
Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 
Sarego 2, 31-047 Kraków 
REGON: 356696170

NIP: 677-22-08-353

sporządzony na dzień 31-12-2020 

AKTYWA
Stan na                 

31-12-2019 r.
Stan na                         

31-12-2020 r. PASYWA
Stan na                             

31-12-2019 r.
Stan na                           

31-12-2020 r. 
A. Aktywa trwałe

6 093 660,90 6 178 525,25
A. Fundusz własny

1 746 718,11 1 746 718,11
I. Wartości niematerialne i 
prawne

0,00 28 129,00

I. Fundusz statutowy

1 746 718,11 1 746 718,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe

0,00 0,00

II. Pozostałe fundusze

III. Należności 
długoterminowe

IV. Inwestycje 
długoterminowe 6 093 660,90 6 150 396,25
V. Długoterminowe 
rozliczenia 
międzyokresowe

IV. Zysk (strata) netto
0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe

5 172 013,28 6 265 843,42

B. Zobowiązania i 
rezerwy na 
zobowiązania 9 518 956,07 10 697 650,56

I. Zapasy I. Rezerwy na 
zobowiązania

8 836 361,54 8 978 983,58
II. Należności 
krótkoterminowe

45 768,94 23 058,75

II. Zobowiązania 
długoterminowe

0,00 0,00
III. Inwestycje 
krótkoterminowe

5 114 087,14 4 742 281,05

III. Zobowiązania 
krótkoterminowe

682 594,53 1 718 666,98
IV. Krótkoterminowe 
rozliczenia 
międzyokresowe 12 157,20 1 500 503,62

IV. Rozliczenia 
międzyokresowe

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

Aktywa razem 11 265 674,18 12 444 368,67 Pasywa razem 11 265 674,18 12 444 368,67

Data sporządzenia: Kraków 22.03.2021 r. 0,00

Barbara Jóźwiak Zbigbiew Czerwiński Janusz Kobyliński 

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu   Wiceprezes Zarządu   

Piotr Dobrołęcki Marzenna Wojciechowska  Małgorzata Skowrońska 
Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu 

Osoba której powierzono obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych
Monika Gondek 
Główna Księgowa

Bilans

III. Zysk (strata) z lat 
ubiegłych



Sarego 2, 31-047 Kraków

NIP: 677-22-08-353

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

                          2019 r.                2020 r.

14 405 024,65 16 690 188,25

14 405 024,65 16 690 188,25
12 873 296,23 17 018 646,22

12 873 296,23 17 018 646,22
1 531 728,42 -328 457,97

0,00 0,00
1 688 675,79 0,00
-156 947,37 -328 457,97

325,81 248,44
24 403,57 0,00

189 374,39 333 996,53
3 042,26 0,00
5 307,00 5 787,00
5 307,00 5 787,00

0,00 0,00

Data sporządzenia: Kraków 22.03.2021 r. 

Barbara Jóźwiak Zbigniew Czerwiński                         Janusz Kobyliński

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu                         Wiceprezes Zarządu   

Piotr Dobrołęcki Marzenna Wojciechowska                 Małgorzata Skowrońska 

Członek Zarządu Członek Zarządu                               Członek Zarządu 

Osoba której powierzono obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych 
Monika Gondek 

Główna Księgowa

N. Podatek dochodowy
O. Zysk (strata) netto (M-N)

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)
I. Pozostałe przychody operacyjne
J. Pozostałe koszty operacyjne
K. Przychody finansowe
L. Koszty finansowe
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)

III. Koszty pozostałej działalności statutowej

E. Koszty działalności gospodarczej
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)
G. Koszty ogólnego zarządu

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej

B. Koszty działalności statutowej
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

REGON: 356696170

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 

A. Przychody z działalności statutowej

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)
D. Przychody z działalności gospodarczej



REGON:
NIP:
KRS:

2019 2020
2 3

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Wpływy 14 402 483,82 zł       15 153 677,35 zł      

1. Sprzedaż

2. Inne wpływy z działalności operacyjnej 14 402 483,82 zł       15 153 677,35 zł      

II. Wydatki 14 933 945,91 zł       15 662 368,87 zł      

1.   Dostawy i usługi 13 014 822,47 zł       13 853 326,95 zł      

2.   Wynagrodzenia netto 706 497,76 zł            633 546,83 zł           

3.   Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 357 523,04 zł            396 052,44 zł           

4.   Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 827 821,00 zł            751 745,00 zł           

5.   Inne wydatki operacyjne 27 281,64 zł              27 697,65 zł             

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) 531 462,09 zł-           508 691,52 zł-          
B. Przepływy środków pieniężnych z dzialalności inwestycyjnej

I. Wpływy 82 655,87 zł              185 355,98 zł           

1. Zbycie wartości niemater. i prawn. oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemat. i 
prawne

3. Z aktywów finansowych, w tym: 82 655,87 zł              185 355,98 zł           
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 82 655,87 zł              185 355,98 zł           
   - zbycie aktywów finansowych
   - dywidendy i udziały w zyskach
   - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
   - odsetki 82 655,87 zł              185 355,98 zł           
   - inne wpływy z aktywów finansowych

4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 9 220 034,87 zł         833 214,21 zł           

7 934,87 zł                42 114,21 zł             

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym: 9 212 100,00 zł         791 100,00 zł           

a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 9 212 100,00 zł         791 100,00 zł           
   - nabycie aktywów finansowych 9 212 100,00 zł         791 100,00 zł           
   - udzielone pożyczki długoterminowe

4. Inne wydatki inwesycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 9 137 379,00 zł-         647 858,23 zł-           

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA 2020 R.
METODA BEZPOŚREDNIA

Kwota w zł za rok:Wyszczególnienie

                                                                1

1. Nabycie wartości niemater. i prawnych  oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 

Stowarzyszenie Autorów i Wydawców  Copyright Polska 

356696170

0000139675
677-22-08-353

Sarego 2, 31-047 Kraków



C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy -  zł                        -  zł                       

2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe

II. Wydatki 4 022,23 zł                
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 3 845,30 zł                
8. Odsetki 176,93 zł                   
9. Inne wydatki fianansowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 4 022,23 zł-               -  zł                       
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III) 9 672 863,32 zł-        1 156 549,75 zł-       
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 9 681 209,43 zł-         1 156 549,75 zł-       

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 11 565 567,51 zł      1 892 704,19 zł       
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym: 1 892 704,19 zł        736 154,44 zł          

- o ograniczonej możliwości dysponowania

Sporządzono dnia:22.03.2021 r 

Barbara Jóźwiak                                    Zbigniew Czerwiński    Janusz Kobyliński 

Prezes Zarządu                                     Wiceprezes Zarządu  Wiceprezes Zarządu

Piotr Dobrołecki                                      Marzenna Wojciechowska Małgorzata Skowrońska 

Członek Zarządu                                   Członek Zarządu Członek Zarządu 

Osoba której powierzono obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych : 
Monika Gondek 
Główna Księgowa 

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu 
podziału zysku

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału



 
 

 
INFORMACJA DODATKOWA  

DO 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 rok  

 
 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
 
1. Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska, dawniej Stowarzyszenie Autorów 
i Wydawców „Polska Książka”, zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie 
Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydziale Gospodarczym pod numerem KRS 
0000139675 w dniu 21.11.2002 r. 
Podstawowy rodzaj działalności – działalność statutowa: zbiorowe zarządzanie prawami 
autorskimi i ochrona praw autorskich do utworów, pobieranie opłat i innych należności 
z tytułu wskazanych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych licencji 
ustawowych i innych odpłatnych form dozwolonego użytku chronionych utworów. 
 
2. Jednostka została utworzona na czas nieoznaczony.  
 
3. Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku. 
 
4. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie 
nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Na dzień sporządzenia sprawozdania 
finansowego w dalszym ciągu występują na całym świecie zdarzenia związane z 
rozprzestrzenianiem się kolejnych mutacji wirusa SARS-CoV-2, które w naszej ocenie mogą 
mieć wpływ na globalną sytuację gospodarczą, a co za tym idzie na sytuację finansową firm z 
wielu branż. Problemy finansowe producentów papieru i sprzętu kopiującego oraz punktów 
ksero, będących podmiotami zobowiązanymi do uiszczania na rzecz wydawców za 
pośrednictwem Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska opłat 
reprograficznych, mogą mieć  w przyszłym okresie sprawozdawczym wpływ na przychody 
Stowarzyszenia. Z uwagi na specyfikę działania SAiW CP, które za bieżący rok 
sprawozdawczy wypłaci należne wydawcom wynagrodzenia w przyszłym roku obrotowym ze 
środków pochodzących z rezerw na zobowiązania, krótkotrwały kryzys  nie zagraża 
kontynuowaniu przez Stowarzyszenie działalności w najbliższym okresie, dłuższym niż rok. 
W roku 2020 skutki pandemii nie miały wpływu na sytuację finansową Stowarzyszenia. W 
stosunku do poprzedniego roku zanotowano wzrost przychodów, jak i kosztów statutowych, 
co oznacza większą kwotę wypłaconych wynagrodzeń dla wydawców. 
Stowarzyszenie nie korzystało z żadnej formy pomocy zapobiegającej  skutkom pandemii.    
 
5. Przyjęte zasady polityki rachunkowości  
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości 
z dnia 29 września 1994 r. (t. jedn Dz. U. 2021, Nr 217z późn. zm.) na podstawie art. 46 ust. 5 
pkt. 6), art. 47 ust. 4 pkt. 6), art. 48 ust. 5 ustawy z zastosowaniem  wzoru sprawozdania 
finansowego wynikającym z załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości określającego zakres 
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informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla 
jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy. 
 
Dodatkowo na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym 
zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U z 2018 r., poz.1293) 
sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zawiera rachunek przepływów pieniężnych 
sporządzany na podstawie art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
metodą bezpośrednią, zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do ustawy 
o rachunkowości, który powinien być stosowany przez jednostki inne niż banki, zakłady 
ubezpieczeń i zakłady reasekuracji. 
 
 
Wynik finansowy prezentowany w  rachunku zysków i strat stanowi różnicę pomiędzy 
osiągniętymi w roku obrotowym przychodami a współmiernymi do nich kosztami i 
sporządzony jest zgodnie z załącznikiem nr 6 Ustawy o Rachunkowości.  Wynik finansowy za 
rok obrotowy podlega zatwierdzeniu i zostaje podzielony zgodnie z uchwałą Walnego 
Zgromadzenia Członków SAiW Copyright Polska. 
 
Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym 
że: 
- środki trwałe o wartości powyżej 10 000 zł są amortyzowane metodą degresywną 
- środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł, a powyżej 1 500 zł są amortyzowane w 100% 
z chwilą ich wydania do użytkowania 
- środki trwałe o wartości do 1 500 zł są traktowane jak materiały i obciążają konto zużycia 
materiałów 
- należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. 
 
Inwestycje długoterminowe wycenia się w skorygowanej cenie nabycia.  
 
Przychody z działalności statutowej uzyskiwane są z tytułu składek członkowskich, z tytułu 
opłat reprograficznych oraz dofinansowania  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w związku z zawarta umową o dofinansowanie na wypłatę wynagrodzeń za użyczenia 
egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne.  W sprawozdaniu rocznym przychody 
statutowe  wykazano w ujęciu kasowym, tj. w wysokości kwot otrzymanych w okresie 
sprawozdawczym.   
W Stowarzyszeniu nie tworzy się rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze, takie jak 
odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe. 
Stowarzyszenie nie tworzy rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego od 
osób prawnych. 
Jednostka korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie 
Art. 17 ust. 1, pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.lutego 1992 
r. z późn. zm. 
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Dodatkowe informacje i objaśnienia 
 
a) Wynagrodzenia za użyczenia biblioteczne PLR 

 
W dniu 9 czerwca 2016 r. Stowarzyszenie Autorów i Wydawców  Copyright Polska zostało 
wyznaczone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do podziału i wypłaty 
wynagrodzeń za użyczanie przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów wyrażonych 
słowem ( PLR), w wyniku wygrania konkursu ogłoszonego 24 lutego 2016 r. 
W latach 2016 - 2019 SAiW Copyright Polska dokonywał podziału i wypłaty wynagrodzeń 
PLR, uzyskując w każdym z tych lat dofinansowanie na podstawie umów zawieranych co 
roku z MKiDN w wysokości odpowiednio 3 801 000,00 zł, 3 881 000,00 zł, 3 978 000,00 zł    
i 4 073 000,00 zł. 
Podobnie było w 2020 r. – na podstawie umowy zawartej z MKiDN 30 października  2020 r. 
SAiW Copyright Polska otrzymało dofinansowanie na wypłatę wynagrodzeń PLR w 
wysokości 4 171 000,00 zł. Zgodnie z umową Stowarzyszenie mogło przeznaczyć na pokrycie 
uzasadnionych i udokumentowanych kosztów związanych z określeniem wysokości i wypłatą 
wynagrodzeń za użyczanie maksymalnie 10% przekazanej kwoty czyli, 417 100,00 zł (łącznie 
z podatkiem VAT w wysokości 77 994,31 zł).  
Wynagrodzenia wypłacono uprawnionym, którzy w wyznaczonym ustawowo terminie do 
31 sierpnia 2020 r., prawidłowo złożyli oświadczenia o woli otrzymywania wynagrodzeń oraz 
których publikacje były wypożyczane w roku 2019 w bibliotekach wskazanych 
rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Z uzyskanej kwoty dofinansowania w wysokości 4 171 000,00 zł: 
- wypłacono wynagrodzenia 2096 uprawnionym w wysokości 3 748 143,20 zł, 
- na uzasadnione i udokumentowane koszty realizacji zadania wydano 339 105,69 zł,              
z  czego na: 
koszty osobowe 262 423,13 zł  
koszty techniczne   51 848,33 zł 
koszty administracyjne   24 834,23 zł 
  
oraz 77 994,31 zł wydatkowano na podatek VAT naliczony i zapłacony, od faktury na rzecz 
MKiDN. Zwrócono MKiDN kwotę 5756,80 zł, tytułem niewykorzystanej części dotacji, na co 
składały się następujące kwoty : 
- z braku możliwości wypłaty uprawnionym        5 750,19 zł 
- niepodzielone reszty w wysokości                             6,61 zł. 

W związku z rozpoczęciem nowej działalności przez SAiW Copyright Polska niezbędne 
okazało się wyjaśnienie wątpliwości natury podatkowo-prawnej. 

W 2016 r. Stowarzyszenie uzyskało interpretacje w zakresie podatku PIT, w której Minister 
Finansów zgodził się z rekompensacyjnym charakterem wynagrodzeń za użyczenia 
biblioteczne, ale ponieważ rekompensata nie jest w ocenie Ministra Finansów tożsama 
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z odszkodowaniem lub zadośćuczynieniem, nie dostrzegł on możliwości zwolnienia 
wynagrodzeń wypłacanych osobom fizycznym z podatku PIT. 

W interpretacji w zakresie podatku CIT Minister Finansów zakwestionował możliwość 
uznania podziału i wypłaty wynagrodzeń za użyczenia biblioteczne jako działalności 
kulturalnej OZZ, ale z uwagi na brak dochodu po stronie OZZ uznał, że nie będzie to miało 
wpływu na rozliczenia podatkowe projektu PLR. Stowarzyszenie zaskarżyło w całości 
uzyskaną interpretację. 9 maja 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie 
w wyroku I SA/Kr 242/17 oddalił skargę Stowarzyszenia. SAiW Copyright Polska wniosło 
skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 23 lipca 2019 r. NSA oddalił 
skargę Stowarzyszenia w wyroku II FSK 2747/17, w związku z czym wydana w 2016 r. 
interpretacja stała się prawomocna.   

Z kolei w interpretacji w zakresie podatku VAT Minister Finansów zakwestionował 
rekompensacyjny charakter wynagrodzeń, uznając proces podziału i wypłaty wynagrodzeń za 
usługę, a jednocześnie wskazując, że Stowarzyszenie nabywa od płatników podatku VAT 
usługi bez możliwości uznania wynikającego z tego podatku VAT za podatek naliczony. 
Stowarzyszenie zaskarżyło w całości uzyskaną interpretację. 30 maja 2017 r. Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Krakowie w wyroku I SA/Kr 311/17 uznał argumentację Stowarzyszenia 
i uchylił zaskarżoną interpretację. Wyrok pozostaje nieprawomocny, ponieważ w dniu 
8 września 2017 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wniósł skargę kasacyjną do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego. 6 lutego 2020 r. NSA wyznaczył rozprawę na dzień 
13 marca 2020 r., która w przeddzień rozprawy (12 marca 2020 r.) została odwołana. 

W związku ze złożoną skargą kasacyjną, wyrok WSA w Krakowie z dnia 30 maja 2017 r. 
(i uzyskana przez Stowarzyszenie interpretacje indywidualne w zakresie podatków VAT 
z 30 listopada 2016 r.) pozostaje nieprawomocna. Pomimo to, Stowarzyszenie w roku 2020 – 
podobnie jak w latach ubiegłych – stosowało się do wynikających ze wszystkich uzyskanych 
interpretacji (PIT, CIT i VAT) wniosków. 

Wypłata wynagrodzeń w 2020 r., była ostatnią z pięcioletniego umownego okresu. 17 marca 
2021 r. Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wyznaczył Stowarzyszenie do 
dokonywania w latach 2021-2025 podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie przez 
biblioteki publiczne egzemplarzy utworów wyrażonych słowem. Oznacza to, że SAiW CP 
będzie wypłacać wynagrodzenia z tytułu PLR w okresie kolejnych 5 lat.  

b) VAT od opłat reprograficznych  

 
SAiW Copyright Polska od 2011 r. konsekwentnie stało na stanowisku, iż opłaty 
reprograficzne nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie usług w rozumieniu przepisów 
ustawy o VAT i w związku z tym nie ma obowiązku dokumentowania otrzymanej opłaty 
poprzez wystawienie faktury VAT. 
Stowarzyszenie podejmowało w przeszłości, działania o uzyskanie wiążących decyzji 
w sprawie traktowania wpływów z opłat reprograficznych na gruncie ustawy o VAT. Wyrok 
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Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie C 37/16 
w postępowaniu Minister Finansów przeciwko Stowarzyszeniu Artystów Wykonawców 
Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP (SAWP), z udziałem m.in. SAiW 
Copyright Polska ostatecznie rozstrzygnął sprawę. W wyroku tym TSUE stwierdził, że 
„podmioty praw do zwielokrotniania nie świadczą usług w rozumieniu tej dyrektywy na rzecz 
producentów i importerów czystych nośników oraz urządzeń do utrwalania i zwielokrotniania, 
od których organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi 
pobierają na rzecz tych podmiotów, ale we własnym imieniu, opłaty od sprzedaży tych 
urządzeń i nośników”. Wyrok 7-osobowego składu NSA z dnia 26 czerwca 2017 r. (sygn. akt 
I FSK 1718/13) doprowadził do ostatecznego uznania przez Ministra Finansów 
rekompensacyjnego charakteru opłat reprograficznych jako jednostronnego zobowiązania 
cywilnoprawnego wynikającego z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, w zamian za które podmioty zobowiązane do uiszczania tych opłat nie otrzymują 
żadnego świadczenia wzajemnego. 12 października 2018 r. Minister Finansów wydał 
interpretację ogólną PT3.8101.2.2018, odnosząc się również do dotychczasowej, sprzecznego 
z wyrokiem TSUE C-37/16 ws. SAWP sposobu traktowania opłat reprograficznych. 

Posiadane przez SAiW Copyright Polska interpretacje indywidualne (zarówno IBPP1/4512-
303/15/AZb z czerwca 2015 r., jak i IBPP3/443-738/11/PK, IBPP3/443-468/11/PK 
i IBPP3/443-739/11/PK z lipca 2011 r.) oraz oparty na nich sposób postępowania są zgodne 
z rozstrzygającym wyrokiem TSUE C-37/16 ws. SAWP oraz ww. wyrokiem NSA 
z 26 czerwca 2017 r. 

c) Podatek u źródła przy wypłatach opłat reprograficznych za granicę  

Zgodnie z dobrymi praktykami stosowanymi przez OZZ zrzeszone w organizacji 
międzynarodowej IFRRO Stowarzyszenie, dążąc do minimalizowania obciążeń podatkowych 
przy przekazywaniu środków należnych zagranicznym uprawnionym, wystąpiło do organów 
skarbowych o wydanie interpretacji indywidulanej w przedmiocie opodatkowania tzw. 
podatkiem u źródła wypłat wynagrodzeń i opłat należnych zagranicznym uprawnionym za 
pośrednictwem zagranicznych OZZ. 
Opierając się na wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE C-37/16 ws. SAWP przeciwko 
Ministrowi Finansów (w którym TSUE uznał, że opłaty reprograficzne, jako rekompensaty, 
nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług), Stowarzyszenie wystąpiło 
w dniu 2 sierpnia 2018 r. z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej 
podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wypłacane zagranicznym 
OZZ opłaty reprograficzne podlegają opodatkowaniu w Polsce zryczałtowanym podatkiem 
dochodowym od osób prawnych. Celem tego wniosku było uzyskanie interpretacji 
potwierdzającej brak wystąpienia podatku u źródła przy wypłacie opłat reprograficznych 
zagranicznym podmiotom. 
13 września 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wezwał SAiW Copyright Polska 
do uzupełnienie braków formalnych wniosku. Pomimo uzupełnienia przez Stowarzyszenie 
tego wniosku w wyznaczonym terminie, Dyrektor KIS wydał 8 października 2018 r. 
postanowienie (sygn. 0111-KDIB2-3.4010.232.2018.2.HK), w którym postanowił 
o pozostawieniu wniosku SAiW Copyright Polska z 2 sierpnia bez rozpatrzenia, zarzucając 
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brak jednoznaczności w uzupełnieniu złożonym 19 września 2018 r.  
W związku z tym SAiW Copyright Polska 19 października 2018 r. ponownie złożyło wniosek 
o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w 
zakresie ustalenia, czy wypłacane zagranicznym OZZ opłaty reprograficzne podlegają 
opodatkowaniu w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych.  
20 grudnia 2018 r. Dyrektor KIS wydał postanowienie (sygn. 0111-KDIB1-
2.4010.439.2018.2.BG), w którym odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wniosku 
Stowarzyszenia, uznając, że przedmiotem wniosku jest interpretacja przepisów innych niż 
przepisy prawa podatkowego – przepisów ustawy o prawie autorskim i ustawy o zbiorowym 
zarządzaniu prawami autorskimi. Stowarzyszenie 21 grudnia 2018 r złożyło zażalenie na ww. 
postanowienie do Dyrektora  KIS. 
Dyrektor KIS postanowieniem z 25 lutego 2019 r. utrzymał w mocy postanowienie organu 
pierwszej instancji dotyczącego odmowy wszczęcia postępowania w zakresie opodatkowania 
podatkiem u źródła opłat reprograficznych. 
Stowarzyszenie uznało za bezcelowe wniesienie skargi na otrzymane postanowienie do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Na podstawie uzyskanej opinii 
z zakresu prawa podatkowego – w związku z istniejącymi wątpliwościami i odmową wydania 
interpretacji indywidualnej przez organ podatkowy – Stowarzyszenie, w porozumieniu 
z zagranicznymi OZZ, zdecydowało się na przyjęcie bezpiecznego rozwiązania i pobieranie 
20% podatku u źródła od opłat reprograficznych przekazywanych zagranicznej OZZ na 
podstawie umów bilateralnych. Wypłacając zagranicznym OZZ przychody z praw w 2020 r., 
Stowarzyszenie każdorazowo pobierało 20% podatek u źródła od kwoty wynagrodzenia 
powiększonej o naliczone proporcjonalnie koszty zbiorowego zarządzania. 
 
 
Bilans Aktywa  

 
I.  Aktywa trwałe 6 178 525,25 zł   

     
1. Zmiany wartości niematerialnych i prawnych 
 

 

Wartość 
początkowa 

na BO 
Zwiększenia zmniejszenia 

Wartość 
początkowa 

na BZ 

Umorzenie 
na BO Zwiększenia Zmniejszenia Umorzenie 

na BZ 
Wartość 

netto 

WARTOŚCI 
NIEMATERIALNE I 

PRAWNE 
93 613,60 28 129,00 0,00 121 742,60 93 613,60 0,00 0,00 93 613,60 28 129,00 

WARTOŚCI 
NIEMATERIALNE I 

PRAWNE NISKOCENNE 
20 155,64 3 773,75 0,00 23 929,39 20 155,64 3 773,75 0,00 23 929,39 0,00 

WARTOŚCI 
NIEMATERIALNE I 

PRAWNE NISKOCENNE 
PLR 

2 192,67 0,00 0,00 2 192,67 2 192,67 0,00 0,00 2 192,67 0,00 

Razem 115 961,91 31 902,75 0,00 147 864,66 115 961,91 3 773,75 0,00 119 735,66 28 129,00 
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Zmiany rzeczowych aktywów trwałych 
 

 

Wartość 
początkowa 

na BO Zwiększenia zmniejszenia 

Wartość 
początkowa 

na BZ 
Umorzenie na 

BO Zwiększenia Zmniejszenia 
Umorzenie 

na BZ 
Wartość 

netto 

ŚRODKI TRWAŁE 20 586,97 0,00 0,00 20 586,97 20 586,97 0,00 0,00 20 586,97 0,00 
ŚRODKI TRWAŁWE 

NISKOCENNE 102 945,69 7 366,74 0,00 110 312,43 102 945,69 7 366,74 0,00 110 312,43 0,00 
ŚTRODKI TRWAŁE 

NISKOCENNE                    
( LEASING) 34 896,00 0,00 0,00 34 896,00 34 896,00 0,00 0,00 34 896,00 0,00 

ŚTRODKI TRWAŁE 
NISKOCENNE PRL 16 076,40 2 844,72 0,00 18 921,12 16 076,40 2 844,72 0,00 18 921,12 0,00 

Razem 174 505,06 10 211,46 0,00 184 716,52 174 505,06 10 211,46 0,00 184 716,52 0,00 
 

 
2.  Należności długoterminowe nie wystąpiły. 
 
3.  Inwestycje długoterminowe  6 150 396,25 zł –czteroletnie obligacje Skarbu Państwa. 
 
4.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie wystąpiły.  
 
5.  Aktywa obrotowe ogółem wynoszą 6 265 843,42 zł.  

       
a)   Należności krótkoterminowe 23 058,75 zł: 
    

- należności z tytułu rozliczeń z beneficjentami wynagrodzeń                       2 858,97 zł 
- należności z tytułu rozliczeń z pracownikami                                               1 270,25 zł 
- z tytułu podatku VAT naliczonego do rozliczenia w przyszłym okresie       6 614,42 zł  
- zapłaconych kaucji                                                                                        7 999,61 zł 
- należności  z tytułu składek członkowskich                                                  3 220,00 zł 
- należności  z tytułu dostaw i usług                                                                1 905,50 zł                                                                                                       
 

b) Inwestycje krótkoterminowe  4 742 281,05 zł  
- obejmują środki  na rachunku bieżącym, rachunkach  pomocniczych, oszczędnościowych, 
lokatach oraz w kasie, w wartości nominalnej i wynoszą:                         736 154,44  zł  

     - trzymiesięczne obligacje Skarbu Państwa w wysokości                       4 006 126, 61 zł  
 

6.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów w kwocie  1 500 503,62 zł na  
   dzień 31.12. 2020 r. dotyczą rozliczanych w czasie: 
   -kosztów utrzymania domen, prenumerat, ubezpieczeń                      6 644,16 zł  
   -opłaconych składek członkowskich                                                     8 985,60 zł 
   -aktywowanych kosztów inkasa dotyczących wynagrodzeń  
    dla wydawców za rok 2020 w kwocie                                            1 484 873,86 zł 

   
  Na saldo pozycji aktywowanych kosztów inkasa – kosztów obciążających wynagrodzenia    
  dla wydawców, składają się: 
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- koszty administracyjne roku sprawozdawczego w wysokości 1 810 217,25 zł  stanowiące: 
 

pomniejszone o koszty inkasa dotyczące realizowanych  
wypłat z lat poprzednich w wysokości                                                 325 343,39 zł  
 
  
 

II. Bilans Pasywa  
  

1.  Fundusz własny 
 
Na Fundusz własny w wysokości  1746 718,11  zł, składają się: 
 
- Fundusz statutowy:  1 746 718,11 zł 
Na podstawie przepisów Statutu SAiW Copyright Polska, odpisy od środków 
zainkasowanych z tytułu zarządzania prawami autorskimi, dokonane do dnia 17 kwietnia 
2019 r. (tj. do dnia uchwalenia Statutu), w łącznej wysokości 1 746 718,11 zł, stanowią 
majątek Stowarzyszenia i mogą być wykorzystywane wyłącznie na realizację jego celów 
statutowych. 

 
     - Zysk (strata) netto roku obrotowego w kwocie  0,00 zł. 

 
2.  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w wysokości  10 697 650,56  zł obejmują: 
     
     Rezerwy na zobowiązania w kwocie  8 978 983,58 zł  obejmują bierne rozliczenia  
     międzyokresowe kosztów i stanowią:  
     - koszt badania sprawozdania finansowego za 2020 r.                                      6 900,00 zł  

   - rezerwę na zobowiązania wobec wydawców z tytułu  
    wypłaty wynagrodzeń z opłat reprograficznych.                                       8 972 083,58 zł        
 

 Zobowiązanie długoterminowe o okresie spłaty powyżej 1 roku nie wystąpiły.  
       
     Zobowiązania krótkoterminowe (do 1 roku) w kwocie  1 718 666,98  zł. 
      

Amortyzacja 13 985,21 zł 

zużycie materiałów i energii 35 977,15 zł 

usługi obce 530 388,21 zł 

wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców  939 227,07 zł 

narzuty na wynagrodzenia 139 893,73 zł 

inne świadczenia na rzecz pracowników 1 080,00 zł 

podatki i opłaty 11 719,64 zł 

pozostałe koszty 137 946,24 zł 
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Struktura zobowiązań krótkoterminowych: 
- z tytułu dostaw  i usług                                                                                  66 676,05 zł 
- z rozliczeń z członkami i pracownikami                                                            308,22 zł 
oraz  
- fundusz specjalny – potrącenia na działalność kulturalną i edukacyjną;  
utworzony ze środków pochodzących z odpisu repartycyjnego  
zgodnie z § 9 ust. 1 regulaminem repartycji opłat reprograficznych  
(tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2018 r.) i uchwałą Zarządu SAiW CP  
Z/22/19 z dnia 06 maja 2019 r., do którego stosują  się  przepisy  
regulaminu potrąceń SAiW CP z 17 grudnia 2019 r.                                  1 651 682,71 zł  
z czego:  
- odpis ze środków do repartycji wydawców książkowych za 2020 r.         558 641 ,86 zł  
- niewykorzystane odpisy z lat poprzednich                                               1 093 040,85 zł 

Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie z wykorzystania potrąceń na prowadzoną przez 
organizacje zbiorowego zarządzania działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub 
edukacyjnym. 
                

 
3.  Rozliczenia międzyokresowe nie wystąpiły.  
       
 
III.  Rachunek zysków i strat  

 
1.  Przychody uzyskano z następujących tytułów: 

 
1. Przychody z pozostałej działalności statutowej w kwocie                          16 690 188,25 zł  
a. wpływy z tytułu opłat reprograficznych                                                    10 934 906,01 zł 

- od podmiotów krajowych                                                                       10 827 828,59 zł 
    - od podmiotów zagranicznych                                                                      107 077,42 zł    
b. składki członkowskie                                                                                        1 555 ,00 zł  
c. wpływy z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego              

na pokrycie kosztów działalności statutowej                                              4 087 248,89 zł 
d. z faktur dla wydawców z tytułu obciążenia kosztami inkasa                      1 666 478,35 zł  

 
 
2. Przychody działalności gospodarczej nie wystąpiły. 
 
3. Pozostałe przychody operacyjne w kwocie  248,44 zł  
    a. zwrot opłat sadowych                                                                                        246,18 zł  

  b. pozostałe przychody                                                                                              2,26 zł  
 

4.  Przychody finansowe w kwocie 333 996,53 zł  
  a. odsetki od lokat bankowych (na dzień 31 grudnia):                                   176 466,77 zł  
  b. odsetki od wpłat z tytułu zaległych opłat reprograficznych                           4 206,90 zł   
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  c. wycena obligacji długoterminowych                                                          153 322,86 zł 
 

2. Koszty  
 

a) Koszty działalności  statutowej wynoszą  17 018 646,22  zł i w całości stanowią koszty 
pozostałej działalności statutowej.  
Struktura: 
a) wynagrodzenia brutto dla wydawców za rok 2020                           12 372 755,47 zł 
b) koszty działalności edukacyjnej i kulturalnej 2020                               558 641,86 zł  
c) koszty wypłat wynagrodzeń za wypożyczenia  
    biblioteczne w  2020 pochodzące ze środków  
    finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego               4 087 248,89 zł  
z czego: 
-wynagrodzenia dla beneficjentów PLR                                                 3 748 143,20 zł  
-koszty obsługi projektu PLR                                                                    339 105,69 zł  
 w tym: 
-koszty wynagrodzeń osobowych i zleceniobiorców                                 220 831,89 zł 
-ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń                                                  41 591,24 zł 
-pozostałe koszty i usługi                                                                             76 682,56 zł 
 

 
      W 2020 r. z rezerw na zobowiązania wypłacono wynagrodzenia dla wydawców z tytułu      
      repartycji opłat w kwocie  brutto 11 308 561,55  zł, z czego:   

za rok 2012                                                                                               36 082,33 zł 
za rok 2013                                                                                               89 927,64 zł 
za rok 2014                                                                                               81 813,05 zł  
za rok 2015                                                                                               66 047,78 zł 
za rok 2016                                                                                               65 519,46 zł 
za rok 2017                                                                                               29 603,17 zł 
za rok 2018                                                                                             126 889,50 zł 
za rok 2019                                                                                          6 656 469,72 zł 
za rok 2020                                                                                          4 156 208,90 zł   

 
w tym, w 2020 r,  ze SDiW Repropol (odbiorcą inkasa na rzecz wydawców prasowych) 
rozliczono: dopłatę za rok 2019 w kwocie: 853 806,23 zł, oraz wypłacono zaliczki, tytułem 
rozliczenia 2020 r. w wysokości: 4 156 208,90 zł.   
Kwota wypłaconego wynagrodzenia, stanowi koszt działalności statutowej Stowarzyszenia. 

 
b) Koszty działalności gospodarczej nie wystąpiły.  

   
c) Koszty ogólnego zarządu nie wystąpiły. 

W związku ze zmianą polityki – zasad rachunkowości, w roku 2020 koszty 
administracyjne pomniejszone o koszty wynagrodzeń PLR wyszczególnione w pkt. 2 a.c 
w całości stanowią koszt inkasa 2020 i zostały aktywowane do krótkoterminowych  



Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2020 r. 

strona 11 
 

 

rozliczeń międzyokresowych kosztów. Prezentacja w  bilansie w  Aktywach  B IV. 
 

d) Pozostałe koszty operacyjne  nie wystąpiły. 
 

e) Koszty finansowe nie wystąpiły. 
 

IV.  Rachunek Przepływów Pieniężnych 
 

1. Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych 
 

 
 

2. Objaśnienie struktury (zakresu) środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów 
pieniężnych 
 
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 
 

I. Wpływy 15 153 677,35 zł  

 1. Sprzedaż  

 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej      15 153 677,35 zł  

  opłaty reprograficzne       10 934 906,01 zł  

  otrzymana dotacja na realizację celów statutowych         4 087 248,89 zł  

  składki członkowskie               1 555,00 zł  

  zwrot kosztów operacyjnych                  246,18 zł  

  otrzymane odsetki z opłat reprograficznych 4 206,90 zł 

  otrzymane odsetki z lokat i obligacji   
 
                  125 514,37 zł 
 
  II. Wydatki 15 662 368,87  zł  

 1.   Dostawy i usługi      13 853 326,95 zł  

Rodzaj środków pieniężnych Rok poprzedni 
2019 

Rok bieżący 2020 Zmiana stanu 
środków 

pieniężnych 
Środki pieniężne w kasie 

283,41 zł 174,29 zł - 109,12 zł 

Środki pieniężne na rachunkach 
bankowych 

1 892 420,78 zł 735 980,15 zł - 1 156 440,63 zł 

Razem 1 892 704,19 zł 736 154,44 zł 1 156 549,75 zł 

Inne środki pieniężne, w tym: 
9 212 100,00 zł 10 156 522,86 zł 944 422,86 zł 

Obligacje  4 letnie 
6 000 000,00 zł 6 150 396,25 zł 150 396,25 zł 

Obligacje  3 miesięczne 
3 212 100,00 zł 4 006 126,61 zł 794 026,61 zł 

Razem środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty  

11 104 804,19 zł 10 892 677,30 zł - 212 126,89 zł 
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  Realizacja wypłat  PLR        3 530 176,20 zł  

  Realizacja wypłat repartycji  9 289 281,61 zł  

  Realizacja wypłat z funduszu na działalność edukacyjną i kulturalną  81 119,37 zł  

  Zapłata za FV kosztowe            952 749,77 zł  

 2.  Wynagrodzenia netto          633 546,83 zł  

 3.  Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia          396 052,44 zł  

 4.  Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym          751 745,00 zł  

 5.  Inne wydatki operacyjne            27 697,65 zł  

  opłaty bankowe za prowadzenie rachunków                  4 667,20 zł  

  zapłacone  składki członkowskie             15 597,53 zł  

  opłaty sądowe 7 432,92 zł  

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - 508 691,52 zł  
 

3. Uzgodnienie  z przepływami  ustalonymi metodą pośrednią  
 

Wyszczególnienie 2019 2020 

I.   Zysk ( strata) netto                       -   zł                      -   zł  

II.  Korekty razem -        531 462,09 zł  -      508 691,52 zł  

1.  Amortyzacja            10 842,87 zł           13 985,21 zł  

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych     

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)            12 368,34 zł                      -   zł  

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -        185 599,72 zł  -      235 734,99 zł  

5. Zmiana stanu rezerw       8 818 237,34 zł         142 622,04 zł  

6. Zmiana stanu zapasów                       -   zł                      -   zł  

7. Zmiana stanu należności -          26 650,04 zł           22 710,19 zł  

8. Zmiana stanu zobowiązań 
krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 
kredytów 

         660 499,74 zł      1 036 072,45 zł  

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -   10 467 700,25 zł  -   1 488 346,42 zł  

10. Inne korekty          646 539,63 zł                      -   zł  

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej (I - II) 

-        531 462,09 zł  -      508 691,52 zł  
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4. Uzgodnienie zmian stanów i korekt bilansowych  
       

Zmiana stanu rezerw  Rok poprzedni 2019 Rok bieżący 2020 Zmiana stanu rezerw  

Rezerwy na zobowiązania  883 6361,54 zł 8 978 983,58 zł  142 622,04 zł 

    
Zmiana stanu należności  Rok poprzedni 2019 Rok bieżący 2020 Zmiana stanu 

należności  

Należności krótkoterminowe                        45 768,94 zł                  23 058,75 zł  22 710,19 zł  

 

    Ustalenie różnicy między zmianą stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyłączeniem pożyczek i 
kredytów) wykazaną w bilansie a zmianą tej pozycji w rachunku przepływów pieniężnych 

Pozycja Treść Kwota w zł 

A. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyłączeniem pożyczek i kredytów, według bilansu 1 036 072,45 zł 

1. Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych: wzrost 
ze znakiem ( - ), spadek ze znakiem  ( + ) -   zł 

 
przekształcenie zobowiązań  długoterminowych w 
krótkoterminowe    

 zobowiązania z tytułu leasingu finansowego  -   zł 

2. 

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku 
dochodowego odnoszonego bezpośrednio na 
kapitał (fundusz) własny: wzrost ze znakiem ( - ), 
spadek ze znakiem ( + ) 

 

B. Zmiana stanu w rachunku przepływów 
pieniężnych (A +/- 1 +/- 2) 1 036 072,45 zł 

 

Zmiana stanu rozliczeń  
międzyokresowych  

Rok poprzedni 2019 Rok bieżący 2020 Zmiana stanu rezerw  

Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe  

                12 138,61 zł         1 500 503,62 zł  -    1 488 346,42 zł  

Rozliczenia międzyokresowe  0,00 zł  0,00 zł  0,00 zł  

zmiana stanu       -    1 488 346,42 zł 

 
 
V. Informacja dodatkowa  

 
1. Zatrudnienie 

    W roku 2020 średnie zatrudnienie wyniosło: 12,92  etatu. Na dzień 31 grudnia 2020     
     zatrudnienie wynosi  12 osób. 
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2. Różnica między podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem  

 
Wynik finansowy brutto 5 787,00 

    Różnica między wynikiem brutto a podstawą  
opodatkowania -101 466,65 

- naliczone odsetki od lokat i wycena obligacji -50 379,01 
- różnica pomiędzy wynagrodzeniami dla 

wydawców wypłaconymi a naliczonymi  -81 545,02 
- składki członkowskie (przynależność 

nieobowiązkowa) 30 201,38 
- koszty przejazdów członków Komisji Rewizyjnej 256,00 

   
 

Wynik podatkowy -95 679,65 

 
Podstawa opodatkowania 0 

 
Doliczenie do podstawy NKUP 30 457,38 

 
Końcowa podstawa opodatkowania 30 457,38 

 
3. Zobowiązania finansowe nieuwzględnione w bilansie z tytułu: 

- dłużnych instrumentów finansowych – nie wystąpiły  
- gwarancji poręczeń lub zobowiązań warunkowych – nie wystąpiły.  

 
4. Informacja o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów  

administrujących, zarządzających i nadzorujących – nie wystąpiły. 
 

5. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w 
tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i 
dotacji pochodzących ze środków publicznych: 
- przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – nie wystąpiły 
- przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego – nie wystąpiły 
- przychody z pozostałej działalności statutowej, pozostałe przychody operacyjne oraz     
  przychody finansowe zostały szczegółowo opisane w pkt. III.1.1 dot. przychodów z  
  pozostałej działalności statutowej w rachunku zysku i strat 
- przychody z działalności gospodarczej nie wystąpiły 
- pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe zostały szczegółowo    
opisane w  pkt. III.1.3-4 dot. tych przychodów w rachunku zysku i strat. 

 
6. Jednostka nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.  
 
7. Zmiany w sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2020 r. w stosunku do lat 

poprzednich. 
 
W poprzednim roku obrotowym – 2019, Stowarzyszenie zdecydowało się na zmianę zasad 
ustalaniu wyniku finansowego. W następstwie zmian przepisów odstąpiono wówczas  od 
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wypracowanego w latach poprzednich modelu rozliczania wyniku zgodnego z przepisami 
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
stowarzyszeń, w którym wynik  za dany rok, po zatwierdzeniu sprawozdania przez Walne 
Zebranie Członków  przenoszono w całości, na przychody przyszłych okresów, i w 
zależności od uzyskanego wyniku zwiększano lub zmniejszano  pulę środków do wypłaty 
uprawnionym. Wprowadzono również zmianę  w  sposobie  prezentacji środków 
przeznaczonych na wynagrodzenia dla wydawców, w taki sposób, że te  zebrane w roku 
sprawozdawczym i okresach poprzednich a nie wypłacone do końca roku obrotowego, 
przenosi się do  rezerw na zobowiązania.   
Zmiany prezentacji pozycji przychodów i kosztów w Rachunku Zysków i Strat za rok 2020 
są konsekwencją wcześniejszych uregulowań wewnętrznych. W tym okresie 
sprawozdawczym koszty ogólnego zarządu (pozycja G RZiS) stanowiące koszty 
administracyjne obsługi inkasa i repartycji opłat reprograficznych,  które  w całości 
obciążają wynagrodzenia za br. obrotowy, zostały aktywowane do rozliczeń 
międzyokresowych (pozycja B IV bilansu), z uwagi na to, że wypłata dla wydawców za 
2020 r. będzie realizowana w  roku 2021.  
Podobnie jak to miało miejsce w latach poprzednim, w rachunku zysków i strat za 2020, 
jednostka zaprezentowała środki otrzymane w związku z umową z MKiDN na obsługę 
wypłat z tytułu PLR, w przychodach z działalności statutowej, a nie w pozostałych 
przychodach operacyjnych, jak wynikałoby to z przepisów ustawy o rachunkowości. 
Dotacja uzyskana od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego została przyjęta w celu 
realizacji celów zapisanych w statucie Stowarzyszenia. Zgodnie z umową przychody 
z dotacji zostały przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń dla autorów, tłumaczy, 
współtwórców i wydawców z tytułu użyczeń ich utworów przez biblioteki publiczne, oraz 
pokrycie udokumentowanych kosztów związanych z podziałem i wypłatą tych 
wynagrodzeń.   
 
Kraków,  22 marca 2021 r. 
 
 
Barbara Jóźwiak       Zbigniew Czerwiński                      Janusz Kobyliński 
Prezes Zarządu       Wiceprezes Zarządu          Wiceprezes Zarządu   
 
 
 
Piotr Dobrołęcki               Marzenna Wojciechowska                  Małgorzata Skowrońska                       
Członek Zarządu              Członek Zarządu                                 Członek Zarządu 
 
 
Osoba której powierzono obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych  
Monika Gondek  
Główna Księgowa SAiW Copyright Polska  
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