

STOART (§ 53 Statutu), 

- potrącenia z odsetek od windykowanych nieterminowych należności, 

- należne składki członkowskie (§ 58 Statutu), 

- opłaty na koszty odzyskiwania należności, 

 

Pozostałe przychody operacyjne stanowią: zwroty opłat i kosztów sądowych i zwrot opłat 

bankowych. 

 

Przychody finansowe stanowią: odsetki, zyski ze zbycia inwestycji, aktualizacja wartości inwestycji, 

nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi.  

 

 

4.1.2. Koszty  
Stowarzyszenie prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Są one ujmowane zgodnie z zasadą 

memoriału.  

 

Pozostałe koszty operacyjne stanowią: straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, opłaty 

i koszty sądowe. 

 

Koszty finansowe stanowią: odsetki, nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi. 

 

 

4.1.3. Opodatkowanie 
Wynik finansowy brutto korygują bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób 

prawnych. 

Stowarzyszenie nie tworzy aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ponieważ 

działalność statutowa Stowarzyszenia objęta jest zwolnieniem z podatku dochodowego od osób 

prawnych, natomiast zdarzenia podlegające opodatkowaniu występują sporadycznie. 

 

4.1.4. Wynik finansowy 
Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz wyniku finansowego dokonuje się w oparciu 

o uchwałę organu zatwierdzającego. 
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4.2. Bilans 
 

4.2.1. Wartości niematerialne i prawne 
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia 

pomniejszonych o skumulowane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) oraz o ewentualne 

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

 

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej 

ekonomicznej użyteczności począwszy od pierwszego dnia następującego po miesiącu, 

w którym wartość ta wprowadzona została do użytkowania. 

Koszt amortyzacji ujmuje się w rachunku zysków i strat. 

Odpisy amortyzacyjne nalicza się według następujących zasad: 

- oprogramowanie komputerów - 50% 

- prawa autorskie - 50% 

- wartości niematerialne i prawe o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3,5 tys. zł 

w dniu przyjęcia do użytkowania  - jednorazowe spisanie w koszty amortyzacji. 

 

4.2.2. Środki trwałe 
Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych 

o skumulowane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) a także o dokonane odpisy z tytułu 

utraty wartości. 

 

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych 

przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do 

używania.  

 

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej 

użyteczności począwszy od pierwszego dnia następującego po miesiącu, w którym środek 

trwały jest gotowy do użycia. 

 

Zgodnie z ustawą o rachunkowości wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków 

trwałych odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) mogą na podstawie odrębnych przepisów, 

ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto 

środka trwałego nie powinna być wyższa od realnej wartości, której odpisanie 

w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione.  

 

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku 

lub wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane 

w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.  

 

Koszt amortyzacji ujmuje się w rachunku zysków i strat. 

Zastosowane stawki  amortyzacyjne są następujące:  

- sprzęt komputerowy - 50% 

- inne środki trwałe - 20%. 
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4.2.3. Środki trwałe w budowie  
ZAW STOART nie posiada środków trwałych w budowie. 

 

4.2.4. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych 
ZAW STOART nie posiada rzeczowych składników aktywów. 

 

4.2.5. Należności  
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej 

wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Wartość należności aktualizuje się 

uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie szacunkowego 

odpisu aktualizującego na koniec okresu sprawozdawczego, w którym określono stopień 

prawdopodobieństwa zapłaty należności. 

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym 

na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski . 

Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny 

i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do 

przychodów finansowych.  

 

Od należności przekazanych do windykacji naliczane są odsetki zgodnie z umowami. 

 

4.2.6. Środki pieniężne 
Środki pieniężne obejmują środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych, depozyty 

i lokaty bankowe o terminie wymagalności do dwunastu miesięcy. 

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. 

 

Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień 

średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

 

4.2.7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne  
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione 

dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. 

 

4.2.8. Fundusze własne  
Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich 

rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutu Stowarzyszenia. 

 

W strukturze funduszy własnych występują następujące pozycje: 

- Zysk(strata) z lat ubiegłych, 

- Zysk (strata) netto roku bieżącego. 

Stowarzyszenie nie tworzy funduszu statutowego. 

 

Stowarzyszenie tworzy następujące fundusze specjalne: 

- Fundusz Promocyjny 

- Fundusz Socjalny.  
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4.2.9. Rezerwy 
Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe 

zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. 

Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów 

finansowych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. 

 

Rezerwy tworzone są między innymi na: 

- roszczenia wykonawców, 

- przyszłe świadczenia pracownicze. 

 

Rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze tworzone są na bazie memoriałowej w oparciu 

o własne szacunki. 

 

4.2.10. Zobowiązania 
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. 

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń zainkasowanych w latach poprzedzających bieżący okres 

sprawozdawczy wykazuje się jako długoterminowe. Zainkasowane w bieżącym okresie 

stanowią zobowiązania krótkoterminowe. 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wykazywane są jako krótkoterminowe. 

 

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po 

obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy 

Bank Polski. 

 

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień 

wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych 

i dodatnie do przychodów finansowych.  

 

4.2.11. Inne rozliczenia międzyokresowe 
a) Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości 

prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, obejmują w 

szczególności:  

- koszty wynagrodzenia członków zarządu, 

- koszty usług telefonicznych, 

- koszty windykacji.  

 

b) Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady 

ostrożności, obejmują w szczególności: 

- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu 

świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, 

- zaliczki na dotacje. 
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4.3. Wycena transakcji w walutach obcych 
 

Wyrażone w walutach obcych dokonywane operacje ujmuje się w księgach rachunkowych 

na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: 

- wpływ środków na rachunek walutowy ujmuje się po kursie średnim NBP z dnia 

poprzedzającego dzień wpływu a rozchód środków z rachunku walutowego po kursie 

z dnia poprzedzającego dzień zapłaty. 

- przewalutowanie środków następuje po kursie faktycznym zastosowanym przez 

bank. 

 

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych: 

- składniki aktywów i pasywów - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie 

ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

 

Różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach 

obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań 

w walutach obcych zalicza się do przychodów i kosztów finansowych. 

 

4.4. Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym 
 

1. W celu dostosowania sprawozdawczości ZAW STOART do ustawy o rachunkowości 

oraz ustawy o zbiorowym zarządzaniu dokonano zmiany w ujmowaniu wyniku finansowego 

za rok poprzedni począwszy od wyniku finansowego za rok 2018. Wynik finansowy za rok 

poprzedni nie zwiększa przychodów/kosztów roku bieżącego – zrezygnowano z prezentacji 

w rachunku ciągnionym. 

2. Odsetki pochodzące z lokat ze względu na obowiązki organizacji zbiorowego 

zarządzania w części przeznaczonej do repartycji prezentowane są w zobowiązaniach. 
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III. BILANS

AKTYWA Nota 31.12.2019 31.12.2018

A. AKTYWA TRWAŁE 3 258 673,98 3 835 446,28
I.  Wartości niematerialne i prawne 1 22 041,19 43 152,57

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych - -

2. Wartość firmy - -

3. Inne wartości niematerialne i prawne 22 041,19 43 152,57

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne - -

II. Rzeczowe aktywa trwałe 9 196,88 45 512,30
1. Środki trwałe 2 9 196,88 45 512,30

a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) - -

b) budynki, lokale, prawa do lokali  i obiekty inżynierii

     lądowej i  wodnej - -

c) urządzenia techniczne i  maszyny 2 624,99 13 870,28

d) środki transportu - 26 840,84

e) inne środki trwałe 6 571,89 4 801,18

2. Środki trwałe w budowie - -
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie - -

III. Należności długoterminowe 3 3 216 837,08 3 746 652,89
1. Od jednostek powiązanych - -

2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada

    zaangażowanie w kapitale - -

3. Od pozostałych jednostek 3 216 837,08 3 746 652,89

IV. Inwestycje długoterminowe - -
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 10 598,83 128,52

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - -

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 10 598,83 128,52

B. AKTYWA OBROTOWE 218 566 422,78 211 127 085,24
I. Zapasy - -
II. Należności krótkoterminowe 5 i 6 18 899 765,62 14 573 182,64

1. Należności od jednostek powiązanych - -

2. Należności od poz. jednostek, w których jednostka

     posiada zaangażowanie w kapitale - -

3. Należności od pozostałych jednostek 18 899 765,62 14 573 182,64

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - -

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych

    i  zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 19 360,00 19 360,00

c) inne 18 880 405,62 14 553 822,64

d) dochodzone na drodze sądowej - -

III. Inwestycje krótkoterminowe 7 199 646 801,42 196 542 754,11
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 199 646 801,42 196 542 754,11

a) w jednostkach powiązanych - -

b) w pozostałych jednostkach 40 602 027,39 160 538 952,87

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 40 602 027,39 160 538 952,87

c) środki pieniężne i  inne aktywa pieniężne 159 044 774,03 36 003 801,24

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 9 044 774,03 2 003 801,24

- inne środki pieniężne 150 000 000,00 34 000 000,00

2. Inne inwestycje krótkoterminowe - -

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 19 855,74 11 148,49
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - -

D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE - -

SUMA AKTYWÓW 221 825 096,76 214 962 531,52
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III. BILANS

PASYWA Nota 31.12.2019 31.12.2018

A. FUNDUSZ WŁASNY 1 420 641,51 1 340 854,45
I.    Fundusz statutowy - -
II.   Fundusz zapasowy - -
III.  Fundusz z aktualizacji wyceny - -
IV.  Pozostałe fundusze rezerwowe - -
V.   Zysk (strata) z lat ubiegłych 9 1 340 854,45 -
VI.  Zysk (strata) netto 10 79 787,06 1 340 854,45
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot. (wielkość ujemna) - -

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 220 404 455,25 213 621 677,07
I. Rezerwy na zobowiązania 11 2 537 417,73 2 455 428,34

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - -
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - -

3. Pozostałe rezerwy 2 537 417,73 2 455 428,34

- długoterminowe - -
- krótkoterminowe 2 537 417,73 2 455 428,34

II. Zobowiązania długoterminowe 12 168 150 212,81 159 195 758,66
1. Wobec jednostek powiązanych - -
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka

    posiada zaangażowanie w kapitale - -
3. Wobec pozostałych jednostek 168 150 212,81 159 195 758,66

a) kredyty i  pożyczki - -
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - -
c) inne zobowiązania finansowe - -
d) zobowiązania wekslowe - -

e) inne 168 150 212,81 159 195 758,66

III. Zobowiązania krótkoterminowe 13 49 433 121,18 51 831 669,32
1. Wobec jednostek powiązanych - -

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka

    posiada zaangażowanie w kapitale - -

3. Wobec pozostałych jednostek 46 225 293,92 45 710 310,25

a) kredyty i  pożyczki - -

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - -

c) inne zobowiązania finansowe - 29 512,76

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 34 364,15 102 625,70

- do 12 miesięcy 34 364,15 102 625,70

e) zaliczki otrzymane na dostawy i  usługi - -

f) zobowiązania wekslowe - -

g) z tytułu podatków, dotacji , ceł, ubezpieczeń społecznych

    i  zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6 126 965,70 3 673 501,59

h) z tytułu wynagrodzeń - 9,66

i) inne 40 063 964,07 41 904 660,54

4. Fundusze specjalne 14 3 207 827,26 6 121 359,07

IV. Rozliczenia międzyokresowe 15 283 703,53 138 820,75
1. Ujemna wartość firmy - -

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 283 703,53 138 820,75

- długoterminowe - -

- krótkoterminowe 283 703,53 138 820,75

SUMA PASYWÓW 221 825 096,76 214 962 531,52
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Nota 31.12.2019 31.12.2018

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 16 12 634 259,23 12 605 989,35
I.  Przychody netto ze sprzedaży produktów 12 634 259,23 12 605 989,35

    1. Przychody podstawowej działalności operacyjnej: 12 634 259,23 12 605 989,35

      a) składki określone statutem 71 462,00 32 010,00

      b) przychody określone statutem 12 036 370,96 11 441 264,96

      c) nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ubiegłych - 624 291,57

      d) inne przychody podstawowej działalnosci operacyjnej 526 426,27 508 422,82

II.  Zmiana stanu produktów (zwiększ.-w.dodat., zmniejsz.-w.uj) - -

III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jedn. - -

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - -

B. Koszty działalności operacyjnej 17 13 083 579,73 12 153 318,04
I. Amortyzacja 70 215,80 66 936,05

II. Zużycie materiałów i energii 203 683,56 156 584,13

III. Usługi obce 4 569 074,38 4 457 162,33

IV. Podatki i  opłaty 75 006,39 42 077,84

 - podatek akcyzowy - -

V. Wynagrodzenia 7 013 005,25 6 359 399,48

VI. Ubezpieczenia społeczne i  inne świadczenia, w tym: 1 076 699,96 962 232,01

 - emerytalne 522 517,87 461 104,13

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 75 894,39 108 926,20

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów - -

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) (449 320,50) 452 671,31
D. Pozostałe przychody operacyjne 18 7 270,06 93 876,39

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych - -

II. Dotacje - -

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - -

IV. Inne przychody operacyjne 7 270,06 93 876,39

E. Pozostałe koszty operacyjne 19 81 473,48 2 487 171,09
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych - -

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - -

III. Inne koszty operacyjne 81 473,48 2 487 171,09

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) (523 523,92) (1 940 623,39)
G. Przychody finansowe 20 678 551,19 3 297 071,91

I. Dywidendy i  udziały w zyskach - -

II. Odsetki 678 551,19 3 136 407,87

III. Zysk ztytułu rozchodu aktywów finansowych - -

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych - -

V. Inne - 160 664,04

H. Koszty finansowe 21 75 240,21 15 594,07
I. Odsetki 44 030,51 15 594,07

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych - -

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych - -

IV. Inne 31 209,70 -

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 79 787,06 1 340 854,45
J. Podatek dochodowy 22 - -
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) - -
L. Zysk (strata) netto (I-J-K) 79 787,06 1 340 854,45

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)
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V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

Nota 2019 2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 23

I.  Zysk (strata) netto 79 787,06 1 340 854,45
II. Korekty razem 3 006 033,00 10 629 634,76

1. Amortyzacja 70 215,80 66 936,05

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 1,23 (215 409,01)

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 367 197,61 362 365,38

4. Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej - -

5. Zmiana stanu rezerw 81 989,39 2 412 031,27

6. Zmiana stanu zapasów - -

7. Zmiana stanu należności (3 796 767,17) 268 562,25

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem

    pożyczek i kredytów 6 157 692,15 8 430 536,52

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 125 705,22 48 932,61

10. Inne korekty (1,23) (744 320,31)

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) 3 085 820,06 11 970 489,21
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy 160 000 000,00 170 000 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz

    rzeczowych aktywów trwałych - -

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości

    niematerilane i prawne - -

3. Z aktywów finansowych, w tym: - -

4. Inne wpływy inwestycyjne 160 000 000,00 170 000 000,00

II. Wydatki 40 012 789,00 160 049 208,69
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz

    rzeczowych aktywów trwałych 12 789,00 49 208,69

2. Inwestycje w nieruchom. oraz wartości niemat.i prawne - -

3. Na aktywa finansowe, w tym: - -

4. Inne wydatki inwestycyjne 40 000 000,00 160 000 000,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 119 987 211,00 9 950 791,31
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy - -
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych

    instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału - -

2. Kredyty i pożyczki - -

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych - -

4. Inne wpływy finansowe - -

II. Wydatki 32 058,27 47 152,92
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych - -

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - -

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podz.zysku - -

4. Spłaty kredytów i pożyczek - -

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych - -

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych - -

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 29 512,76 38 509,47

8. Odsetki 2 545,51 8 643,45

9. Inne wydatki finansowe - -

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) (32 058,27) (47 152,92)
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III) 123 040 972,79 21 874 127,60
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 123 040 972,79 21 874 127,60

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
1,23 422,44

F. Środki pieniężne na początek okresu 36 003 801,24 14 129 673,64
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) 159 044 774,03 36 003 801,24

o ograniczonej możliwości dysponowania: - -
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VI. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

2019 2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1 340 854,45 624 291,57

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - -
- korekty błędów - -

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korekt. 1 340 854,45 624 291,57

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu - -

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego - -

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu - -

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu - -

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego - -

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu - -

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji  wyceny na początek okresu - -

3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - -

3.2. Kapitał (fundusz) z aktualiz. wyceny na koniec okr. - -

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okr. - -

4.1. Zmiany pozost. kapitałów (funduszy) rezerwowych - -

4.2. Pozost. kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okr. - -

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 340 854,45 624 291,57

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 340 854,45 624 291,57

Wynagrodzenia wypłacone członkom organów - -

5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korekt. 1 340 854,45 624 291,57

a) zwiększenie (z tytułu) - -

b) zmniejszenie (z tytułu) - 624 291,57

- ujęcie w przychodach roku bieżącego - 624 291,57

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 340 854,45 -

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, - -

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korek. - -

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu - -

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 340 854,45 624 291,57

6. Wynik netto 79 787,06 1 340 854,45

a) zysk netto 79 787,06 1 340 854,45

b) strata netto - -

c) odpisy z zysku - -

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1 420 641,51 1 340 854,45
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego
     podziału zysku (pokrycia straty) 1 420 641,51 1 340 854,45  
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VII.  DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Wartości niematerialne i prawne

2019 2018
Inne wartości niematerialne i prawne 22 041,19 43 152,57

- oprogramowanie komputerowe 22 041,19 43 152,57

Nota 1
Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

Oprogramowanie 
komputerów

Inne Razem

Wartość brutto na początek okresu 408 093,70 - 408 093,70
Zwiększenia, w tym: 6 300,00 - 6 300,00

- nabycie 6 300,00 - 6 300,00

Zmniejszenia - - -

Wartość brutto na koniec okresu 414 393,70 - 414 393,70
Umorzenia na początek okresu 364 941,13 - 364 941,13

Umorzenia bieżące - zwiększenia 27 411,38 - 27 411,38

Umorzenia - zmniejszenia - - -

Razem umorzenia na koniec okresu 392 352,51 - 392 352,51
Wartość księgowa netto na koniec okresu 22 041,19 - 22 041,19

Komentarz:

Poniesione nakłady na WNiP  wyniosły: 

2018 rok: 49.208,69 zł,

2019 rok:   6.300,00 zł.
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2. Rzeczowe aktywa trwałe

2019 2018
Rzeczowe aktywa trwałe 9 196,88 45 512,30

9 196,88 45 512,30

2 624,99 13 870,28

- 26 840,84

6 571,89 4 801,18

Nota 2
Zmiany w środkach trwałych

Urządzenia 
techniczne, 

maszyny

Środki 
transportu

Pozostałe 
środki trwałe

Razem

Wartość brutto na początek okresu 595 899,96 107 363,24 285 662,37 988 925,57
Zwiększenia, w tym: - - 6 489,00 6 489,00

- nabycie - - 6 489,00 6 489,00

Zmniejszenia - - - -

Wartość brutto na koniec okresu 595 899,96 107 363,24 292 151,37 995 414,57
Umorzenie na początek okresu 582 029,68 80 522,40 280 861,19 943 413,27

Umorzenia bieżące - zwiększenia 11 245,29 - 4 718,29 15 963,58

Umorzenia bieżące - leasing - 26 840,84 - 26 840,84

Zmniejszenia - - - -

Umorzenie na koniec okresu 593 274,97 107 363,24 285 579,48 986 217,69
Wartość księgowa netto 2 624,99 - 6 571,89 9 196,88
Stopień zużycia od wartości początkowej (%) 99,56 100,00 97,75 99,08

Komentarz:

 Środki trwałe

- urządzenia techniczne i maszyny

- środki transportu

- inne środki trwałe

Stowarzyszenie poniosło następujące nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:

wartość jednostkowa powyżej 3.500,00 zł:

- 2018 rok: na środki trwałe -maszyny i urządzenia 0,00 zł, -pozostałe środki trwałe 0,00 zł,

- 2019 rok: na środki trwałe -maszyny i urządzenia 0,00 zł, -pozostałe środki trwałe 6.489,00 zł.

Stowarzyszenie poniosło również wydatki na niskocenne środki trwałe, tj. o wartości jednostkowej 

mniejszej niż 3.500,00 zł:

- 2018 rok: 28.808,29 zł,

- 2019 rok: 49.615,70 zł.
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3. Należności długoterminowe

Nota 3
Należności długoterminowe

2019 2018
Należności długoterminowe od pozostałych jednostek 3 216 837,08 3 746 652,89

 - długoterminowa zaliczka na poczet wynagrodzeń artystów

   wykonawców udzielona dla zagranicznej OZZ 2 987 392,52 3 516 476,86

 - kaucje 229 444,56 230 176,03

4. Inwestycje długoterminowe

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Nota 4
Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

2019 2018
Długoterminowe czynne rozlicz. międzyokresowe kosztów 10 598,83 128,52

- abonamenty 10 398,81 -

- domeny 133,32 -

- podpisy kwalifokowalne 66,70 128,52

6. Zapasy

Nie wystąpiły inwestycje długoterminowe

Nie wystąpiły zapasy
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7. Należności krótkoterminowe

Nota 5
Należności krótkoterminowe

2019 2018
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek 18 899 765,62 14 573 182,64

- z tytułu dostaw i usług - -

- z tytułu podatków (CIT-8 2016) 19 360,00 19 360,00

- inne, w tym: 30 616 254,06 22 004 335,53

z tyt. wynagrodzeń dla artustów (inkaso) 28 375 374,40 20 643 177,06

z tyt. nadpłaconych faktur zakupowych 18 316,09 11 058,92

z tyt. wynagrodz.dla artystów od zagranicznych OZZ 32 043,04 25 252,40

z tyt. nadpłaconych wynagrodzeń pracowniczych 1 904,52 -

z tyt. nadpłaconych tantiem 168,00 2,16

z tyt. pożyczek udzielonych pracownikom 18 950,00 14 000,00

z tyt. pożyczek udzielonych artystom 51 104,30 62 168,85

z tyt. pożyczek udzielonych członkom organów 15 000,00 5 500,00

z tyt. zaliczek na poczet wynagrodz. dla artystów 1 877 126,46 736 092,67

z tyt.wpłaconych kaucji 7 385,30 237 561,33

z tyt. składek członkowskich 204 489,47 222 943,47

z tyt. pozostałych rozrachunków z pracownikami 4 871,92 32 250,09

 z tyt. rozrachunków z komornikami i US - 140,65

pozostałe 9 520,56 14 187,93

Należności krótkoterminowe netto, razem 30 635 614,06 22 023 695,53

Odpisy aktualizujące wartość należności nieściągalnych 11 735 848,44 7 450 512,89

Należności krótkoterminowe brutto, razem 18 899 765,62 14 573 182,64
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Nota 6
Zmiana stany odpisów aktualizujących należności

2019 2018
Wartość  odpisów na początek okresu 7 450 512,89 18 699 302,95

Zwiększenia: 9 789 351,25 2 090 674,02

- odpis aktualizujący należności za rok 2015 (30%) 137,07 1 107 024,03

- odpis aktualizujący należności za rok 2016 (30%) 471 302,08 -

- odpis aktualizujący należności za rok 2017 (70%) 181,05 22 584,70

            -odpis aktual.należn.doch.na drodze sąd. (100%) 9 317 731,05 -

            - odpis na należności za rok 2018 (30%) - 961 065,29

Zmniejszenia: 5 504 015,70 13 339 464,08

- odzyskane należności za okres 2011-2017 466 601,04 3 687 978,92

- rozwiązanie odpisu należności dochodzonych na

   drodze sądowej za okres 2016-2017
2 458 355,92 0,00

            - koretka błędnego odpisu należn.za okr. 2016-2017 1 009 620,51 5 974 842,24

            - spisanie należności nieściągalnej za okres 2016 1 569 438,23 3 676 642,92

Wartość odpisów na koniec okresu 11 735 848,44 7 450 512,89

Dokonane odpisy aktualizujące odniesiono w ciężar należności i zobowiązań ze względu na to, 

że należności powstałe od użytkowników artystycznych wykonań stanowią zobowiązanie 

wobec uprawnionych, których prawami zarządza Stowarzyszenie.
 

 

 

8. Inwestycje krótkoterminowe

Nota 7
Inwestycje krótkoterminowe

2019 2018
199 646 801,42 196 542 754,11

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe: 40 602 027,39 160 538 952,87

- lokaty terminowe od 3 do 12 m-cy z naliczonymi 

odsetkami 40 602 027,39 160 538 952,87

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach: 9 044 774,03 2 003 801,24

- środki pieniężna w kasie 27 606,63 10 637,55

- środki pieniężne na bieżącym rachunku bankowym

9 017 167,40 1 993 163,69

Inne środki pieniężne: 150 000 000,00 34 000 000,00

- lokaty terminowe do 3 m-cy 150 000 000,00 34 000 000,00
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9. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Nota 8
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

2019 2018
Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe 19 855,74 11 148,49

- abonamenty 12 678,96 11 148,49

- ubezpieczenia 5 447,96 -

- domeny 1 394,12 -

- pozostałe 334,70 -

10. Fundusz statutowy
ZAW STOART nie tworzy Funduszu statutowego

11. Fundusz zapasowy
ZAW STOART nie tworzy Funduszu zapasowego

12. Fundusz z aktualizacji wyceny
ZAW STOART nie tworzy Funduszu z aktualizacji wyceny

 
 

 

13. Zysk (strata) z lat ubiegłych

Nota 9
Zysk (strata) z lat ubiegłych

2019 2018
Zysk (strata) roku poprzedniego 1 340 854,45 -

- zysk roku 2018 1 340 854,45 -

W związku z dostosowaniem polityki rachunkowości i prezentacji danych w sprawozdaniu

finansowym do załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości oraz ustawy o zbiorowym zarządzaniu,

Wynik finansowy za rok 2018 nie jest prezentowany już jako nadwyżka przychodów nad

kosztami i ujmowany w rachunku ciągnionym. Pozostaje jako Zysk (strata) z lat ubiegłych w

Funduszach Własnych (uchwała nr 2517/2020).  
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14. Zysk (strata) netto

Nota 10
Zysk (strata) netto. Proponowany podział zysku netto

2019 2018
Zysk (strata) netto roku bieżącego 79 787,06 1 340 854,45

Zysk netto ZAW STOART stanowi nadwyżkę przychodów nad 

kosztami bieżącego roku pomniejszoną o podatek dochodowy od 

osób prawnych 79 787,06 1 340 854,45

Zysk netto roku bieżącego w części dotyczącej nadwyżki dokonanych potrąceń nad poniesionymi

kosztami, tj. w kwocie 1 055,00 zł przeznacza się do ponownej repartycji natomiast w części

pozostałej tj. w kwocie 78 732,06 zł proponuje się pozostawić jako zysk niepodzielony.

 

 

15. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

16. Rezerwy na zobowiązania

Nota 11
Stan rezerw

Stan na 
01.01.2019

Zwiększenia Zmniejszenie Stan na 
31.12.2019

1. Z tyt. odroczonego podatku dochodowego - - - -

2. Na świadczenia pracownicze - - - -

3. Pozostałe 2 455 428,34 97 989,39 16 000,00 2 537 417,73

a) długoterminowe - - - -

b) krótkoterminowe, w tym: 2 455 428,34 97 989,39 16 000,00 2 537 417,73

      - badanie sprawozdania finansowego 16 000,00 22 000,00 16 000,00 22 000,00

      - rezerwa na roszczenia artystów 2 439 428,34 75 989,39 - 2 515 417,73

RAZEM 2 455 428,34 97 989,39 16 000,00 2 537 417,73

Nie dokonywano odpisów z zysku netto w ciągu roku obrotowego.
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17. Zobowiązania długoterminowe

Nota 12
Zobowiązania długoterminowe 

2019 2018
Inne zobowiazania długoterminowe 168 150 212,81 159 195 758,66

168 150 212,81 159 195 758,66

Komentarz:

Zainkasowane i pozostające do wypłaty wynagrodzenia dla artystów wykonawców (tantiemy).

Podstawą prawną stosowaną przez STOART do określenia środków, co do których upłynął termin

przedawnienia roszczeń o wypłatę, są przepisy kodeksu cywilnego, art. 117 i następne. W związku z

tym, nie dokonuje się wiekowania w okresach do roku, do 3 lat, do 5 lat oraz powyżej 5 lat dla tego

rodzaju zobowiązań długoterminowych.

Wypłata zobowiązań wobec artystów wykonawców następuje niezwłocznie, uzależniona jest

natomiast od wielu czynników, w tym od:

- uzupełnienia danych artystów niezbędnych do ich idnetyfikacji oraz dokonania wypłaty,

- uzupełnienia danych spadkobierców oraz dokumentów spadkowych,

- terminowego przekazywania informacji o wykorzystanym repertuarze przez użytkowników,

- wysokości naliczeń mających ekonomiczne uzasadnienie do wypłaty,

- roztrzygnięć wątpliwości co do wykorzystanego repertuaru oraz wątpliwości co do statusu

uprawnionych.

     -zainkasowane niewypłacone wynagrodzenia dla artystów

 

18. Zobowiązania krótkoterminowe

Nota 13
Zobowiązania krótkoterminowe

2019 2018
46 225 293,92 45 710 310,25

inne zobowiązania finansowe - 29 512,76

   -  leasing operacyjny spełniający warunki leasingu finan. - 29 512,76

z tytułu dostaw i usług o okr. wymagalności do 12 m-cy 34 364,15 102 625,70

   - zakupy administracyjne dot. działalności statutowej 27 364,15 68 625,70

   - dotacje 7 000,00 34 000,00

z tytułu podatków, ceł, ubezp. społ. 6 126 965,70 3 673 501,59

   -  podatki dochodowe 4 277 457,00 1 501 328,00

   -  podatek od towarów i usług 1 567 126,81 1 921 675,81

   -  PFRON 3 027,00 2 644,00

   -  składki ZUS 279 294,89 247 793,78

   -  inne 60,00 60,00

z tytułu wynagrodzeń - 9,66

inne 40 063 964,07 41 904 660,54

   -  wynagrodzenia artystów do repartycji 1 849 442,79 3 762 072,38

   -  wynagrodzenia artystów 35 546 956,13 37 987 133,06

   -  pozostałe rozrachunki z pracownikami i czł. zarządu 3 739,81 2 519,91

   -  zobowiązania wobec OZZ zafakturowane przez OZZ w 2020 2 663 825,34 152 935,20

Zobowiazania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek
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Nota 14
Fundusze specjalne (wg tytułów)

2019 2018
Fundusz Socjalny 223 022,30 190 802,29

Fundusz Promocyjny 2 984 804,96 5 930 556,78

RAZEM 3 207 827,26 6 121 359,07

Komentarz:

Stowarzyszenie nie prowadzi wydzielonych rachunków bankowych na poszczególne fundusze

specjalne.

Obecny sposób zasilania funduszy specjanych określają uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 

Delegatów ZAW STOART z dnia 14.07.2017r.

- Fundusz Promocyjny - uchwała nr 2/NWZD/2017 i nr 3/NWZD/2017

- Fundusz Socjalny - uchwała nr 4/NWZD/2017

Fundusze specjalne tworzone są w oparciu o par.9 ust.2 Statutu Stowarzyszenia ZAW STOART, zgodnie z 

którym STOART może tworzyć fundusze - Socjalny oraz Promocyjny.

 

 

Zmiana stanu Funduszy specjalnych (wg tytułów)
Fundusz
socjalny

Fundusz
promocyjny

RAZEM

Wartość na początek okresu 190 802,29 5 930 556,78 6 121 359,07
Zwiększenia: 390 948,48 49 903,67 440 852,15

- Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

   Delegatów ZAW STOART nr 4/NWZD/2017 z 14.07.2017 339 275,60 - 339 275,60

- pożyczki spłacone 50 814,55 - 50 814,55

- odsetki od spłaconych pożyczek 858,33 - 858,33

- zwrot nadpłaconej składki - 49 903,67 49 903,67

Zmniejszenia: 358 728,47 2 995 655,49 3 270 535,25

- pożyczki udzielone 54 200,00 - 54 200,00

- pożyczki umorzone 9 000,00 9 000,00

- zapomogi wypłacone 230 700,00 - 230 700,00

- pozostałe świadczenia 64 828,47 - 64 828,47

- dotacje wypłacone - 2 400 798,83 2 400 798,83

- opłaty i składki członkowskie do organizacji zagraniczn. - 161 080,53 161 080,53

- reklama i promocja 330 209,21 330 209,21

- reprezentacja za granicą 83 848,71

- administracja stroną i domenami 15 436,11 15 436,11

- opłaty za uczestnictwo w konferencjach 4 282,10 4 282,10

Wartość na koniec okresu 223 022,30 2 984 804,96 3 207 827,26
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19. Rozliczenia międzyokresowe

Nota 15
Rozliczenia międzyokresowe

2019 2018
Krótkoterminowe bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów: 283 703,53 138 064,76

- druk i wysyłka faktur 38 010,10 28 256,71

- energia elektryczna 1 439,05 131,69

- usługi telefoniczne 19,19 -33 383,17

- windykacja 53 058,99 25 522,57

- eksploatacja biur 1 297,63 211,29

- opłata za KRD 1 500,00 1 500,00

- wydanie opinii bankowej 1 000,00 500,00

- paliwo do samochodów 3 242,20 2 773,05

- obsługa umów, koszty inkasa 72 195,89 14 000,00

- nagrody 88 114,00 29 845,00

- czynsz za lokale - 5 700,00

- usługi prawne 11 000,00 10 000,00

- usługi pocztowe 12 655,10 32 146,16

- korekty list płac 2016-2018 - 20 735,82

- pozostałe 171,38 125,64

2019 2018
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - 755,99

-potrącenia dot. przyszłych okresów, zafakturowane w roku 

bieżącym - 755,99  
 

 

20. Przychody podstawowej działalności operacyjnej

Nota 16
Przychody podstawowej działalności operacyjnej

2019 2018
Przychody podstawowej działalności operacyjnej: 12 634 259,23 12 605 989,35

Składki określone statutem 71 462,00 32 010,00

Przychody określone statutem 12 036 370,96 11 441 264,96

  - potrącenia z przychodów z praw tytułem kosztów

     zbiorowego zarządu 12 036 370,96 11 441 264,96

Nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ubiegłych - 624 291,57

Inne przychody podstawowej działalnosci operacyjnej 526 426,27 508 422,82

  - opłaty na koszty odzyskania należności z inkasa 526 426,27 508 422,82  
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21. Koszty działalności operacyjnej

Nota 17
Koszty działalności operacyjnej

2019 2018
Przychody podstawowej działalności operacyjnej: 13 083 579,73 12 153 318,04

Amortyzacja 70 215,80 66 936,05

Zużycie materiałów i energii 203 683,56 156 584,13

Usługi obce 4 569 074,38 4 457 162,33

Podatki i opłaty 75 006,39 42 077,84

Wynagrodzenia 7 013 005,25 6 359 399,48

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 076 699,96 962 232,01

Pozostałe koszty rodzajowe, w tym: 75 894,39 108 926,20

- delegacja 15 640,18 56 737,36

- przejazdy i noclegi członków organów 29 024,09 26 482,90

- koszty reprezentacji 16 070,53 23 220,67

- ubezpieczenia 3 350,55 1 083,49

- pozostałe koszty 11 809,04 1 401,78  
 

 

22. Pozostałe przychody operacyjne

Nota 18
Pozostałe przychody operacyjne

2019 2018
Inne przychody operacyjne 7 270,06 93 876,39

  - otrzymane odszkodowania - 81 424,00

  - zwrot opłat komorniczych i sądowych - 6 394,00

  - wynagrodzenie z ZUS od wypłac. św. z ubezp.chorob. 103,65 5 749,00

  - wynagrodzenie za terminowe wpłaty CIT-10Z - 141,67

  - zdublowane koszty w 2018r 1 700,00 -

  - korekta odpisu na nal. dochodz. na drodze sądowej 3 323,00 -

  - korekta  odpisów aktualizujących  należności 2 126,06 -

  - zaokrąglenia 17,35 11,44

  - inne - 156,28  
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23. Pozostałe koszty operacyjne

Nota 19
Pozostałe koszty operacyjne

2019 2018
Inne koszty operacyjne, w tym: 81 473,48 2 487 171,09

  - utworzone rezerwy z tyt.: - 2 439 428,34

rezerwa na roszczenia sporne - -

rezerwa na zobowiązania z tyt. podziału odsetek - 2 439 428,34

  - koszty postępowania spornego 35 022,48 4 220,74

  - koszty pośrednie lat poprzednich - (19 500,00)

  - koszty wynagrodzeń realizatorów 25 194,35 62 783,26

  - potrącenia z faktur korygujących sprzedaż wystawionych

     w latach 2012-2017 nie ujętych w księgach w tych okr. 21 239,12 -

  - zaokrąglenia 17,53 238,75

 

 

24. Przychody finansowe

Nota 20
Przychody finansowe

2019 2018
Przychody finansowe 678 551,19 3 297 071,91

Odsetki, w tym: 678 551,19 3 136 407,87

 - odsetki bankowe od lokat 678 551,19 3 136 407,87

Inne, w tym: - 160 664,04

         - różnice kursowe (per saldo dodatnie/ujemne): - 160 664,04

     - różnice kursowe dodatnie: - 35 242,31

          - różnice kursowe dodatnie zrealizowane - 35 242,31

          - różnice kursowe dodatnie niezrealizowane - -

    - różnice kursowe ujemne: - (125 421,73)

          - różnice kursowe ujemne zrealizowane - 89 987,28

          - różnice kursowe ujemne niezrealizowane - (215 409,01)
              - różnice kursowe od śr. na rach.bank.storno wyceny 2017 - (215 831,45)
              - różnice kursowe od śr. na rach.bank. wycena 2018 - 422,44

Komentarz:

Odsetki bankowe od lokat utworzonych ze środków odzwierciedlających stan zobowiązań ZAW STOART

wobec artystów wykonawców z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń, stanowią pożytki od przychodów z

praw i po dokonanych potrąceniach na Fundusz Socjalny (zgodnie z uchwałą nr 4/NWZD/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów -10%) oraz potrąceń na kosztów zarządzania przychodami

z praw (zgodnie z obowiązującym w 2019r Statutem ZAW STOART -do 20%) prezentowane są w Bilansie

jako zobowiązania wobec artystów wykonawców w pozycji "Zobowiązania krótkoterminowe inne".

Kwota odsetek bankowych dotyczących roku 2019 wyniosła 3.392.755,96 zł z czego 2.374.929,17 zł

(70%) stanowią zobowiązania wobec artystów wykonawców.
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25. Koszty finansowe

Nota 21
Koszty finansowe

2019 2018
Koszty finansowe 75 240,21 15 594,07

Odsetki, w tym: 44 030,51 15 594,07

- odsetki od kontrahentów - 22,62

- odsetki budżetowe 41 485,00 6 928,00

- odsetki leasing 2 545,51 8 643,45

Inne, w tym: 31 209,70 -

- różnice kursowe (per saldo dodatnie/ujemne): 31 209,70 -

     - różnice kursowe dodatnie: 3 620,12 -

          - różnice kursowe dodatnie zrealizowane 3 620,12 -

     - różnice kursowe ujemne: 34 829,82 -

          - różnice kursowe ujemne zrealizowane 35 251,03 -

          - różnice kursowe ujemne niezrealizowane (421,21) -
              - różnice kursowe od śr. na rach.bank.storno wyceny 2017 (422,44) -
              - różnice kursowe od śr. na rach.bank. wycena 2018 1,23 -
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Nota 22

2019 2018

ZYSK (STRATA) brutto 79 787,06 1 340 854,45
A Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 444 094,06 2 490 037,82

- rezerwa na koszty i RMK bierne 305 703,53 154 064,76

- rezerwa na zobowiązania z tyt. podziału odsetek - 2 439 428,34

- niezrealizowane ujemne różnice kursowe 1,23 (215 409,01)

- odsetki na rzecz budżetu 41 485,00 6 928,00

- amortyzacja leasingowanych samochodów 26 840,84 32 208,96

- PFRON 34 519,00 31 022,00

- reprezentacja 25 350,22 16 519,73

- ZUS od umów cywilnoprawnych 4 705,16 4 600,00

- inne koszty (n.k.u.p.) 5 489,08 20 675,04

B Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych 50 112,76 47 568,57
- wykorzystane rezerwy z poprzednich lat 16 000,00 43 397,07

- zapłacony ZUS do umów cywilnoprawnych 4 600,00 4 171,50

- leasing operacyjny samochodów 29 512,76 -

C Przychody nie stanowiące przychodów podatkowych 580 788,27 538 952,87
- naliczone (nie otrzymane) odsetki od lokat 602 027,39 538 952,87

- potrącenia z faktur korygujących sprzedaż wystawionych

   w latach 2012-2017 nie ujętych w księgach w tych okresach (21 239,12) -

D Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych 538 952,87 552 828,49
- odsetki uzyskane 538 952,87 552 828,49

Dochód podatkowy (A+B-C-D+E) 431 932,96 3 797 199,32

Odliczenie od dochodu (np. darowizny) 431 932,96 3 797 199,32
- dochód przeznaczony na cele statutowe 431 932,96 3 797 199,32

Podstawa opodatkowania - -
Podatek dochodowy bieżący (19% podstawy) - -
Podatek stanowiący zobowiąz., wykazany w rachunku zysków i strat - -

26. Podatek dochodowy

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku
finansowego zysku brutto
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Nota 23

2019 2018
Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

Pozostałe odsetki, w tym: 367 197,61 362 365,38

 - odsetki dot. roku poprzedniego otrzymane w roku bieżącym 485 057,58 552 828,49

 - odsetki naliczone za rok bieżący nie otrzymane (120 405,48) (538 952,87)

 - odsetki otrzymane przeznaczone na Fundusz Socjalny - 348 489,76

Razem 367 197,61 362 365,38

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania
Pozostałe rezerwy 2 537 417,73 2 455 428,34

Zmiana stanu 81 989,39 2 412 031,27

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności
Należności długoterminowe od pozostałych jednostek 3 216 837,08 3 746 652,89

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek 18 899 765,62 14 573 182,64

Razem należności netto 22 116 602,70 18 319 835,53

Zmiana stanu (3 796 767,17) 268 562,25

Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek 49 433 121,18 51 831 669,32

Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek 168 150 212,81 159 195 758,66

  - naliczone odsetki bankowe przenaczona dla artystów (427 726,62) -

Razem zobowiązania z działalności operacyjnej 217 155 607,37 211 027 427,98
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej - -

Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego - 29 512,76

Razem zobowiązania z działalności finansowej - 29 512,76
Zmiana stanu 6 157 692,15 8 430 536,52

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne 10 598,83 128,52

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne 19 855,74 11 148,49

Zmiana stanu (19 177,56) (10 451,92)

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe bierne 283 703,53 138 820,75

Zmiana stanu 144 882,78 59 384,53
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2) 125 705,22 48 932,61

Pozycja A. II. 10. Inne korekty
Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok ubiegły - (624 291,57)

    Potrącenia za terminowe wpłaty ZUS i CIT-10Z - (81 324,00)

Odszkodowanie otrzymane w 2017r - (6 041,75)

Składki potrącone - (32 010,00)

Pozostałe (1,23) (652,99)

Zmiana stanu (1,23) (744 320,31)

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych
Środki pieniężne w kasie 27 606,63 10 637,55

Środki pieniężne na rachunkach bankowych 9 017 167,40 1 993 163,69

Lokaty bankowe do 3 miesięcy 150 000 000,00 34 000 000,00

Razem 159 044 774,03 36 003 801,24
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków 123 040 972,79 21 874 127,60

Wycena bilansowa środków pieniężnych 1,23 422,44

Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - -
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania - -

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. bez kredytów i pożyczek

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
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Nota 24
Kursy przyjete do wyceny

Nota 25
Struktura walutowa środków pieniężnych

2019 2018
Środki piniężne w PLN 199 646 722,25 196 512 514,32

Środki piniężna w EUR  (18,59 EUR) 79,17 30 239,79

RAZEM 199 646 801,42 196 542 754,11

Nota 26

2019 2018
Ogółem, z tego: 61,07 59,43
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych) 58,90 56,93

- pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych) - -

- uczniowie - -

- osoby wykonujące pracę nakładczą - -

- osoby korzystające z urlopów macierzyńskich i wychowawczych
2,17 2,50

Nota 27

2019 2018
Wynagrodzenie dla członków zarządu 498 942,00 491 742,00

ZAW STOART nie posiada na dzień bilansowy należności i zobowiązań w walutach obcych.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych w walucie EUR wycenione zostały na dzień bilansowy wg 

średniego kursu NBP z dnia 31.12.2019, tj. 1 EUR = 4,2585

(Tabela nr 251/A/NBP/2019 z dnia 2019-12-31)

Średnioroczne zatrudnienie w roku obrot. w grupach zawodowych w przeliczeniu na pełne etaty

Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu
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Nota 28

Nota 29

Nota 30

2019 2018
Badanie rocznego sprawozdania finansowego 44 000,00 26 000,00

W dniach 22.02 - 27.03.2019 przeprowadzona została kontrola przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kontrolą objęto lata 2016r - 2018r. Kotrolowano prawidłowość i rzetelność obliczania skałdek na

ubezpieczenia społeczne i innych składek oraz zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia

zdrowotnego, uprawnień do świadczeń ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń,

wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do ubezpieczeń społecznych. ZAW STOART w roku

2019 dokonał odpowiednich korekt w związku z wynikiem kontroli.

W roku sprawozdawczym nie udzielono pożyczek Członkom Zarządu.

Pożyczki udzielone członkom Zarządu 

Przeprowadzone kontrole

Łączna kwota niespłaconych pożyczek z lat poprzednich na dzień 31 grudnia wynosi 5 500,00 zł.

Wynagrodzenia biegłego rewidenta 

 
 

 

Nota 31

  

Informacja o kontynuowaniu działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej

12 kolejnych miesięcy, jednak sytuacja związana z epidemią COVID-19 spowodowała już na chwilę obecną

redukcję inkasa należnych wynagrodzeń pobieranych przez ZAW STOART. Zarząd ZAW STOART dokonał

wstępnej analizy potencjalnego wpływu panującej epidemii na działalność Stowarzyszenia i uznał, że

możliwość generowania przez ZAW STOART przychodów zostanie ograniczona jednak nie na tyle, aby

uniemożliwić zapewnienie utrzymania zdolności kontynuowania przez nią działalności w najbliższym,

dającym się przewidzieć okresie 12 miesięcy od daty bilansowej. 

Zarząd ZAW STOART uważa, że w chwili obecnej niepewności związanej z COVID-19 nie jest możliwe

przedstawienie szacunków ilościowych potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na działalność ZAW STOART.
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Kierownictwo będzie nadal monitorować potencjalny wpływ kryzysu wywołanego epidemią COVID-19 i

podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić negatywne skutki dla kontytunaciji działalności ZAW STOART.

Warszawa, dnia 29 czerwca 2020r.

 

Członkowie Zarządu

Jan Drozdowski                                       Krzysztof Szczepański Zbigniew Konopczyński

(Przewodniczący)                                    (Wiceprzewodniczący) (Wiceprzewodniczący)

Wincenty Krawczyk                             Zygfryd Sekuła            Joanna Pawlak 

(Sekretarz)                                            (Zastępca Sekretarza) (Zastępca Sekretarza)

Tomasz Warowny                             Ewa Dubis-Kaczmarek  Bogdan Kulik 

(Skarbnik)                                           (Zastępca Skarbnika) (Zastępca Skarbnika)

Sporządzający sprawozdanie:

Kinga Nurzyńska
(Główny Księgowy)

 Signed by /
Podpisano przez:

Kinga Nurzyńska

Date / Data:
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Joanna Pawlak

Date / Data: 2020-
09-15 08:45

Signed by /
Podpisano przez:

Bogdan Kulik
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      L.dz.160938/2020    
Warszawa, 13 sierpnia 2020 roku 

 
 
 
 

 

Sprawozdanie z wykorzystania potrąceń na prowadzoną przez ZAW STOART 

działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym  za rok 2019 
 
 
 
§ 11. 1. Sprawozdanie z wykorzystania potrąceń na prowadzoną przez organizacje 
zbiorowego zarządzania działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym 
zawiera następujące informacje dotyczące wykorzystania tych potrąceń, podane odrębnie dla 
każdej z tych działalności i ze wskazaniem rodzajów utworów i przedmiotów praw 
pokrewnych oraz pól eksploatacji, których te potrącenia dotyczą: 
1) wysokość dokonanych potrąceń; 
2) wysokość środków wykorzystanych; 
3) wykaz podjętych działań wraz ze wskazaniem kwot przeznaczonych na poszczególne 
działania; 
4) wysokość kosztów zarządzania środkami z potrąceń. 
 
2. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: 
1) kopię regulaminu, o którym mowa w art. 19 pkt 5 ustawy; 
2) kopię regulaminu, o którym mowa w art. 19 pkt 7 ustawy. 
 
 

1. Sprawozdanie 
 

1) Wysokość dokonanych potrąceń 
 

Działalność o charakterze: Fundusz 

Potrącenia z 
poprzednich 

okresów 
sprawozdawczych 

Wysokość 
potrąceń w 
roku 2019 

Potrącenia 
razem na 2019 

rok 

socjalnym Fundusz socjalny 190 802 zł 339 276 zł 530 078 zł 

kulturalnym lub edukacyjnym Fundusz promocyjny 5 930 557 zł 0 zł 5 930 557 zł 

  
RAZEM 6 121 359 zł 339 276 zł 6 460 635 zł 
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2) Wysokość środków wykorzystanych 
 

Działalność o charakterze: Fundusz Wykorzystane 
środki w roku 2019 

socjalnym Fundusz socjalny 307 056 zł 

kulturalnym lub edukacyjnym Fundusz promocyjny 2 945 752 zł 

  
RAZEM 3 252 808 zł 

 
 

Wykaz podjętych działań wraz ze wskazaniem kwot przeznaczonych na poszczególne 
działania 

Fundusz Promocyjny ZAW STOART -  ROK 2019 

Przeznaczenie środków Liczba 
beneficjentów Suma środków 

Działalność koncertowa 169 1 337 550 zł 

Warsztaty muzyczne 8 57 000 zł 

Nagrody konkursowe, w tym Nagroda KORYFEUSZ MUZYKI 
POLSKIEJ w kategorii OSOBOWOŚĆ ROKU 3 35 500 zł 

Wydania płytowe 88 534 999 zł 

Promocja i identyfikacja artystów i ZAW STOART  -  382 351 zł 

Działalność statutowa PSJ, STOMUR, SPAM 3 282 000 zł 

Inne:    

2 316 352 zł 
- Gala Fryderyki – edycja 2019 
- dofinansowanie wsparcia działań Fundacji Eksportu Muzyki Polskiej - 
Music Export Poland na rzecz zagranicznej działalności członków 
STOART  

RAZEM 2 945 752 zł 

 
 
 

Fundusz Socjalny ZAW STOART -  ROK 2019 

Przeznaczenie środków 
Liczba 

korzystających 
z pomocy 

Suma środków 

Pomoc socjalna  149 296 504 zł 

RAZEM 296 504 zł 
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3) Wysokość kosztów zarządzania środkami z potrąceń 

 
 
 

2. Załączniki  
  
W załączeniu Regulamin Funduszu Promocyjnego i Funduszu Socjalnego. 
 
 
 

Członkowie Zarządu:  
   
    
Jan Drozdowski   Krzysztof Szczepański   Zbigniew Konopczyński 
(Przewodniczący)  Wiceprzewodniczący)   (Wiceprzewodniczący) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wincenty Krawczyk  Zygfryd Sekuła    Joanna Pawlak 
(Sekretarz)   (Zastępca Sekretarza)    (Zastępca Sekretarza) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomasz Warowny  Ewa Dubis-Kaczmarek  Bogdan Kulik   
(Skarbnik)   (Zastępca Skarbnika)   (Zastępca Skarbnika) 
    
 
 

Koszty zarządzania środkami z potrąceń -  ROK 2019 

Rodzaj kosztu Wysokość kosztu 

Diety i koszty działalności członków komisji promocyjnej i socjalnej 207 176 zł 

RAZEM 207 176 zł 

Signed by /
Podpisano przez:

Jan Drozdowski

Date / Data:
2020-09-14 14:50

Signed by /
Podpisano przez:

Krzysztof
Szczepański

Date / Data: 2020-
09-14 15:21

Signed by /
Podpisano przez:

Wincenty
Krawczyk

Date / Data: 2020-
09-14 15:29
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Podpisano przez:

Zbigniew
Konopczyński

Date / Data: 2020-
09-15 08:36

Signed by /
Podpisano przez:

Joanna Pawlak

Date / Data: 2020-
09-15 08:49

Signed by /
Podpisano przez:

Bogdan Kulik

Date / Data:
2020-09-15 08:54

Signed by /
Podpisano przez:

Ewa Dubis-
Kaczmarek

Date / Data: 2020-
09-15 09:34

Signed by /
Podpisano przez:

Zygfryd Sekuła

Date / Data:
2020-09-15 09:45

Signed by /
Podpisano przez:

Tomasz Warowny

Date / Data:
2020-09-15 11:22



Uchwała nr 10/NWZD/2020 
Walnego Zebrania Delegatów Związku Artystów Wykonawców STOART 

z dnia 23.09.2020 r. 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Związku Artystów Wykonawców 

STOART, w tym sprawozdania finansowego, za rok obrotowy 2019 
 

§ 1 

Działając na podstawie § 39 pkt 1 Statutu ZAW STOART, Walne Zebranie Delegatów ZAW STOART, po 
rozpatrzeniu sprawozdania z działalności ZAW STOART za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do 
31.12.2019 r., zatwierdza to sprawozdanie, w tym: 

1) sprawozdanie podstawowe ZAW STOART; 

2) sprawozdanie finansowe ZAW STOART, w tym: 

a. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 
sumę 221 825 096,76 zł, 

b. Rachunek Zysków i Strat za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. wykazujący zysk netto 
w wysokości  79 787,06 zł, 

c. Informacje dodatkowe, obejmujące: wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz 
dodatkowe informacje i objaśnienia, 

d. Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. wykazujące 
zwiększenie kapitału własnego o kwotę 79 787,06 zł, 

e. Rachunek Przepływów Pieniężnych za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. wykazujący wzrost 
środków pieniężnych o kwotę 123 040 972,79 zł; 

3) sprawozdanie z wykorzystania potrąceń na prowadzoną przez ZAW STOART działalność o charakterze 
socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym. 

 

§ 2 

Sprawozdanie z działalności ZAW STOART za rok 2019 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała została przyjęta w głosowaniu: 
ZA   –  41 
PRZECIW – 0 
WSTRZ.   –  0  
stanowi załącznik nr 5 do protokołu 

 
 

 
Sekretarz  NWZD                      Przewodniczący  NWZD 

 
 
 
 
 
 
 ..........................................                   ........................................... 
     Wincenty Krawczyk                                          Jan Drozdowski 

Signed by /
Podpisano przez:

Wincenty
Krawczyk

Date / Data: 2020-
09-29 10:11

Signed by /
Podpisano przez:

Jan Drozdowski

Date / Data:
2020-09-29 10:42
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UMOWA GENERALNA – WYŚWIETLANIE 

 

Zawarta w dniu ………………2019 r. w Warszawie między Związkiem Artystów Wykonawców STOART, 
z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, 00-357, Warszawa, zarejestrowanym w Krajowym 
Rejestrze Sądowym Sąd Rej. dla m.st. Warszawy, XII Wydz. Gosp., pod numerem KRS 0000094940,  

reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa przez ..................................................................... , 

zwanym dalej STOART, 

a 

......................................................................................................................  z siedzibą w 

............................................................................................, zarejestrowanym w ……………………….. 
reprezentowanym przez: 

1. ...................................................................., 
2. ..................................................................... 

 
zwanym dalej Użytkownikiem. 

 

Zważywszy, że 

(i) STOART jest organizacją zbiorowego zarządzania prawami do artystycznych wykonań utworów 
muzycznych i słowno-muzycznych w rozumieniu ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym 
zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. poz. 1293), działającą na 
podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego na 
zbiorowe zarządzanie prawami pokrewnymi do artystycznych wykonań utworów muzycznych i 
słowno-muzycznych, w tym do pobierania wynagrodzenia, między innymi na polu eksploatacji 
wyświetlanie; 
 

(ii) Użytkownik prowadzi działalność polegającą na wyświetlaniu utworów audiowizualnych w 
kinach, w ramach którego korzysta z zawartych w tych utworach artystycznych wykonań 
utworów muzycznych i słowno-muzycznych; 

 

(iii) Użytkownik jest zgodnie z prawem zobowiązany do zapłaty za pośrednictwem organizacji 
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi wynagrodzenia na rzecz 
współtwórców utworu audiowizualnego oraz artystów wykonawców. 
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W celu ustalenia zasad korzystania przez Użytkownika z artystycznych wykonań utworów muzycznych 
i słowno-muzycznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn.zm.), zwanej dalej Ustawą, Strony ustalają co 
następuje: 
 

§ 1. 

Przedmiotem umowy jest określenie wysokości oraz warunków płatności wynagrodzenia z tytułu 
korzystania, w ramach wyświetlania utworów audiowizualnych, z chronionych na podstawie Ustawy 
artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych, do których prawa przysługują: 

1) artystom wykonawcom, którzy swoje prawa powierzyli STOART w zbiorowy zarząd, 
2) artystom wykonawcom, którzy nikomu na terytorium RP nie powierzyli swych praw w 

zbiorowy zarząd, na rzecz których STOART występuje jako prowadzący cudze sprawy bez 
zlecenia (negotiorum gestio), 

3) artystom wykonawcom zagranicznym, których STOART reprezentuje na podstawie umów 
zawartych przez STOART z podmiotami ich reprezentującymi, a których wykonania są 
chronione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa,  

zwanych dalej „Wykonaniami”. 

 

§ 2. 

1. Stawka wynagrodzenia z tytułu korzystania z Wykonań w zakresie objętym niniejszą umową 
wynosi 0,5%/0,425% od wszystkich wpływów brutto – bez żadnych potrąceń (z wyłączeniem 
podatku VAT) - otrzymywanych przez Użytkownika z tytułu wyświetlania utworów 
audiowizualnych, tj. wszystkich wpływów brutto ze sprzedaży biletów wstępu lub innych 
wpływów uzyskanych za wstęp (w tym wpływów ze sprzedaży biletów grupowych, biletów na 
projekcje specjalne w czasie których dochodzi do wyświetlania utworów audiowizualnych, 
wpływów ze sprzedaży „Kuponów”, „Voucherów”, „Kodów”, „Bonów”, „Karnetów”, 
„Zaproszeń”, „programów abonamentowych” i innych znaków legitymacyjnych, wpływów z 
dopłaty za okulary 3D i z dopłat do miejsca o podwyższonym komforcie), dalej jako Wpływy, 
jednak nie mniej niż _________.  

2. Do obliczonej w ten sposób kwoty należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

3. Strony uzgadniają, iż okresem rozliczeniowym będą kalendarzowe okresy 
miesięczne/kwartalne (należy wybrać jedną z opcji). Przy czym Strony zgodnie ustalają, że 
pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy i 
kończy się z ostatnim dniem przyjętego okresu rozliczeniowego. 

4. Użytkownik zobowiązuje się do 10-go dnia każdego miesiąca następującego po danym 
okresie rozliczeniowym przekazywać do STOART na adres e-mail: stoart@stoart.org.pl lub 
listem poleconym na adres ZAW STOART, ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa, informację o 
wysokości Wpływów uzyskanych z wyświetlania w danym okresie rozliczeniowym. 

5. W przypadku niedostarczenia w terminie informacji o wysokości Wpływów, o której mowa w 
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ust. 4 powyżej, lub w przypadku gdy wynagrodzenie obliczone jako iloczyn stawki 
0,5%/0,425%  i kwoty Wpływów uzyskanych z wyświetlania jest niższe niż stawka minimalna 
określona w ust. 1 powyżej, STOART jest uprawniony do naliczenia i pobrania tej stawki 
minimalnej. Nie zwalnia to Użytkownika z obowiązku dostarczania tejże informacji, a STOART 
zachowuje prawo do żądania i dochodzenia pełnej kwoty, będącej iloczynem stawki 
0,5%/0,425% i kwoty Wpływów uzyskanych z wyświetlania, jeżeli jest ona wyższa niż stawka 
minimalna. Po dostarczeniu informacji, o której mowa powyżej STOART wystawi fakturę na 
kwotę przewyższającą stawkę minimalną.  

6. W przypadku gdy Użytkownik nie uzyskuje Wpływów z tytułu wyświetlania, przyjmuje się, iż 
podstawa do obliczenia wynagrodzenia zgodnie z ust. 1 wynosi 10 zł netto za każdego 
uczestnika seansu filmowego. 

7. Minimalna stawka wynagrodzenia określona w ust. 1 i 6 kwotowo podlega waloryzacji w 
okresach rocznych (w dniu 1 stycznia każdego roku) w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen 
towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
za ostatni rok. 

 

§ 3. 

1. STOART, działając zgodnie ze swoimi uprawnieniami ustawowymi, statutowymi, umowami o 
powierzeniu praw oraz umowami o reprezentacji, po zainkasowaniu od Użytkownika 
wynagrodzenia z tytułu korzystania z Wykonań na polu eksploatacji wyświetlanie, będzie 
dokonywać podziału i wypłaty uprawnionym wskazanym w § 1 należnych im części tego 
wynagrodzenia, w oparciu o zasady określone w statucie i regulaminach STOART. 

2. STOART, stosując zasadę równego traktowania uprawnionych, bierze na siebie taką samą 
odpowiedzialność za wypłatę części wynagrodzenia należnej od Użytkownika z tytułu 
niniejszej umowy uprawnionym, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, jak za wypłatę 
uprawnionym, o których mowa w § 1 pkt 1  

3. Jeżeli uprawniony, o którym mowa w § 1 pkt 2, wykaże, że powierzył zarządzanie swoimi 
prawami innej organizacji zbiorowego zarządzania, albo jeśli taka organizacja wykaże, że 
reprezentuje jego prawa, STOART przekaże tej organizacji należną z tytułu niniejszej umowy 
część wynagrodzenia (za okres do momentu powierzenia jej praw) celem wypłaty takiemu 
uprawnionemu.  

 
§ 4. 

1. Użytkownik, w terminie trzydziestu dni po upływie każdego okresu rozliczeniowego, 
przekazywać będzie STOART na adres mailowy: wykazy@stoart.org.pl  wykaz utworów 
wyświetlanych w danym okresie rozliczeniowym. Wykaz ten będzie przekazywany na 
formularzu, którego wzór dostarcza Użytkownikowi STOART (w załączeniu do umowy).   

2. W przypadku pominięcia lub błędu w danych, o których mowa w ust. 1, Użytkownik zobo-
wiązuje się do pokrycia wynagrodzenia należnego uprawnionym, o których mowa w § 1, 
których wskutek pominięcia lub otrzymania błędnych danych STOART nie uwzględnił przy 
dokonaniu podziału i wypłaty wynagrodzenia. 

Wysokość dopłaty wyliczona zostanie wg wzoru: 
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D =  ( K / Mb )  x  Mu  +  podatek VAT  +  odsetki ustawowe za opóźnienie 

                 Gdzie: D - kwota dopłaty (w zł) 

                             K - kwota wpłaty wniesionej do STOART za miesiąc, którego dotyczy 

                                 dodatkowy wykaz   wyświetlanych utworów (z zł) 

 Mb - czas wyświetlanych utworów wykazanych STOART przed stwierdzeniem pominięcia 
lub błędu (w minutach) 

                Mu - czas trwania wyświetlanych utworów wcześniej niewykazanych (w minutach) 

 

§ 5. 

1. Użytkownik będzie opłacał należności wynikające z niniejszej Umowy, na podstawie faktury VAT 
wystawionej przez STOART, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia, przelewem na konto 
STOART:  

                  Bank: PKO S.A. V Oddział w Warszawie, Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/ 79 

                  Nazwa rachunku: Związek Stowarzyszeń Artystów Wykonawców STOART 

                  Numer konta: ………………………………………….. 

2.  Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku STOART na kwotę należności. W przypadku 
opóźnień w dokonaniu płatności, za każdy dzień opóźnienia naliczane będą odsetki ustawowe za 
opóźnienie. 

3. Lista kin objętych niniejszą umową jest określona w załączniku do umowy. Użytkownik 
zobowiązuje się do jej stałej aktualizacji.  

4.  STOART jest uprawniony do kontroli Użytkownika w zakresie mającym znaczenie dla należytego 
wykonania niniejszej umowy, w szczególności do zapoznania się w siedzibie Użytkownika ze 
stosownymi materiałami i dokumentacją. Informacje uzyskane przez STOART przy wykonywaniu 
takiej kontroli Strony umowy uznają za tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 

§ 6. 

1. Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem …………….  

2. Z tytułu korzystania z Wykonań w zakresie objętym niniejszą Umową, przed dniem, o którym 
mowa w ust. 1, Użytkownik uiści wynagrodzenie w wysokości ………………………… w terminie do dnia 
…………………….. Do kwoty wynagrodzenia należy doliczyć VAT zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
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3. Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 2 wyczerpuje roszczenia STOART wobec Użytkownika z 
tytułu korzystania z Wykonań w zakresie objętym niniejszą Umową w okresie od dnia ………. do 
dnia wejścia w życie niniejszej Umowy.  

4. Użytkownik w terminie 30 dni od daty wejścia w życie umowy przekaże wykaz utworów   
wyświetlanych w okresie wskazanym w ust. 3. 

 

§ 7. 

1. Wszelkie spory związane z niniejszą umową lub z niej wynikające w pierwszej kolejności będą roz-
strzygane na drodze polubownej. 

2. W wypadku nierozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej wszelkie spory związane z niniejszą 
Umową lub z niej wynikające będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 
STOART. 

 

§ 8. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9. 

Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Każdej ze stron przysługuje prawo jej rozwiązania z 
zachowaniem trzymiesięcznego terminu jej wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca 
kalendarzowego. 

 

§ 10. 

Umowa została zawarła w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony. 

UŻYTKOWNIK        STOART 
 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

x Pełnomocnictwa/KRS STOART i Użytkownika 
x Lista kin  
x Formularz wykazu wyświetlanych utworów 

 


















































































































































































































































































































































