
STOWARZYSZENIE FILMOWCÓW POLSKICH, NIP: 525-12-88-627 2005.2019

Strona: 1 /14
Program: Finka-FK 12.1.a

ODPIS
STOWARZYSZEN~

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

IlMOWCÓW POLSKIC porządzone za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
tJl Pans"_ 85, 00-834 Warszawa
I I .•22 51241 00, f~, +22 5124101
1~I't 5)~·12-~8·6n, RFGON: ''''11002
...... .................. . . . . . . . . .

(pieczęć jednostki)
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Dane identyfikacyjne
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L -

Nazwa pełna ISTOWARZYSZENIE FILMOWCÓW POLSKICH

INIP KRS PKO
,

5251288627 0000068354 91.12.Z.- , _. -
'"tJ

n_ ,- , , . Adres siedziby .. - ,. -
Kraj Województwo Powiat
Polska Mazowieckie WARSZAWSKI
Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu
IWARSZAWA PAŃSKA 85
Miejscowość Kod pocztowy Poczta
"WARSZAWA 00-834 WARSZAWA

Okres działania Nieokreślony
Czy łączne sprawozdania jednostek sporządzających bilanse tak nie X

zy sprawozdanie z założeniem kontynuowania działalności tak X nie

Czy brak okoliczności zagrażających kontynuowaniu tak, brak takich nie, okoliczności
okoliczności X występują

• " ,- -
Zasady rachunkowości

"
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej i gospodarczej
przez S.F.P. w dającej się przewidzieć przyszłości obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego
rw nie zmniejszonym istotnie zakresie. .
!Szczegółowe zasady stosowane w jednostce określa Polityka Rachunkowości Stowarzyszenia Filmowców polskich
IZ 23 listopada 2016 roku zatwierdzona Uchwałą Zarządu S.F.P. nr 162/2016. Przyjęte przez S.F.P. zasady
Irachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi od wejścia w
lżycie ww. Polityki Rachunkowości S.F.P.
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Metody wyceny aktywów i pasywów
• • /\ "" I

~ " ,1." . .1"11 j' I

, .Środki trwałe
odki trwałe wyceniane są w cenie nabycia. Do celów podatkowych przyjmowane są stawki amortyzacyjne
ikające z Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych określającej wysokości amortyzacji stanowiącej

szty uzyskania przychodów. Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca
oeg miesiącu przyjęcia do eksploatacji, w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich

o~ef ; teczności. Składniki majątku o wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tys. zł są
() '. r~q_~'ti~ ane i odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania.

-(}._ ~a ")t:r~!lI-'F.1l owców Polskich od 2013 roku użytkuje środki na podstawie umowy leasingu operacyjnego
'.:l., a~ nki leasingu finansowego. Przedmioty leasingu zostały przyjęte na stan środków trwałych i ujęte
:~. ' s'( ~.~~a h owych. Do rozliczenia opłat leasingu Stowarzyszenie stosuje uregulowania zawarte w KSR nr 5
~. e~ ~~ '" ern*' dzierżawa".

, .~nO~i,."~enia się w kwotach wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności wyceny. Do należności
rminowych zalicza się wszystkie należności z tytułu dostaw i usług, niezależnie od umownego terminu ich

lpłaty oraz należności z pozostałych tytułów wymagalne w ciągu 12 m-cy od dnia bilansowego.
Środki pieniężne.

ki pieniężne krajowe wykazuje się w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wykazuje się
::dług średnich kursów NBP z 31.12.2018 roku.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne.
zliczenia międzyokresowe kosztów czynne są rozliczane proporcjonalnie do okresu jakiego dotyczą
Kapitały własne.
itały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej wg ich rodzajów i zasad określonych
episami prawa i statutu S.F.P.
ezerwy

F.P. w bieżącym roku nie tworzyła rezerw.
_obowiązania

wiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności
~ekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług,
azuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.
ne rozliczenia międzyokresowe.
iczenia międzyokresowe przychodów -to przychody statutowe i należne przychody przeznaczone do podziału
zy uprawnionych w przyszłych okresach bilansowych.
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letoda ustalania wyniku oraz sporządzania sprawozdania
, rzychody
chody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, to jest pomniejszone o należny
atek od towarów i usług (VAT), ujmowane w okresach, których dotyczą.
oszty

oszty działalności operacyjnej obciążają w pełnej wysokości koszt własny przychodu działalności statutowej i
podarczej z wyjątkiem tych, które dotyczą następnych okresów sprawozdawczych i zgodnie z zasadą
owania współmierności przychodów i kosztów odnoszone są na rozliczenia międzyokresowe kosztów. Na wynik
_ _, S.F.P. wpływają ponadto:

/.: ~tą e chody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością
.'" \. .....-_ U )-. (". _r_<.; ~ U' o
I \~~~fi~jowe~':l~ W

'~\ be~la ~ 'kawe

IlUir:ląn'S9 brutto korygują: podatek dochodowy od osób prawnych. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego
ku d . dowego nie wystąpiły.

rzychody
chody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, to jest pomniejszone o należny
atek od towarów i usług (VAT), ujmowane w okresach, których dotyczą.
szty

lSZty działalności operacyjnej obciążają w pełnej wysokości koszt własny przychodu działalności statutowej i
podarczej z wyjątkiem tych, które dotyczą następnych okresów sprawozdawczych i zgodnie z zasadą
owania współmierności przychodów i kosztów odnoszone są na rozliczenia międzyokresowe kosztów. Na wynik
sowy S.F.P. wpływają ponadto:
ostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością

_P,
chody finansowe

oszty finansowe
iążenia podatkowe

ik finansowy brutto Ilorygują: podatek dochodowy od osób prawnych. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego
u dochodowego ńie wystąpiły.

U"., ... 1~...Q.~:2._OA.~ .r ..

(miejscowość, data)
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rzyszenie Filmowców Polskich używa projektora filmowego dla Kina Kultura na podstawie umów leasingu
c:.cyjnego, które spełniają warunki leasingu finansowego. Przedmiot leasingu został przyjęty na stan środków

i ujęty w księgach rachunkowych.
środków trwałych w budowie to nakłady na niezakończony w 2018 roku remont pomieszczeń lokali

ch w budynku Pańska, oraz zakupione, a nie zainstalowane urządzenie do zabezpieczenia wewnętrznej

r
ormatycznej.

i ycje długoterminowe
~ siada 320 udziałów w TV Film sp. z 0.0. (KRS 0000176239) o łącznej wartości 192000,00 zł
/-----------'

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

MACJE DODATKOWE DO POZYCJI BILANSOWYCH

trwałe

ści niematerialne i prawne
siada:
do wytworzonej we własnym zakresie strony internetowej portalfilmowy.pl o wartości brutto 1450770,64 w

~~_ -Ll.l.!.rz.onej,
....d~ ych książek o wartości brutto 99340,00 w całości umorzonej
.__ I.J @ tania z oprogramowania o wartości brutto 87582,64 w całości umorzonej

. -_ 'Si nie Filmowców Polskich posiada wartości niematerialnych i prawnych na kwotę brutto
śqt e są w całości umorzone.
»

K \iiIlCLSC~:bKitto~
a'OJ~JIj 18 - 59.739.581,03

tuc·.,...,..-ri··'-s-wtrakcie roku - 2.994.800,52
- jszenia w trakcie roku - 4.066.514,60
- a 31/12/2018 _58.667.866,95
- ość umorzenia:
- a 01/01/2018 -16.780.124,24
c szenia w trakcie roku - 5.457.424,25
• jszenia w trakcie roku - 3.558.912,42

a 31/12/2018 - 18.678.636,07
ść netto środków trwałych - 39989230,88 zł
·a i zwiększenia wartości środków trwałych:
i - 2.291.486,02
enia techniczne - 101.150,65
y-196.115,80
ałe środki trwałe - 406.048,05
jszenie posiadania środków trwałych lub ich wartości:
i - 2.293.444,50
enia techniczne - 633.288,18
Y - 659.256,54
tałe środki trwałe - 480.525,38
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'Naobrotowe

y
ały to zapas artykułów spożywczych w restauracji, a towary to książki o tematyce filmowej.

ości krótkoterminowe
ości krótkoterminowe z tytułu dostaw to głównie należności z tytułu praw autorskich.
y dotyczące odpisów aktualizujących należności:
a oczątek okresu - 176.923,82 zł
'aner isy - 6.103,87 zł

. / ~P'tS - 395.720,40 zł
f.:S'y _::tI.~~ owy - 389.616,53 zł
'. ;.0 __ s ł~\ głównej mierze w ciężar należności i zobowiązań, bez wpływu na wynik finansowy, bowiem
·.2 . (~ow taFenależność od dostawców stanowiły zobowiązanie wobec uprawnionych z tytułu praw autorskich,
.~ .P.d~W": li)~ zarząd SFP-ZAPA jako organizacji zbiorowego zarządu prawami autorskimi.
6.•..:-. ńą~.f'ISJ~CY tytułu podatków to głównie kwota VAT naliczonego do odliczenia w 2019 roku.

na.lęZ!1~~nych to głównie należności z tytułu wypłaconych zaliczek dla uprawnionych SFP-ZAPA, kaucje i
~aty przez pracowników z ZFŚS.
'ci dochodzone na drodze sądowej to głównie należność dochodzona od TIM Sp. z 0.0.

cje krótkoterminowe
121.500.000,00 to wartość lokat zawiązanych w 2018 roku z datą zapadalności w 2019 roku.

· ~ odki pieniężne to kwota środków pieniężnych w drodze.
'<y 64.779.778,69 środków pieniężnych w kasach i na rachunkach bankowych, kwota 119.100,13 jest

• owana na kontach VAT.

erminowe rozliczenia międzyokresowe
kresowo rozliczane są w głównej mierze koszy ubezpieczeń mienia Stowarzyszenia i licencje udzielane
wo proporcjonalnie do okresu w jakim obowiązują.

- Fundusz własny

a 01/01/2018 wynosił 46.973.532,02 zł zwiększenie o kwotę 4.471922,77 stanowi nadwyżkę przychodów
tami z działalności statutowej za 2017 rok przekazaną na podstawie uchwały Zarządu na kapitał.

z lat ubiegłych dotyczy straty z działalności gospodarczej zgodnie z uchwałami Zarządu do pokrycia z zysków
l złych.

- Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

• ązania długoterminowe
5.622.800,00 to wartość kredytu zaciągniętego w Banku Millenium SA na zakup budynku bieżącej siedziby.

• ązania krótkoterminowe
1.250.400,00 zł to raty kapitałowe kredytu do spłaty w najbliższych 12 miesiącach.

- ązania z tytułu dostaw to bieżące zobowiązania dotyczące działalności SFP.
- ązania z tytułu podatków to bieżące zobowiązania podatkowe i ZUS za grudzień 2018 zapłacone w styczniu

DOwiązania to zobowiązania wobec twórców z tytułu tantiem.

;. funduszy specjalnych składa się z Funduszu Kasy Pogrzebowej, Statutowego Funduszu Wspierania
ści Filmowej i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

,::> ia międzyokresowe
ozliczenia międzyokresowe w kwocie 8.935.327,02 stanowią:
49,98 otrzymane środki dotyczące zadań statutowych, rozliczane równolegle do ich realizacji,

- .177,04 przychody przyszłych okresów do podziału miedzy uprawnionych, którzy powierzyli w zarząd
:rawa autorskie.
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MACJE DODATKOWE DO POZYCJI RACHUNKU WYNIKÓW

ody Z działalności statutowej
ody z działalności statutowej odpłatnej to przychody uzyskane z działalności SFP-ZAPA, Kina Kultura i Studia

ody z działalności statutowej nieodpłatnej to przychody uzyskane ze składek, dofinansowań oraz z Funduszu
:> ania Twórczości Filmowej.

ody z"d.~(alności gospodarczej
0r<aiUpod Restaurację Kultura - 279.933,28
lokalu pod Restaurację na ul. Pańskiej - 480.820,37
racja i usługi hotelowe w Domu Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym - 898,300,48

i wynik na działalności gospodarczej
z działalności gospodarczej dotyczy w głównej mierze Domu Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym i wynika z
wego charakteru placówki, której funkcjonowanie podporządkowane jest przede wszystkim bezpośredniej
ji celów statutowych, a tym samym osiągnięcie zysku z tej działalność nie jest celem samym w sobie. DPT w
erzu Dolnym jest to udzielnie członkom Stowarzyszenia i ich rodzinom wsparcia oraz pogłębiane więzi
skowych. W ramach działalności Dom Pracy Twórczej realizowane są trzy podstawowe funkcje:
zakwaterowania - zapewniającego właściwe warunki do wykonywania pracy twórczej i wypoczynku twórców

:: J h członkami SFP,
acyjną - stanowiącą naturalne zaplecze gastronomiczne świadczące usługi na rzecz gości zakwaterowanych
Pracy Twórczej, a także na rzecz klientów zewnętrznych;
kultury - rozumianego jako miejsce wydarzeń kulturalnych takich jak m.in. pokazy filmowe, warsztaty,
.e, różnego rodzaju wydarzenia artystyczne i kulturalne, towarzyszące lokalnym festiwalom filmowym,
celem jest propagowanie szeroko rozumianej kultury filmowej w społeczeństwie, a także sprzyjanie

.'" i i pogłębieniu więzi wspólnotowych oraz integracji środowiskowej twórców filmowych.

_ :o koszty działalności gospodarczej - 2.728.468,52 zł
- e materiałów i energii - 261.209,89
- bce - 417.223,73

odzenia z narzutami i świadczenia na rzecz pracowników - 733.671,20
• acja - 894.625,92

e - 160.573,44
. sprzedanych towarów i materiałów - 261,164,34

ólnego zarządu
ą kwotę 14.983.803,91 zł składa się:
materiałów i energii - 117.449,73

- bce - 3.382.535,26
_ odzenia z narzutami i świadczenia na rzecz pracowników - 6.385.935,12
:zacja - 4.635.670,68
e - 462.213,12
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:ałe przychody operacyjne
=<lażśrodków trwałych - 15.506,06

kosztów sądowych 103.061,30
tałe - 45.217,82

e koszty operacyjne
425.615,45 zł składa się z:
.ć netto likwidowanych środków trwałych - 413.174,51
aktualizujące - 3.690,00
tałe koszty operacyjne - 8.750,94

ACJE DODATKOWE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

ra środków pieniężnych:
:.atykrótkoterminowe - 121.500.000,00
unek dewizowy EUR (50 889,20 EUR) - 218.823,56
.ce rachunki bankowe - 64.533.148,82
i w kasach zł - 18027,49
i w kasie EUR(1 051 ,39) - 4520,98
i w kasie USD (1058,00) - 3977,76
i w kasie GBP (175,00) - 838,16
i w kasie CAD ( 160,00) - 441 ,92
tki naliczone na dzień bilansowy - 184.229,30
i w drodze - 11688,42

-= : 186.475.696,41

między bilansem otwarcia i zamknięcia w 2018 poszczególnych pozycji bilansowych:
· niematerialne i prawne 0,00
e aktywa trwałe -3.718.851,85
· i długoterminowe 0,00
e długoterminowe 0,00
inowe rozliczenia międzyokresowe 0,00

- .673,91
· i krótkoterminowe +202.374,00
e krótkoterminowe +10.945.427,16
ia międzyokresowe (aktywa) +42.365,34
statutowy +4.471.922,77
a z lat ubiegłych -1.064.976,48
-4.281.853,18
nia długoterminowe -1.425.333,47
ia krótkoterminowe +11.527.542,86

a międzyokresowe (pasywa) -1.754.313,94

::nałalności inwestycyjnej
y ze zbycia środków trwałych - 15.506,06

- etto sprzeda ych środków trwałych - 14870,77
iałalności in estycyjnej +635,29



PUSTA STRONA



TAŁE INFORMACJE DODATKOWE

20.05.2019

Strona: 8/14
Program: Finka-FK 12.1.a

eczenie na majątku firmy
-iada blokada na rachunku bankowym kwoty 50 839,04 EUR, będąca zabezpieczeniem płatności czynszu
- mowany lokal. Druga kwota to blokada na rachunku bankowym kwoty 13 000 000,00 zł. stanowiąca
€Czenie spłaty kredytu.

dnienia
. 31/12/2017 stan zatrudnienia wynosił 93 osoby .
. 31/12/2018 stan zatrudnienia wynosił 90 osób.

• owa informacja dotycząca podatku dochodowego

Rok bieżący Rok poprzedni
-850527,89 3584511,29

0,00 0,00

23464,63 0,00

0,00 0,00

164812,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 3584511,00

24379,00 177 565,00

ody zwolnione z podatku

ody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym do
wania w latach przyszłych
ody ujęte w księgach lat poprzedicyh, opodatkowane w roku

i nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów
i ujęte w księgach lat poprzednich, stanowiące koszty
e lat przyszłych

i ujęte w księgach lat poprzednich stanowiące koszty
e roku bieżącego

- - z lat ubiegłych zmniejszająca podstawę opodatkowania w
. ym

:::l. ~·10t1.5 .
=lSCOwość, data)

.... ~~.~ .
( at i pod P s osoby, której powierzono

F ri'łjl . łfflilR&Ch~~~Ch! 0\.v, RACHUNKOW~ 1, ~
BartlOmiej Krzyżańskl

SłoWikIJWsklego46, 0"5-090 ~n
NIP !B4 212 61 49 Regon 141579090

tel. 504 290 719
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lit NIE FILMOWCÓW POLSKICH, NIP: 525-12-88-627

WARZYSZENłE
C"WCÓW POLSKICH BILANS
It;; - 35, 00-834 Warszawa Sporządzony na dzień: 31.12.2018~:..;.?.! 00, fax +22 5124101

--.s,n. REGON 00011&002
. . ............... . ....- ęć jednostki)

r
Stan na dzień

31.12.2018 31.12.2017
AKTYWA

!ł"Twa trwałe 01 41184286,08 44 903137,93
~ lematenalne i prawne 02 0,00 0,00

aktywatrwałe 03 40992286,08 44 711 137,93
~ ......:....:długoterminowe 04 0,00 0,00
1"'II~s"jqe długoterminowe 05 192000,00 192000,00
I!""'_U in~!NQzliczenia międzyokresowe 06 0,00 0,00
.11:- .5Ló't>$'\ 07 214461 885,27 203270044,86"p'·~o
''''~ li~",\ -.<-~\ 08 278843,71 277 169,80#-.. r:; c..P

~ \l" ""L~@ot~rm~(lNe 09 27 525406,90 27 323 032,90
~ _· .••·'Kltf{ 10 186475696,41 175 530 269,25rIC'2"' - - ,..,.~ .""",pt mi'l0lNeo.,. . "-, ,-'"I 11 181 938,25 139572,91\ <!J . _ 7 oz~nia międzyokresowe

f Itszne I';i>ł~tt .o'Mundusz statutowy 12 0,00 0,00
•• ,.a:zęm,"'"\ ':)/ 255 646 171,35 248173182,79- PASYWAI. -
"'''''r:2SZ własny 13 38966292,33 39 841 199,22
Ir.;. statutowy 14 51 445454,79 46 973 532,02
~fundusze 15 0,00 0,00
f;~ s::ata) z lat ubiegłych 16 -11 604255,57 -10539279,09
r> !;;Cta) netto 17 -874906,89 3406946,29

nia i rezerwy na zobowiązania 18 216679879,02 208331 983,57
1Dw. '.3 zobowiązania 19 0,00 0,00
I'--nia długoterminowe 20 5622800,00 7048133,47

nia krótkoterminowe 21 202121 752,00 190594209,14
~-"'.o<i miedzyokresowe 22 8 935 327,02 10 689 640,96
k m 255 646 171,35 "' 248173182,79r

I

.. ~.? ..Q".C?,.~ .
--~""ość, data) (d't~'i'~ ci~i~ ~~~~,:1M;~?~cg.1~~~~~..

pro adzenie ksiąg rachunkowych)

fAVjir~~~~NKOWE
Bart!J;',ej Krzyżańskl

SłowlklJWsklego46, 05-090 ~n
NIP534 212-61 49 Regon141579090

tel. 504 290 719





-.!: IE FILMOWCÓW POLSKICH, NIP: 525-12-88-627

lY~SłA
l ' v,;'. V':

ARZYSZENIE RACHUNEK WYNIKÓW;(,l}."OWCÓW POLSKICH
• IF a 85, 00-834 Warszawa Sporządzony za okres: 01.01.2018 - 31.12.2018
, ~:·.Jl00,fax+225124101
, J;:5- :. ;;8-627. REGON: 0001118002

........... , ." .
ęć jednostki)

Dane za okres

\
Rok bieżący Rok poprzedni

- _ z działalności statutowej
23 38216506,04 42169949,36

~f z nieodpłatnej działalności pożytkupublicznego
24 15 151 848,15 18022131,60

~ _ z odpłatnej działalności pożytku publicznego
25 23064657,89 24147817,76

___ , z pozostałej działalności statutowej 26 0,00 0,00

JI:S=I działalności statutowej
27 25414999,50 28 732 120,92

!IC'" -,,:odpłatnej działalności pożytku publicznego 28 14069420,99 16791613,85

.'_,Qziałalnościpożytku publicznego
29 11 345 578,51 11 940507,07-~= !nZOSt~er~łalności statutowej
30 0,00 0,00

_A ~ ~t~:tlżra\llności statutowej (A-B)
31 12 801 506,54 .13437828,44

:; -=. _ ~~~~Z)iłłcrlti pści gospodarczej
32 1659054,13 1477 873,80

I_~ ~ ~ł}lndścr! ospodarczej
33 2728468,52 2542850,28

v ~ ~tąJ.vQ:Ział~ ności gospodarczej (D-E)
34 -1 069414,39 -1 064976,48

V:'
- og<,t;l...(--'.,;;'./rządU 35 14 983 803,91 13328904,51

~\
•.. stratąI ~"d'iła'łalności operacyjnej (C+F-G)

36 -3251 711,76 -956052,55
--

li • ~. :;Chody operacyjne
37 163785,18 817 442,36

~~ •...koszty operacyjne
38 425615,45 575821,91

~:CQody finansowe
- 39 2949489,22 4596020,45.

~finansowe
40 286475,08 297077,06

jaj mata) brutto (H+I-J+K-L)
41 ił'" -850527,89 3584511,29

I ~ - ,
.....__ •• dochodowy 42 24379,00 177 565,00

10.' ja.:: mata) netto (M-N)
-. - - ~ 43 -874906,89 3406946,29- - -

q .O:!l·. w.~g._r.....
~ość, gata)

.......·~t~!f4_ .
( t i po is osoby, której powierzono

row zenie ksiąg rachunkowych)
2°..)_Q 1,. '1..01'1.

FAVAT~~~~NKOWE
BartłOmiej Krzyźańskl

SIowlkCłWsklego 46, 05-090 Raszyn
NIP S34 212-6149 Regon 141579090

teł. 504 290 719
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1 ~~t.J~EIILMOWCÓW POLSKICH,NIP: 525-12-88-627
I, • YS2ENłE

W ( f~~OWPOLSKICH RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH,N ~c -:> 00-834 Warszawa
'.":; )'J.fax+225124101 sporządzonyzaokres od01c01.2018do31.12c2018
J "7 REGON 000818002,I

, jednostki)

I (metoda pośrednia) jednostka obliczeniowa: PLN

Dane za rok

Rok bieżący Rok poprzedni

01 -874906,89 3406946,29
02 15750888,89 20 940 248,34
03 5536157,82 3580931,32
O~ 23280,77 756,07
os 16733,30 211 035,72
06 635,29 -44759,58
07 0,00 0,00
08 1 673,91 -16816,10
09 202374,00 3998985,03
10 12306775,92 18161 186,65
11 -1 796679,28 -5679 768,21
12 -540062,84 728697,44
13 14875982,00 24347194,63

14 15506,06 81 354,81
15 15506,06 81 354,81
16 0,00 0,00
17 0,00 0,00
18 0,00 0,00
19 0,00 0,00
20 0,00 0,00
21 0,00 0,00
22 0,00 0,00
23 0,00 0,00
2~ 0,00 0,00
25 0,00 0,00
26 2246174,58 4354 794,10
27 1313675,39 1147871,44
28 932499,19 3206922,66
29 0,00 0,00
30 0,00 0,00
31 0,00 0,00
32 0,00 0,00
33 0,00 0,00
3~ 0,00 0,00
35 -2 230 668,52 -4 273 439,29

3B 65700,79 66785,13
37

0,00 0,00

38 0,00 0,00
39 0,00 0,00
40 65700,79 66785,13
~1 1765587,11 1703670,15
~2 0,00 0,00
43 0,00 0,00
~~ 0,00 0,00
45 1 354600,00 1250400,00
~6 0,00 0,00
47 0,00 0,00
48 202552,11 238340,15
~g 0,00 0,00
50 208435,00 214930,00
SI -1 699 886,32 -1 636885,02

Wyszczególnienie

'\JI.------~------------------------------------------------~----------~~--~~----~~------~
~ -6 " środków pieniężnych z działalności operacyjnej
~ ~ strata) netto
Ir"'!ty razem

~ s:raty) z tytułu różnic kursowych

~ udziały w zyskach (dywidendy)

,- ~ z działalności inwestycyjnej

,,:. ~ :::::;r#u ~asów

:; o "'~nq na!EiŻności

"::~j ~,.••;stin4 zob~wiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

\ 1 •. zc~ r9.z~czeń międzyokresowych

~ ~~/
• ";/"!'rSW'niężne netto z działalności operacyjnej (1+/-11)

c c _ .;.._; środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
'I~~

I:joe Ma ości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

t::;::::e ~stycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

,•.~ .."'" finansowych, w tym:
I•..• _ec-:ostkach powiązanych

:111'':& :cznstałych jednostkach

,': aktywów finansowych
._ r.:.endy i udziały w zyskach

udzielonych pożyczek długoterminowych

.~ wpływy z aktywów finansowych

~ .cąwy inwestycyjne

~ Martości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
lIIe:= ~_ nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
.:r"":la ansowe, w tym:

.::= 1!C"ostkach powiązanych
,~::B,;:c:::3Slałych jednostkach

1- ~ aktywów finansowych

1- :::'=:::";:;-,c pożyczki długotenninowe

Ie.~~ inwestycyjne

--;-'1 pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

:=;;.~ środków pieniężnych z działalności finansowej

~ z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych
l -.. ....•_ do kapitału
, ~ :czyczki

~ :Jl..:::lych papierów wartościowych

1~!::'71'1_NJ finansowe

~ -==-,= .. (akcji) własnych
..._ -~ e wypłaty na rzecz właścicieli~:.=.y--.1aty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

~ ~J-":"'" i pożyczek~ ~,-=.papierów wartościowych
~ -id1 zobowiązań finansowych

~ 'ązań z tytułu umów leasingu finansowego

I.~----------------------------------------------~+-------------~+-------------~

l!!,,~~~,~-~~.anis~o~w~e~~~~~~~~~~~[[~================~l=======~~~~~~========~~~~~'11 -.- ~niężne netto z działalności finansowej (I-II)



----

PUSTA STRONA



:= FILMOWCÓW POLSKICH, NIP: 525-12-88-627

C RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH c.d.,
sporządzony za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

(metoda pośrednia) jednostka obliczeniowa: PLN

Dane za rok
Wyszczególnienie

Rok bieżący Rok poprzedni
_ .3 pieniężne netto, razem (A.III+/-BJII+/-C.III) 52 10945427,16 18 436 870,32

..
zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 53 10945427,16 18436870,32

:ci stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 54 6500,82 0,00

~ ;:ieniężne na początek okresu 55 175 530 269,25 157 093 398,93
~ pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 56 186475696,41 175530269,25

_ ~ czonej możliwości dysponowania 57 195917,72 177 962,50
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- ,~-.:. --===:,- . ~ 525-12-88-627

!E: ZESTAWIENIE ZMIAN
'-

- ,-,,-_I~---.. W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYMIk -
..__ .. IS'2 porządzone za okres od 01.01,2018 do 31,12.2018
II. :~---

~
- ---

j
jednostka obliczeniowa: PLN

J

•••r"SZcz.eg6Inienie
Dane za rok

Rok bieżący Rok poprzedni
~
lIc:=a "-~-',~-;;"j':-.a początek okresu (BO) 01 39841 199,22 36 434 252,93

..: _ - i.l2SiOd (pcaytal rachunkowości 02 0,00 0,00_.~ 03 0,00 0,00

; ~ OO=--_;,:;s::l 'iIiłiis..-:, r.apoczątek okresu (BO), po korektach a. 39841199,22 36 434 252,93
.'_'" -- -- --I :o:::s::a-,.,owy na początek okresu as 46 973 532,02 45 350 694,64

.~,-
.•... -

) podstawowego 06 0,00 0,00.-
..;>~~ ,~t;(.uIu) 07 0,00 0,00

" 0_ ~ .- .-
'l•••,~akcji) 08

i- -~
0,00 0,00

" --: (z ł)ruIu) 09
N 0,00 0,00
'a:: z C:xt ___ -- o _

(a cji) 10
o 0,00 0,00
ć) ~- -- -) pO;lstawowy na koniec okresu 11 46 973 532,02 45 350 694,64

. -~~_ ••• ~ zapasowy na początek okresu
, .. 12 - 0,00 0,00

'.

~ ~ (fundus.zu) zapasowego 13 4471 922,77 1622837,38~- (z tytułu) 14 4471922,77 1 622837,38

-~ acji powyżej wartości nominalnej 15 0,00 0,00

-,::a::::::a.. zysku (ustawowo) 16 0,00 0,00

- zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 17 4471922,77 1 622837,38

~j _ ___enie (z tytułu) 18 0,00 0,00

-L~T"-"'" straty 19 0,00 0,00

'Ii_ <C:Ild:a1u(funduszu) zapasowego na koniec okresu 21 4471 922,77 1 622837,38

I~~ (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 21 0,00 0,00

-;::-.:;any przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 2: 0,00 0,00

II~ kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 2 0,00 0,00

1&: =.-;ększenie 2 0,00 0,00

II ! ':: ::lTJliejszenie 2! 0,00 0,00

-lCycia środków trwałych 21 0,00 0,00

~~ (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2 0,00 0,00

e kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 2! 0,00 0,00

~y pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 2 0,00 0,00

'" zwiększenie
31 0,00 0,00

:: zmniejszenie 31 0,00 0,00

'~łe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 3: 0,00 0,00

hsk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
33 0,00 0,00- -. -

:-,,"S( z lat ubiegłych na początek okresu 34 0,00 0,00

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ' o'
35 ,0,00 - 0,00

- orekty błędów
36 0,00 0,00

~fSk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 37 0,00 0,00

~ zwiększenie (z tytułu)
38 -0,00 0,00,

I - podziału zysku z lat ubiegłych
39 0,00 0,00

:: zmniejszenie
40 0,00 0,00

~ z lat ubiegłych na koniec okresu
41 0,00 0,00

~ta z lat ubiegłych na początek okresu
42 0,00 0,00

_ - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 43 0,00 0,00

- orekty błędów
44 0,00 0,00

~rta z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
45 0,00 0,00

a) zwiększenie (z tytułu) 46 10 539 279,09 9875084,21

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
47 10539279,09 ' 9 875 084,21

!l) zmniejszenie 48 -1 064976,48 -664194,88

\uata z lat ubiegłych na koniec okresu 49 11 604 255,57 10 539 279,09

~JSk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 50 -11 604255,57 -10539279,09
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~YSZENIE FILMOWCÓW POLSKICH, NIP: 525-12-88-627

ZESTAWIENIE ZMIAN
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM c.d.

sporządzone za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: PLN

Wyszczególnienie

0,00 3406946,29
874906,89 0,00

0,00 0,00
38 966 292,33 39841 199,22

0,00 0,00

Dane za rok

Rok bieżący Rok poprzedni
Nynik netto 51

·874 906,89 3406 946,29
a) zysk netto 52

b) strata netto 53

c) odpisy z zysku

<apitał (fundusz) własny na koniec okresu (8Z) 55

<apitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku
aty)

56

..
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Kancelaria Notarialna
Małgorzata Kieruzal-Rydzewska

00-837 Warszawa, ul. Pańska 98 lokal 1
tel. 22 890 77 31 tel./ fax 22 890 77 28

NIP: 118-149-24-95
e-mail: kancelaria@kieruzal.pl

Repertorium A numerG01i? /2019

146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U.
2018 r., poz. 2174 ze zm.). ------------------------------------------------------------------------------------

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, gdyż dokonana w dniu dzisiejszym

czynność nie jest wymieniona wart. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od

czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r., poz. 1150) l me podlega temu
podatkowi. -------------------------------------------------------------------------------------------------------





S.F.P. - Z.A.P.A.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 2018 rok
Rok 2017 Rok 2018

A. Przychody z działalności statutowej 15 068 226,68 15 467 540,26
1. Składki członkowskie 14 992 206,68 15397340,26
2. Inne przychody statutowe 76020,00 70200,00
B. Koszty realizacji zadań statutowych 2756317,19 3164686,41
C. Wynik finansowy działalności statutowej
(A-B) 12311909,49 12 302 853,85
D. Przychody netto ze sprzedaży usług 0,00 0,00
E. Koszty sprzedanych usług 0,00 0,00
1. Zużycie materiałów i energii 0,00 0,00
2. Usługi obce 0,00 0,00
3. Wynagrodzenia i narzuty na

wynagrodzenia 0,00 0,00
4. Amortyzacja 0,00 0,00
5. Pozostałe 0,00 0,00

F. Zysk (strata) ze sprzedaży (D-E) 0,00 0,00
G. Koszty ogólnoadministracyjne 7812281,61 8560186,86
1.zużycie materiałów i energii 66 185,65 62868,91
2.usługi obce 1 811 556,25 2708324,63
3.wynagrodzenia i świadczenia na rzecz
pracowników 5743583,45 5506499,05
4.amortyzacja 73 102,98 136 171,39
5.pozostałe koszty 117853,28 146322,88
H. Zysk (strata) z działalności statutowej i
gospodarczej (C+D-E-G) 4499627,88 3742666,99
I. Pozostałe przychody operacyjne 724329,12 140854,17
J. Pozostałe koszty operacyjne 120000,26 5878,46
K. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
(H+I-J) 5103956,74 3877 642,70
L. Przychody finansowe 4593336,94 2928696,19
Ł. Koszty finansowe 28755,33 43839,75
M. Zysk (strata) z działalności statutowe i
gospodarczej (K+L-Ł) 9668538,35 6762499,14
N. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00
O. Zysk (strata) brutto (M+/-N) 9668538,35 6762499,14
P. Podatek dochodowy 0,00
R. Zysk (strata) netto (O-P) 9668538,35 6762499,14
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ZWIĄZEK AUTORÓW I PRODUCENTÓW AUDIOWIZUALNYCH, NIP: 525-12-88-627

BILANS
Sporządzony na dzień: 31.12.2018

(pieczęć jednostki)

AKTYWA
Stan na dzień

31.12.2018 31.12.2017
A. Aktywa trwałe 01 252249,82 289352,75
I. Wartości niematerialne i prawne 02 0,00 0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 03 0,00 0,00
2. Wartość firmy 04 0,00 0,00
3. fnne wartości niematerialne i prawne 05 0,00 0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 06 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 07 252249,82 289352,75
1. Srodki trwałe 08 205557,18 289352,75
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 09 0,00 0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10 45515,29 81 405,85
c) urządzenia techniczne i maszyny 11 116 411,51 159504,78
d) środki transportu 12 33075,10 48340,42
e) inne środki trwafe 13 10555,28 101,70

2. Srodki trwałe w budowie '4 46692,64 0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 15 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 16 0,00 0,00
1. Od jednostek powiązanych 17 0,00 0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 18 0,00 0,00
3. Od pozostałych jednostek '9 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 20 0,00 0,00
1. Nieruchomości 21 0,00 0,00
2. Wartości niematerialne i prawne 22 0,00 0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe 23 0,00 0,00
a) w jednostkach powiązanych 24 0,00 0,00
- udziały lub akcje 25 0,00 0,00
- inne papiery wartościowe 26 0,00 0,00
. udzielone pożyczki 27 0,00 0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe 28 0,00 0,00

b) w pozostalych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 29 0,00 0,00
- udzialy lub akcje 30 0,00 0,00
- inne papiery wartościowe 31 0,00 0,00
- udzielone pożyczki 32 0,00 0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe 33 0,00 0,00

c) w pozostałych jednoSłkach 34 0,00 0,00
- udziały lub akcje 35 0,00 0,00
- inne papiery wartościowe 36 0,00 0,00
- udzielone pożyczki 37 0,00 0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe 38 0,00 0,00

4. Inne inwestycje długoterminowe 39 0,00 0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 40 0,00 0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 41 0,00 0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 42 0,00 0,00

STOW/,RlYSlENIE fILMOW( W POLSKICh
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ZWIĄZEK AUTORÓW I PRODUCENTÓW AUDIOWIZUALNYCH, NIP: 525-12-88-627

BILANS c.d.
Sporządzony na dzień: 31.12.2018

AKTYWA Stan na dzień
31.12.2018 31.12_2017

B. Aktywa obrotowe 43 282 705 138,96 258231 647,40
I. Zapasy 44 0,00 0,00
1. Materiały 45 0,00 0,00
2. Półprodukty i produkty w toku 46 0,00 0,00
3. Produkty gotowe 47 0,00 0,00
4. Towary 48 0,00 0,00
5. Załiczki na dostawy i usługi 49 0,00 0,00
II. Należności krótkoterminowe 50 117861 796,02 104429001,90
1. Należności od jednostek powiązanych 51 90 990 195,94 78931 747,02
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 52 0,00 0,00
- do 12 miesięcy 53 0,00 0,00
- powyżej 12 miesięcy 54 0,00 0,00

b) inne 55 90990 195,94 78931 747,02
2. Nałeżności od pozostałych jednostek. w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 56 0,00 0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 57 0,00 0,00
- do 12 miesięcy 58 0,00 0,00
- powyżej 12 miesięcy 59 0,00 0,00

b) inne 60 0,00 0,00
3. Należności od pozostałych jednostek 61 26 871 600,08 25 497 254,88
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 62 6418257,26 7789873,61
- do 12 miesięcy 63 6418257,26 7789873,61
- powyżej 12 miesięcy 64 0,00 0,00

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdrowo oraz innych tytułów publiczno-prawnych 65 117123,22 46286,51
c) inne 66 20 182 671,48 17661 094,76
d) dochodzone na drodze sądowej 67 153548,12 0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 68 164 723 996,99 153749779,95
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 69 164 723 996,99 153749779,95
a) w jednostkach powiązanych 70 0,00 0,00
- udziały lub akcje 71 0,00 0,00
- inne papiery wartościowe 72 0,00 0,00
- udzielone pożyczki 73 0,00 0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 74 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 75 119 000 000,00 84 000 000,00
- udziały lub akcje 76 0,00 0,00
- inne papiery wartościowe 77 0,00 0,00
- udziełone pożyczki 78 0,00 0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 79 119000000,00 84000000,00

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 80 45 723 996,99 69749779,95
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 81 45539 767,69 69581215,45
- inne środki pieniężne 82 184229,30 168564,50
- inne aktywa pieniężne 83 0,00 0,00

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 84 0,00 0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 85 119345,95 52865,55
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 86 0,00 0,00
D_Udziały (akcje) własne 87 0,00 0,00
Aktywa razem 282957388,78 258521 000,15
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ZWIĄZEKAUTORÓWI PRODUCENTÓWAUDIOWIZUALNYCH,NIP: 525-12-88-627

BILANS c.d.
Sporządzony na dzień: 31.12.2018

PASYWA Stan na dzień
31.12.2018 31.12.2017

A. Kapitał (fundusz) własny 88 103603694,16 96 841 195,02
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 89 96 841 195,02 87 172 656,67
II. Kapital (fundusz) zapasowy, w tym: 90 0,00 0,00
- nadwyżka wartosci sprzedaży (wartosci emisyjnej) nad wartoscią nominalną udzialów (akcji) 91 0,00 0,00
III. Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 92 0,00 0,00
. z tytułu aktualizacji wartosci godziwej 93 0,00 0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 94 0,00 0,00
. tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 95 0,00 0,00
- na udziały (akcje) własne 96 0,00 0,00

V. Zysk (strata) z lat ubieglych 97 0,00 0,00
VI. Zysk (strata) netto 98 6762499,14 9668538,35
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkosc ujemna) 99 0,00 0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 100 179 353 694,62 161 679805,13
I. Rezerwy na zobowiązania 101 0,00 0,00
1. Rezerwa z tytulu odrocznego podatku dochodowego 102 0,00 0,00
2. Rezerwa na swiadczenia emerytalne i podobne 103 0,00 0,00
· długoterminowa 104 0,00 0,00
- krótkoterminowa 105 0,00 0,00

3. Pozostale rezerwy 106 0,00 0,00
· dlugoterminowe 107 0,00 0,00
- krótkoterminowe 108 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 109 0,00 0,00
1. Wobec jednostek powiązanych 110 0,00 0,00
2. Wobec pozostalych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 111 0,00 0,00
3. Wobec pozostalych jednostek 112 0,00 0,00
a) kredyty i pożyczki 113 0,00 0,00
b) z tytulu emisji dlużnych papierów wartosciowych 114 0,00 0,00
c) inne zobowiązania finansowe 115 0,00 0,00
d) zobowiązania wekslowe 116 0,00 0,00
e) inne 117 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 118 172800517,58 153904 120,07
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 119 0,00 0,00
a) z tytulu dostaw i usług, o okresie wymagalnosci: 120 0,00 0,00
- do 12 miesięcy 121 0,00 0,00
· powyżej 12 miesięcy 122 0,00 0,00

b) inne 123 0,00 0,00
2. Zobowiązania wobec pozostalych jednostek, w których jednostka posiada zaang. w kapitale 12' 0,00 0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie 'wymagalnosci: 125 0,00 0,00
- do 12 miesięcy 126 0,00 0,00
· powyżej 12 miesięcy 127 0,00 0,00

b) inne 128 0,00 0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 129 170 683 865,96 153132874,93
a) kredyty i pożyczki 130 0,00 0,00
b) z tytulu emisji dłużnych papierów wartosciowych 131 0,00 0,00
c) inne zobowiązania finansowe 132 0,00 0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnosci: 133 779509,84 580251,80
- do 12 miesięcy 134 779509,84 580251,80
· powyżej 12 miesięcy 135 0,00 0,00

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 136 0,00 0,00
f) zobowiązania wekslowe 137 0,00 0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezp. społ. i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno- prawnych 138 3087,10 0,00
h) z tytułu wynagrodzeń 139 0,00 0,00
i) inne 140 169 901 269,02 152552623,13

4. Fundusze specjalne 141 2116651,62 771 245,14
łV. Rozliczenia międzyokresowe 142 6553177,04 7775685,06
1. Ujemna wartosc firmy 143 0,00 0,00
2. Inne rozłiczenia międzyokresowe 144 6553177,04 7775685,06
- długoterminowe 145 0,00 0,00
- krótkoterminowe 146 6553177,04 7775685,06

Pasywa razem 282957388,78 258521 000,15

J, -E" "K /.ISKI
rr<[2~5

(~~/V.~ . .j.?.9.· ..C?.~2011~.· .
(miejscowoś'ć, data) (data i podpis osoby, której powierzono

prowadzenie ksiąg rachunkowych)
STOW,'.RZYSZENIE Fll1A~WC W I'OLSKICH



SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA

ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Dla Zarządu Głównego ,Komisji Rewizyjnej ,Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Filmowców

Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 85.

Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzien 31.12.2018 r. skaładają się z :

- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 255.646.171,35 zł;

- rachunek zysków i strat za okres 01.01.-31.12.2018 r. wykazujący stratę netto na działalności

gospodarczej i statutowej w wysokości 874.906,89 zł;

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

- dodatkowe informacje i objaśnienia;

- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o

10.945.427,16 zł;

- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan funduszu własnego na dzień 31.12.2018 r.

w wysokości 38.966.292,33 zł;

Do sprawozdania finansowego dołączono sprawozdanie Zarządu. Została sporządzony bilans i

rachunek zysków i strat dla Związku Artystów i Producentów Audiowizualnych na podstawie

odrębnie prowadzonych ksiąg rachunków dla tej jednostki. Bilans ZAPA pó wyeliminowaniu obrotów

wewnętrznych stanowi część składową bilansu Stowarzyszenia.

Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych

ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 29 września1994r. o rachunkowości (Dz.U z 2018r. poz. 395 z późn.zm.), wydanymi na

jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi przepisami prawa , a także statutem

Stowarzyszenia

Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną którą uznaje za niezbędną dla

sporządzenia sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia

spowodowanego oszustwem lub błędem. Kierownik jednostki powierzył prowadzenie ksiąg

rachunkowych oraz sporządzenie sprawozdania finansowego Biuru FAVAT Biuro Rachunkowe



Bartłomiej Krzyżański z siedzibą w Raszynie, ul. Słowikowskiego 46. Biuro przyjęło również

odpowiedzialność za rozliczanie podatków oraz sporządzenie sprawozdania finansowego.

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i

jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki zgodnie z mającymi

zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi przez Stowarzyszenie zasadami

polityki rachunkowości.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

1) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz

nadzorze publicznym( Dz.U z 2017 roku poz. 1089) ( "ustawa o biegłych

rewidentach"),

2) Krajowych standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych

Standardów Badania przyjętych uchwałą nr. 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych

Rewidentów z dnia 10 lutego 2015r. z późn.zm.

Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia

badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera

istotnego zniekształcenia.

Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i

ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego rewidenta,

w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego

oszustwem lub błędem. Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę działanie

kontroli wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez jednostkę

sprawozdania finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach

procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej jednostki.

Badanie obejmuje także ocenę odpowiedzialności przyjętych zasad ( polityki) rachunkowości,

racjonalności ustalonych przez kierownika jednostki wartości szacunkowych, jak również ocenę

ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanej jednostki ani

efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw jednostki przez kierownika jednostki obecnie lub

w przyszłości.

Wyrażamy przekonanie ,że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą

odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania.



Opinia.

Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz

sytuacji finansowej Stowarzyszenia na dzień 31.12.2018r. oraz jej wynik finansowy za rok 2018. Nie

stwierdzamy zagrożeń dla kontynuacji działalności stowarzyszenia w dającej się przewidzieć

perspektywie czasowej.

Nasza opinia o sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania zarządu z działalności. I

Działający w imieniu Przeprowadzający badanie

"Buchalter" Spółka z 0.0.

Kluczowy

Warszawa, ul. ]aracza 3 m.B
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