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W;ir"tlrr ltl{;łt:e;ie łlrl §l}ł"ź},w{}r,dlłłliłł liłtxrłs$\.lJcg{i za 2t}t § :"tli<

K.r,łlł;lv slłiegt> §f.cxvx {,z1,5"*ni;t ..CZ Łj ł,EN'H'".

Ni-izrv;r jednostlii i siedziba:

Z3, d o rv s k i c S to lr, :ł rz1,,sze n i e,, {--z il l en t''

3t-0.19 Krirkórr,. ill. ]}ietla 641{l

P oci sl illvtl lv\,, 1_,;l"zecl ril i ot d ziałal no ści :

f}ziaitnic l,la rzccz odbudorvy kultury żydaw,slłiej rv Pctsce.

\Ąipis do Kł{S i nr lvpistt do rejestru:

§ata reiestracji rv KRS: t7.01.2005, Numer: t}000226390

Czas il;ł.i iLłarl ia .! ednostki :

łt ieo gra tl iczony

()kri-:s sprawcłzclalvczy ;

{} l "{} I.ż{i §5 - 3t"12"ż8n5 r.

k tltl tvlłtlltcjl tlziliaIlił :

Slrr:lvr,ozdanic finanson,e zosfalo sporząelz*,ltc przy zalożenir.ł konł,,vnuacji

<Jzi a łn rl lłł,ietl nostki
jtaclruIlck u,.vrrikórv sporządzolry.iest zgodlrie zzalącznlkiem nr 1 do ustawy o

racll r.ttlk cl wcl ści i ivłrri al rt kalkul acyj n y)

Dirta i Llłie iscę:;

KLakorł.31.0].2t)tó

złtrvicriizii:

Prezesi<a Zarł.ądu
i,,,doxsk;ę §trr,u.llrl!s;el:+ e;ulenl

|y {},yłra*
lga Roslńska

Sekretarz
żydowskie SiowaŹy.Z"nN §r,{FT{ x
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Zil sił tl ą, l"ł c lł tl lt lłt rvości Ż}, i§,lrv s l<i egtl § tiłrv a t"zt,§ze m i il

,,flF-Ł_j§*§iFj'§""

l, l ti§ilł,rrl:lt.ic tlng;tl;iz_ac1,.jltł

Zycioivsliie storł,arzyszetlie ..Czulent" clziała rv oparciu o {Jstawę z dnia 7 kwietllia

l!)89 r, ['ra1,1,o o stowarzyszeniaclr.

Poilstawcrwyrncelenrstatutorvlrmłlziałanieflar71ęęZodbirelowykr-rlturyżydowskiejz

i]'olsce"

ż. flrolitł"k* rirc!łtłnliorvtlści 23"ciorvskiegł storvarz_vszeni;r ,rCzrrlęnt" o|rejuruje :

zrrsaclę łiągłości _I)optzezciągłe dokon_Yr,ł,anie u,kolejnych latach 6[13|6r,vycir

jcclltaiio1vo grtrporvatria operacji gospodarczych ,w_vceny al<tyworv i pasl,r,y$ly,

ci o li o tilrwatl i c oilpisorv an. ortyzacl,j nych,usta] en ia lvy rliku fi tlansor,ve go i

spot.z,zicizzlltia spt,arvrłzclań finalrsotv_vch tak ,aby clane wynikające z ksiąg

titchuttkOrł,}rclr rv koiejllych latacir były porórvnyrvalne,

zasaclę kontyriuacj i_ t:znaczajapa wykazywanię w księgaclr raclrunkovvyclr rra

cizieri icil tll,lvrrrcia stą1l aktywów i pasywów rł, tęj salrrej lvysokości co rra dzieri iclr

zatni<nięciil rv poplzedlritn rol<u c;brol,crvynl,

zżlsiitię lllerllr_,rialorv- kttlłi.a t)z,llacz;l ,ze Zyiiciwskie sto\Ą/arzyszenie ..CzLllętti"

ujlll1,1.1t rł,księgaclr racbitnkorł1,,oh r,vszystlłi* osiągnięte prz_vpadającę nźi.|egcł rzecz

piz3,cllocly i trilciąża}ące go koszty zwlązanŁ z t.vlni przycłrociarrri dotyczące

ci;rrrc-gcl roku obrotowego ,niezależrrie ocl ich zapłat5l,

d)zasacięrvsptiłtrriertt..łściprz5lclrocior,vIZ\,Y|ą7,anYęhzninrikosztórv_ktrrraDZfracZa

,ze c],,l łkt_rlrą,órv lr_rb pas;lwćlrł, clanego okresu sprawozdawęZęga zaliczane są

kt_lszly lrlb prz5,ghoriy clotyczące okrĘsów orilz plzy]]ac]rr_iące na ien okres

s pra uiłl ;:,ii arł czy ktlszty _lit tire jeszcze lrie zł:s lrriy poll i esi clne,

c} ,ji|5Łl{ię łlsttclzllości_ co ozllaczź] ,ze r]oszczególrre sliłaclnit<i akty,,vór,v i pasyr,vór,łl

\vr,c*tiiił się stostl.iąc rzcczvrł,iście ptlniesiorre na ich rlabycie (wytrvorzetłie) celly

(kosztl,).
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3. l_ prrfl*!llillillr,,t: lillltr: rl :tl.iłl rr,łtr:lł i |]li§\,}\ złł:lr hilxłtslł.

Ml A J Ą T'Ill( STO V/A RZYSZE],JIA

f,{zeczillr,e lriit,vr.l,zt trwałe oraz rvartości irieniaterialrre ipIa\Ą/lle u'Y}<aztlje się r,v

rvartości księgłlri,c.l netro, Śroclki trrvałe irvartości nienratęrialne ipriłrł'tre Pocitegają

lLill ot t ;,z-ac,j i ilrrrl o i,zerri u)

l)tlcislaił,rł drlkrłltvvvallia odpisórv al],lofiyzacyjrlych starrorvi tabęla antortyzacy_jlla

(plan) jędnclstki r\nlortyzacja liczonaięst nretorlą liniorvą zgoc{t)ie z obowiąlzirizlcYmi

sta r.vk łtttł i.

Do śr.oclkclrł: trw.aiyclr oraz rvafiości niematęrialnyclr i pr-'łwnycil zaltcza się te Środki,

litór.l,cll tviłllość początkowa r,r, dniu pl,zyjęcia do ltzl,tkolvarria jęst rvyzsza niż

3 500,00 zł. ir clrugiirr kr_v-teriurr' jest okres użytltorvania powlrże"ijeclnego loku,

Srocikj trr,vaie o rvartości początkowe! niższej niz 3 5t}0,00 zł rnogą zastać oeltrlisane

.ig,jnorazgwo rv całości .-i l<osztv. W trakcie roku obrotorł,ego nie zlrkr-rtrliono Śroclków

{t,iłlłłłvclt.

i\k!\,r,zt tl,u,a[c Sfolvłlrzy,szenia rra łtzień sporządz:rnia bilansu wynoszą: 0,[l{} zl

Akt),wa obt,tltclrve na cjzień sporząclzoLlia bilansu w)/npszą ż5 564r{}4 zt,

:iii łlrilliią .i.- z lllrsL1,;liliącyc}r pozyc.ii :

Srodki 1lietłięzlte,

Nalczlłosci krotkctęrntitlolve

iloz l ;czerli a rłriędzyokresorve

Łączrla słltlrlł akivlvriw lta cizieri bi}rrllsorł1, w;,lłilsi

2(} tt.'1.]5 z|

ś {IJT,Sl z.ł

84.,§7 zł

i5 S{ić,tiś zi

-ł i ,:..i t l,$ |.\ j\



ZR O DŁ,,\ F IN A r\ SOWANI A N{AJA'l-i( U STOWARZYSZEN iA

S tlu l,; t til"ł liil-iil tl -szr, :

l]uticl t isze lviaslrę § towai:zyszerua l7 fiSi,69 zł

KalliLał5,, obce tła cjzieri 31.12.20t_S składą4 się z następu.iącyclr pozllgji;

Zoborvirlzaltiiłkrótkclternlirlowe 85t2,35z§

i{ozliczenia tr:iętlzyt-rkresor,ve 0,00 zł

Ł,ączt; ;i s t-l ll-j i-l l]as \, \\,ó tł, n źi d zi eń bi l al ł 511 1y,,,, 1ir,vnosi j \ }{l-i.i t,ł 7 l

\^/\,N iK trlN,ĄNSCWY ROKU B{EZĄCEGO

rVrvnikit:lri tlnłrtistlr,rrvrlł na dzień 31,1ż.ż(ll5 jest strata rv rvysokości lt} 987,99 zł"

Fo rzc l<sztł lc t: tl i e lvv n i klt lli ła nstlrł,cg* rv lvyn i k prrłlłł { korvy

l łill]i Ili 25{} §śó.99

_ll Jl L'Still]()\\/ f z:r, i lltldtjri pl.](_latiiO\\, \,( !]
(} 

" 
tl{)

i,lllzcttl 1lł ł.r,t,ilłrłlr 1lllłlił§ [itlu c 2S(} l4ń.1)9

Kntzll, hi l:ł *stllt,ł, :(i-ł [ j_§.5 
}

Koszlr,, il lc,:"tltnrltł, jfice knsztórv uzyskarria pl"zvcllrrcitt ] lój.tłi
'!\" 

v lł a p i-tld z,clł i a lvvoł acc tlc: w fi l l 2(} 1 6 i 874,72

i] l;lr.;lt {ritl< 26t 134,81

i }ricllłirl/ Sś 1,1t!:t

l}oclrtiri rr,(l!ttł,tl<! 1llltlłtllłu zgorlnie r ar(" 17 łrs(.J { } 
"(}(}

i}tlrl:l l t,lł łlrlą" lt l)<f łtryr 0.oCI

_§iSiiL\l}ł]
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łoowsxle sTowARZYszENlE czULENT

ul. Dictla 64/6; 31-039 Kraków
KBS: 0000226390
REGON:120081681
NlP: 6762300850
WWW.czulent.pl

RAcHuNEK zYsKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2015
na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachurlkowości (wariant kalkulacyjny)

Ą t'rzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
I i'rzycl-iociy l1etto ze sprzeclazy produktów (w tym ustu_o)
il Przycilody lletto ze sprzedaży towarów i materiałów

Ł§ Koszty sprzedanych produktów, towarów i materialów
I kos7t vlytworzenia sprzedanych prrrduktórł (w tym usług)
i] itJartc:łc sprzet,Janych totvaról.; i materialów

iJ ćysk (stratł) brutto ze sprzedażV (A-B)
t} Ko§żtv sprzeelaźy
t kosżty oEólncgo zarządu
? Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)

t;" Pozostałe przychody operacyjne
l zysk ze ztlycia triefinansowych aktywórł |rwalych
II Dotacje
itI Irrłre przychody operacyjne
r, przychociy działalności statutowej (darowizny, skłarlki)
2. dziatalność statutowa - odpłatna działalność pożytku publiczego
:. i111lę llT7y61116lV oi_lel.ztivjire

i.
!M

Fozóstałe koszty operacyjne
!j|:ra'ra ;e zbyl:ia nieiinansovlych aktyvló,"v trwalych
A kliił i 1acja ivartości a ktyvłr!l^i niefi na nsotłych
l:l nt, kr:;zt,l o1ler,acyjrle
Łrr5zly działalności statutowej - nieoclpłatnej
koszty działalnclści statutowej - odpłatnej działaIności p.p.
inne kcszt,,v operacyjlre

?_ysk ( straŁa ) z dzialalrłrrsci rrperacyjnej (F+G-H)

Przychotiy finansowe
I_)ywidelldy i udzialy w zyskach,
()dsetki

/vsi _rl:hy.:i,r ll]\,Vcst },(:ji

Ałt,i:a I zac_ja wa rt.r:Ści inv,iestycj i

]ilnil

Koszty finansowe
Odsei<,
'',:rĄi.7 ;., :|,y,:la irli,,r,.st ycji
A!l1,1 la i zał:ia wi;rtoi;r:i inwestycji
] -,,lC

Zysk (strata) z dzialairrości gospodarczej (I+J-K)
VJyrrik zdarzeń nadzwyczajnv€h (M.I.-M.II.)

Zysl< (strata) hrutto (t_tM)
Podatel< doclrodowy

łJ

§,}

ri
Pozostałe obowiązkowe zn]niejszenia uysku (zwiększ. straty)
żvsk (strata) netto (N-O-P

., KĄĄM.h",, ",.1!,i:i,, Ę|k Zarząd Jednostki

!9a Fosińska
Sekretaz

Żydowskie Stowarzyszenie Caulad

I

2-I D l7 ,lI

-t4 026,52

( r e l,u śvL !óc!,ś óśóby r!.l1idżJ|ą:.l) ąt

Poz Wyszczególn ien ie
kwota za rok kwota za rok

1 2 3 4
o-oo n nal

nnn o.oo

o.0o o.0o

9 972.aI 1a 517-la
-9 972.31 -18 517.1a

134 aao.43 25o 146,gq

1,I3 23-] -62 243 355,31
21 642.a1 6 791-6a

Ę q§n nn

52\-]C 841.58

103 336.a8 24s 656.33

103 336,aB 245 656.33
l01 47R R1 }44 4q) \)

1 85B 0-/ 1 ,1ć;i 
R,1

21 571.24 -7.4 a26,s2

o-0D (l.oo

o.oo o.6o

2L s7L.24
o,oo n-oo

a1 s7L.2Ą -14 026,52

?|l ś71-24 _14 026.52
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Ą id ]'Ylr,J,ń

ffi (LAN§ spclnządzony
1,odsŁawił: 1ći]iŁcżilikć,t 1 -

lr;; *rił:ti 3t,tź";]f l"5
Ll ]:;l i}i4] l |) ailt. Il Ii r] i<L1\^,,l]sr::i

5/:CZeqOii]ieo lc akŁylvrlv,l

,Ą k Ły\^.;a

ar, łkły ̂ 1,1l., 
tlł , i]i.:lr

A, ĄKrYWA trRWĄŁf;

i. "il/a rtoŚci nierr;aie r ia lne i prawnc
;}. Rzć]cżcrwe aktyrv;r trw"rłc
l1l. Nłlcinłlści łlługoter"ninł;rqrł
IV" I nw*stycje długrrterrrti r,,awe
V ilł.r ii rj l,(, |.l. ] il cl |^.al I r) ż ] ] a Ze!l ia t n I qcj z_yr. k|c_,;oi.rrl

]l$ry§

T" zńpfi$v
]i.. Naleź.m oóĘi krótkctćrr:ril"lowe
XlI Tnwestvcje l< ró?,koterr*i nowe
.I V. K ró tkrlŁr:r i t t i l l r; wc lozl ] t,ż:cn ia l rli ędżyok!,esOwe

33 94nr3$

pĄ§".Vv Ą

zczĘq il I n r e il i] r)<] 1;yv1,,i:J\ \;

SIJ:, i).l jlvr.,]l! ,|.! ,:;' j] ]:

il 1 . il1 2il1 :j :l i. ].2.2t] i 5

&. rUlL$Usa WŁA5ryy

], R;} pi ta Ę { f u n łł usz) rl cl dstł ulłrwy { {u nclrtsł §tat rjtOr^/v i
],{. l*a|€żnĘ \łplatY }!i:t l{.1l}it_ż! pOd$tłWOrĄrV {rłłEł:lkoŚĆ {ijemnal
1 iI. L,jdzia]y (a kcjł,:) uriasile (iviel|<rrŚć tljelrina)
]\.1. (3 p; l| 3 | ( f ll tld i;sz) z-pas0,,,łJ\"/
V K,:piial (funrlLls;:) 7 aki(laliżłcji wycelly
V l, []o,]ostźr le r<a Li i |ałv ( l'u n c1 tls,_e) rc7_.:I wowe
X./i1, ZV§k (strat,a) z lat uhiegłlgch
\lIIl, Zysk (strata) nettc:
IX, OCirisv z z\iskLl nel.to l^j cią,']llrr.iku oblo[olve!o (rłielkoŚc uiemna)

§"ć-.(}"Ł§*WśĄKĄ|{,i.Ą"§li§-ć"HĘw"Yr§ś1-o-Ę$WłĄZ.ś§J.Ą"

,, llł :łt,vł,y' |}źi żOijĄ\^|;1,_ill]|n
i r. 7ł)bowiąłani;,ł łjł rlejłtł:a nti now€
i1{, Zcltrowią.łai:ia krót kot*rn,inowe
§V. Ra}żlicze!lia rn iędavcl kr*5il\Ał€

i 1 *;.t,21 1T il§:ł,69

:,) 5ar6.1) _].]. ć;lŁ].J1
LL l]f ] 2ł I l ,',)l^ |,'l

} t]fiż, i 1.1 § 512,3§

B62,1 8

Fasyrva ra;ctrl 33 9,ł(.},3§ 7,5 §64,o4

il \ 9LOb §głG żar;łci -,i*<] lrr:stki

lgo Foslńska
S€kretaż

Żydowskie Stowarzyszenie Cl,, lr,nt

...,; ;., ,..,, ,^

Prezeska Zarządu
Żydowskre Stowazyszenre Czulent

a1.ii].)i]]ij ] j.l) ,]n15
L a ]

n,0C o, ilC

ż5 §64,04

§2,},v ii łi37.
33 402"55 ;s 841":§

a4

33 $4t,!,3§ 25 564,04


