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1. Informacje organizacyjne

Zydowskie stowarzyszenie ,.Czulent" działa w oparciu o Ustawę z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Podstawowym celem statutowym działanie na rzecz odbudowy kultury żydowskiej z
Polsce.

2. Polityka rachunkowości Zydowskiego
a)

stolvarzyszenia ,,Czulent" obejmuje

:

zasadę ciągłości-poprzęz ciągłe dokonylvanie w kolejnych latach obrotowYch

jednakowo grupowania operacji gospodarczych ,rłyceny aktywów i pasyłvów,
dokon}"wani e odpi s órł, amorlyz acyj nl,ch,u staleni a rvyniku

fi

nans owe go i

spr;rządzania sprarvozdań finansorr-r,ch tak ,ab.v dane ri,l,nikajape z ksiąg
rachunkowych lv kolejnych latach blł1, porórvnyu,alne.

b)

zasadę kontynuacji

- oznaczająca wykazywanie w księgach rachunkowych na

dzień ich otwarcia stan aktywów i pasyrvów w tej samej wysokości co na dzień ich

zamknięcia w poprzednim roku obrotow}łn.

c)

zasadę memoriałów- która oznacza ,że Zydowskie stowarzyszenie ,,Czulent"

ujmuje w księgach rachunkowych wszystkie osiągnięte przlpadającę na Jęgo tzecz

przychody

i

obciĘające go koszty związane ztymi przychodami dotyczące

danego roku obrotowego ,niezaleznie od ich zapłaty.

d)

zasadę współmiernościprzychodów

i związanych z nimi kosztów - która oznacza

są
,że do aktyłvów lub paslłvów danego okresu sprawozdawczęgo zaliczane

koszty lub przychody dotyczące okresów orazprzypadające na ten okres
sprawozdaw czy koszty ,które jeszczę nie zostały poniesione,

e)

zasadę ostrozności - co oznaaza ,że poszczególne składniki aktywów i PasYwów

wycenia się stosując rzeczyłviścieponiesione na ich nabycie (wYtworzenie) cenY
(koszty),
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3. Uzupełniające dane

o aktywach i pasywach bilansu.

MAJĄTEK S TOWARZYSZENIA
Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazuje się w
wartości księgowej netto. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegają
amorty zacjt (umorzeniu)

.

Podstawą dokonywania odpisów anoĘzacyjnych stanowi tabela amortyzacyjna
(plan) jednostki. Amortyzacjaliczona jest metodąliniowązgodnie z obowiązującymi

stawkami.

Do środków trwĄch oraz wartości niematerialnych i prawnych zalicza się te Środki,
których wartośćpoczątkowa w dniu przyjęcia do użlkowania jest wyższaniż
3 500,00 zł, a drugim kryterium jest okres

użlkowania powyzej jednego roku,

środki trwałe o wartości początkowej niższej niż 3 500,00 zł mogązastaĆ odPisane
jednorazowo w całościw koszĘ. W trakcie roku obrotowego nie zakuPiono Środków

trwaĘch.

Aktywa trwałe Stowarzyszenia na dzień sporz ądzaniabilansu w}noszą: 0,00 zł
Aktywa obrotowe ta dzieh sporządzenia bilansu WynoSZą 12 6t8rl9 zł.
Składają się z następujących pozycji:
11 679,68 zł

Środki pieniężne

938,51 zł

Należnościkrótkoterminowe
Łącznasuma aktywów na dzień bilansowy

wynosi

12 618119 zł
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Strukfura funduszy:

11500,74 zł

Fundusze własne Stowarzyszenia

KapitĄ

obce na dzień 3I.12,ż011 składają się z następujących pozycji:

Zobowiryaniakrótkoterminowe I0ż3,28zl
Rozliczenia międzyokresowe 94,\7 zl
Łącznasuma pasywów na dzień bilansowy

wynosi

12 618,19 zł

WYNIK FINANSOWY ROKU BIEZĄCEGO
Wpikiem finansowym na dzień 3L12,2011 jest

strata rv r,vysokości569,65 zl.

Przekształcenie lrynilru bilansowego w wynik podatkowy
Kwota

Treść

54 304,08

przvchodv bilansowe
Razem przvchody podatkowe

54 304,08

53 734.43

kosztv bilansowe
Kosźv niestanowiące kosztów uzyskania przychodu
Razem kosztv podatkowe

839, l 5

52 895,28
1 408,80

Dochód/ Strata

1 408.80

Dochód wolny od podatku zgodnie z a{.!ż_q§!:!
Podatek dochodowv bieżący

0,00
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Zvdowst<re Stowarzyszenie
ul. Kupa 18, 31-057 Krakow
rns zzbsso REGON 120081681
NlF s762300850
(Naała jednostki)

REGON: 120081681

Rachunek wyników
na dzień 31,12,20'l'|

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 1 5.1 1 .2001 (DZ. U. 1 37poz.

I

ll.

B.

c.
D.

Przvchodv z działalnościstatutowej
składki brutto okrślone statutem
lnne orzvchodv określone statutem
Kosztv realizaci i zadań statutowych
(wielkośćdodatnia lub ujemna) (A-B)

4
5

Amońvzacia

2
J

6

E.
F,
H,
l.

wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G,H)

J.
l

41 448.12

1 862,70
1 123,59
100,00
3 299,00

54 286,02
39 985,18
14 300,84
13 749,25
5 759,35
2 230,75
1 20,00
4 800,00

450,00

839"1 5

153,52
0,09

18,06

5125,52

569,65

5125,52

569,65

Zvski i straty nadzwyczajne
zvski nadzwvczaine - wielkośc dodatnia

K.

Stratv nadzwvczaine - wielkośćuiemna
Wvnik finansowy ogołem (l+J)
Różnica ałiększająca koszty roku następnego

ll.

@chody

ll,

54 286,02

pozostałe
Pozostale przychody (nie wymienione w pozycji A i G)
Pozostałe koszty (nie wymienione w poz, B, D i H)

przvchodv finansowe
koszty finansowe

G.

Kwota za rok obrotowy

41 448,12

39 891,78
1 556,34
6 835,29

Koszty administracyjne
Zużvcie materiałów i energii
Usłuqi obce
Podatki i opłaty
świadczenia

1

539)

4

3

2

1

A.

Kwota za rok poprzedni

Wyszczególnienie

Pozycja

1

(wielkośćuiemna)

roku następnego

,

(wielkoścdodatnia)

Data spoządzeni ai 1 5.02.2O

1 1

2

Podpis
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