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SPRAWOZDANIE NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA 
(,,SPRAWOZDANIE Z BADANIA") 

Dia Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Zydowski lnstytut Historyczny w Po/see 

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 

Przeprowadzilismy badanie zalc:iczonego rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia 
Zydowski lnstytut Historyczny w Polsce z siedzibq w Warszawie, ul. Tlomackie 3/5 
(,,Jednostka") na kt6re sk/ada si~ wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans 
sporzc:idzony na dzier'l 31 grudnia 2017 r., rachunek wynik6w za rok obrotowy kor'lczc:icy si~ tego 
dnia oraz dodatkowe informacje i objasnienia (,,sprawozdanie finansowe"). 

Odpowiedzialnos6 Kierownika oraz Komisji Rewizyjnej Jednostki za sprawozdanie finansowe 

Kierownik Jednostki jest odpowiedzialny za sporzc:idzenie, na podstawie prawidlowo 
prowadzonych ksiqg rachunkowych, sprawozdania finansowego, kt6re przedstawia rzetelny 
i jasny obraz, zgodnie z ustawc:i z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 395 z p6zniejszymi zmianami) (,,ustawa o rachunkowosci"), wydanymi na jej podstawie 
przepisami wykonawczymi oraz innymi obowic:izujc:icymi przepisami prawa. Kierownik Jednostki 
jest odpowiedzialny r6wniez za kontrol~ wewn~trznq, kt6rq uznaje za niezb~dnq dla 
sporzcidzenia sprawozdania finansowego niezawierajcicego istotnego znieksztakenia 
spowodowanego oszustwem lub bl~dem. 

Zgodnie z ustawci o rachunkowosci, Kierownik oraz czlonkowie Komisji Rewizyjnej Jednostki sci 
zobowicizani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spelnia/o wymagania przewidziane 
w tej ustawie. 

Odpowiedzialnos6 Bieglego Rewidenta za badanie sprawozdania finansowego 

Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrazenie opinii o tym 
sprawozdaniu finansowym. Nasze badanie przeprowadzilismy stosownie do postanowien: 

• ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o bieg/ych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 
publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) (,,ustawa o bieglych rewidentach"), oraz 

• Krajowych Standard6w Rewizji Finansowej w brzmieniu Mi~dzynarodowych Standard6w 
Badania, przyj~tych uchwalci Krajowej Rady Bieglych Rewident6w z dnia 10 lutego 2015 r. 
(,,KSRF"). 
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Regulacje te nak/adajq na nas obowiqzek postt?powania zgodnego z zasadami etyki oraz 
zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki spos6b, aby uzyskac racjonalnq pewnosc, ze 
sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego znieksztalcenia. Racjonalna pewnosc jest 
wysokim poziomem pewnosci, ale nie gwarantuje, ze badanie przeprowadzone zgodnie 
z powyzej wskazanymi regulacjami zawsze wykryje istniejqce istotne zniekszta/cenie. 
Zniekszta/cenia mogq powstawac na skutek oszustwa lub blE?dLI i Sq uwazane za istotne, jezeli 
mozna racjonalnie oczekiwac, ze kazde z osobna lub /qcznie mog/yby wplynqc na decyzje 
gospodarcze uzytkownik6w podjt?te na podstawie tego sprawozdania finansowego. Ryzyko 
niewykrycia istotnego zniekszta/cenia powsta/ego na skutek oszustwa jest wyzsze niz ryzyko 
niewykrycia istotnego zniekszta/cenia powsta/ego na skutek blE?dU, poniewaz ryzyko oszustwa 
moze obejmowac zmowy, falszerstwo, celowe pominit?cia, wprowadzanie w blqd lub ominit?cie 
systemu kontroli wewnt?trznej. 

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przysz/ej rentownosci Jednostki, ani 
efektywnosci lub skutecznosci prowadzenia jej spraw przez Kierownika Jednostki, obecnie lub 
w przyszlosci. 

Nasze badanie polega/o na przeprowadzeniu procedur majqcych na celu uzyskanie dowod6w 
badania dotyczqcych kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. Wyb6r 
procedur badania zalezy od naszego osqdu, w tym oceny ryzyka wystqpienia istotnego 
zniekszta/cenia w sprawozdaniu finansowym spowodowanego oszustwem lub blt?dem. 
Przeprowadzajqc ocent? tego ryzyka bierzemy pod uwagt? kontrolt? wewnt?trznq zwiqzanq ze 
sporzqdzeniem sprawozdania finansowego przedstawiajqcego rzetelny i jasny obraz, w celu 
zaplanowania stosownych do okolicznosci procedur badania, nie zas w celu wyrazenia opinii 
na temat skutecznosci dzialania kontroli wewnt?trznej w Jednostce. Badanie obejmuje r6wniez 
ocent? odpowiedniosci stosowanej polityki rachunkowosci, zasadnosci szacunk6w dokonanych 
przez Kierownika Jednostki oraz ocent? og61nej prezentacji sprawozdania finansowego. 

Wyrazamy przekonanie, ze uzyskane przez nas dowody badania Sq wystarczajqce 
i odpowiednie, aby stanowic podstawt? dla naszej opinii. 
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Opinia 

Naszym zdaniem, za/qczone sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Zydowski lnstytut 
Historyczny w Polsce: 

• przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majqtkowej i finansowej Jednostki na dzier'l 
31 grudnia 2017 r., finansowych wynik6w dzia/alnosci za rok obrotowy kor'lczqcy siE? tego 
dnia, zgodnie z ustawq o rachunkowosci, wydanymi na jej podstawie przepisami 
wykonawczymi, a takze przyjE?tymi zasadami (politykq) rachunkowosci, 

• zostalo sporzqdzone, na podstawie prawidlowo prowadzonych, we wszystkich istotnych 
aspektach, ksiqg rachunkowych, oraz 

• jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i tresci z przepisami prawa 
i postanowieniami statutu Jednostki. 

W imieniu firmy audytorskiej 
KPMG Audyt Sp6/ka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp.k. 
Nr na liscie 3546 
ul. lnflancka 4A 
00-189 Warszawa 

Marta Zemka 
Kluczowy bieg/y rewident 
Nr w rejestrze 10427 
Komandytariusz, Pelnomocnik 

10 maja 2018 r. 

h~ ,e; ?-QC....._ 
........................................... 
dzisz 

Kluczowy bieg/y rewident 
Nr ewidencyjny 11120 

3 





STOW ARZYSZENIE ZYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY W POLSCE 

SPRA \VOZDANIE FINANSOWE 
ZA ROK OBROTOWY KONCZJ\CY SJE; 

31 GRUDNIA 2017 R. 



Stowarzyszenie Zydowski Instytut Historyczny w Polsce 
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy koncz~cy sit; 31 grudnia 2017 r. 
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Stowarzyszenie Zydowski Instytut Historyczny w Polscc 
Sprawozdanie finansowc za rok obrotowy koncz~cy sitt 31 grudnia 2017 r. 

OSWIADCZENIE ZARZ.f\DU 

Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzdnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2018 r. poz. 
395 z p6iniejszymi zmianami) Zarzqd Stowarzyszenia Zydowski Instytut Historyczny w Polsce 
("Stowarzyszenie") przedstawia sprawozdanie finansowe, na kt6re sklada si~: 

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 
2) bilans sporzqdzony na dziei1 31 grudnia 2017 r., kt6ry po stronie aktyw6w i pasyw6w wykazuje sum~ 
15 .551.240,95 zloty ch; 
3) rachunek wynik6w za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. \vykazujqcy zysk netto og6lem w 
kwocie 6.624.657, 15 zloty ch. 
4) dodatkowe infomrncje i objasnienia. 

---'---~~-
Piotr Wislicki 

~arian Tur ki 

Tliceprzewodniczqcy 

<\C/~J)-2' 
< 

Jan Jagielski 

Skarbnik.·~. · -; 
I 

Jan Dol6:6r 

Sek14;arz 

Warszmva, JO maja 2018 r. 
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Agnieszka Milbrandt 

Czlonek Zarzqdu 

Daria Kurkus 
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiqg 
rachunkowych 



Stowarzyszeuie Zydowski Instytut Historyczny w Polsce 
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
(wszystkie dane liczbowe przedstaw10110 w zlotych) 

l. Dane ideutyfikuj:.ice Stowarzyszenie 

1. 1 Nazwa Stowarzyszenia 

Stowarzyszenie Zydowski Instytut Historyczny w Polsce, zwane dalej Stowarzyszeniem. 

1. 2 Siedziba Stowarzyszenia 

ul. Tlomackie nr 3/5 
00-090 Warszawa 

1. 3 Rejestralja w J(rajmt'.)'111 Rejestr:.e Sqdowym 

W1asciv.'y Sqd Rejestrowy: 

Data: 

Numer rejestru: 

Sqd Rejonowy dla 111. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego 

20 czerwca 200 I r. 

KRS 0000020904 

J. 4 Podstawowy przedmiot i czas dzialalnosci Stmvarzyszenia 

Przedmiotem dzialalnosci Stowarzyszenia zgodnie ze statutem Stowarzyszenia jest miydzy innymi: 

gromadzenie i przechowywanie obiekt6w zwiqzanych z historiq i kulturq Zyd6w Polskich, 

konserwacje, dokumentacje i katalogowanie obiekt6w kultury materialnej Zyd6w Polskich, 
inicjowanie powstania stowarzyszef1 i fundacji wspierajqcych dzialania Stowarzyszenia w kraju 
i poza granicami, 

organizowanie kurs6w edukacyjnych dla srodowisk polskich i zagranicznych, 

organizowanie nauki jyzyk6w zydowskich, 

dzia1alnos6 wydawnicza o charaketrze naukO\vym, edukacyjnym i popularyzatorskim, 

scisle wsp6ldzialanie z Zydowskim Instytutem Historycznym im. E. Ringelbluma ("Instytut"), 
polegajqca w szczeg6Jnosci na wszechstronnym wspieraniu dzialalnosci Instytutu oraz 
wymianie informacji i doswiadczen, 

m1cJowanie badan, udostypnianie 
i archiwalnych, miejsca na siedziby 
w Warszawie, 

Instytutowi zbior6w muzealnych, bibliotecznych 
w pomieszczeniach budynku przy ul. Tlomackie 3/5 

wspieranie dzialalnosci Muzeum Historii Zyd6w Polskich, kt6rego Stowarzyszenie jest 
inicjatorem i wsp6lzaloiycielem, zar6wno poprzez realizowanie uprawnie11 Stowarzyszenia 
wynikajqcych z um6w zalozycielskich dotyczqcych Muzeum, jak t6wniez poprzez 

przekazywanie otrzymywanych na ten eel dotacji i darowizn oraz wykonywanie innych 
obowiqzk6w, kt6re Stowarzyszenie przyjylo na siebie w tych umowach. 

Stowarzyszenie zostalo utworzone na czas nieokrdlony. 

1. 5 Okres obj<;ty sprawozdaniemfinansowym 

Sprawozdanie finansowe zostalo przygotowane za okres od stycznia 2017 r. do 
31 grudnia 2017 r., natomiast <lane por6wnawcze obejmujq okres od 1 stycznia 2016 r. do 
31 grudnia 2016 r. 
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Stowarzyszcnic Zydowski Instytut Historyczny w Polscc 
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
(wszystkie dane liczbowe przedstaw1ono \\' zlotych) 

I. 6 Zalozenie kontynuacji dzialalnmki 

Sprawozdanie finansowe zostalo sporzqdzone przy zalozeniu kontynuowania dzialalnosci w 
dajqcej siy przewidziec przyszlosci. 

Nie istniejq zadne okolicznosci wskazujqce na zagrozenie kontynuowania przez Stowarzyszenie 
dzialalnosci. 

2. Znaczl}ce zasady rachunkowosci 

Sprawozdanie finansowe sporzqdzono stosujqc ponizej opisane zasady rachunkowosci: 

2. I Podstawa sporzqtlze11ia sprawozda11ia fi11a11sowego 

Sprawozdanie finansowe sporzqdzone zostalo w zgodzie z prak1ykq stosowanq przez jednostki, 
takie jak stowarzyszenia, dzialajqce w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowosci wynikajqce z 
przepis6w ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z 
p6iniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. 

Przyjyte przez Stowarzyszenie zasady rachunkowosci, za wyjqtkiem zmian opisanych w punkcie 
13 dodatkowych infonnacji i objasniel'l, stosowane byly w spos6b ciqgly i sq zgodne z zasadami 
rachunkowosci stosowanymi w poprzednim roku obrotowym. Z dniem 1 stycznia 2017 roku 
Zarzqd Stowarzyszenia Zydowski Instytut Historyczny w Polsce wprowadzil zmienionq polityky 
rachunkowosci. 

W celu zachowania por6wnywalnosci prezentacji w bilansie, rachunku zysk6w i strat oraz w 
dodatkowych infonnacjach i objasnieniach, dokonano zmian prezentacji danych por6wnawczych, 
w stosunku do zatwierdzonego sprawozdania za rok 2016. 

2. 2 Zastosowane uproszczenia 

W zwiqzku z nieprzekroczeniem za poprzedni rok obrotowy co najmniej dw6ch z nastypujqcych 
trzech wielkosci: 
l) 17 000 000 zl - w przypadku sumy aktyw6w bilansu na koniec roku obrotowego, 

2) 34 000 000 zl - w przypadku przychod6w netto ze sprzedaz:y towar6w i produkt6w za rok 
obrotowy, 

3) 50 os6b - w przypadku sredniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pe1ne etaty. 

Stowarzyszenie skorzystalo z nastypujqcych uproszczel'l: 

• Zgodnie z Art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowosci Stowarzyszenie dokonuje klasyfikacji 
um6w leasingu wedlug zasad okreslonych w przepisach podatkowych. 

• Zgodnie z Art. 28b ustawy o rachunkowosci Stowarzyszenie nie stosuje przepis6w 
wykonawczych do ustawy o rachunkowosci w sprawie szczeg6lowych zasad uznawania, 
metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrument6w finansowych. 

• Zgodnie z Art. 3 7 ust l 0 ustawy o rachunkowosci Stowarzyszenie nie us ta la aktyw6w i 
rezerw z tytulu odroczonego podatku dochodowego. 

Stowarzyszenie Zydowski Instytut Historyczny w Polsce jest organizacjq pozytku publicznego. 
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Stowarzyszenie Zydowski Instytut Historyczny w Polsce 
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
(wszystkie dane liczbowe przedstaw1ono w zlotych) 

2. 3 Przyclwdy i koszty 

Do przychod6w z dzialalnosci statutowej, zalicza sit; otrzymane srodki pienit;zne i inne aktyw·a 
finansowe ze :fr6del okreslonych odrt;bnymi przepisami prawa i statutem, w tym otrzymane 
skladki statutowe, nieodplatnie otrzymane skladniki majqtku, a takze dotacje i subwencje. Do 
innych przychod6w zaliczane Sq mit;dzy innymi zyski ze sprzeda:ly skladnik6w majqtku oraz 
przychody finansowe. 

Do koszt6w dzialalnosci zalicza sit; koszty zwiqzane z realizacjq zadan statutowych, w tym takze 
swiadczenia okreslone statutem. Za koszty uwaza sit; r6wniez koszty administracyjne, a w 
szczeg6lnosci wynagrodzenia oraz ubezpicczenia spolcczne i innc swiadczenia na rzccz 
pracownik6w i innych os6b, odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe srodk6w trwalych oraz 
wartosci nicmaterialnych i prawnych, zuzycic matcrial6w i energii, uslugi obce oraz pozostale 
koszty o charakterze administracyjnym. 

Stowarzyszenie, zgodnie z paragrafem 11 ust. 3 Statutu, prowadzi dzialalnosc gospodarczq 
wylqcznie jako dodatkowq w stosunku do dzialalnosci po:lytku publicznego, z kt6rej nadwyzkt; 
przychod6w nad kosztami przeznacza sit; na dzialalnosc pozytku publicznego. Zgodnie z uchwalq 
Zarzqdu caly doch6d z dzialalnosci gospodarczej za rok 2016 zostal przeznaczony na dzialalnosc 
statutowq Stowarzyszenia. 

2. 4 Odsetki 

Przychody odsetkowe sq ujmowane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej 
stopy procentowej). 

2. 5 Wartofri niematerialne i praw11e 

Wartosci niematerialne i prawne ujmuje sit; w ksit;gach wedlug cen ich nabycia lub koszt6w 
poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodq liniowq przy zastosowaniu nastt;pujqcych 
stawek amortyzacyjnych: 

Inne 50% 

Poprawnosc stosowanych okres6w i stawek amortyzacji wartosci niematerialnych i prawnych jest 
przez jednostkt; weryfikowana, powodujqc odpowiedniq korektt; dokonywanych w nastt;pnych 
latach odpis6w amortyzacyjnych. 
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Stowarzyszenic Zydowski Instytut Historyczny w Polsce 
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
(WSZ)'Stkie dane hczbowe przedstawiono w zlotych) 

2. 6 Srotfki trwale 

Srodki trwale wycenia sit( w ksit(gach w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia (wartosc 
poczqtkowa), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a takte o odpisy z tytulu trwalej utraty ich 
wartosci. 

Cena nabycia i koszt wytworzenia srodk6w trwalych oraz srodk6w trwalych w budowie obejmuje 
og6l ich koszt6w poniesionych przez jednostkt( za okres budowy, montaZ:u, przystosowania i 
ulepszenia do dnia przyjycia do utywania, w tym r6wniez koszt obslugi zobowiqzan zaciqgnit(tych 
w celu ich finansowania i zwiqzane z nimi r6Znice kursowe, pomniejszony o przychody z tego 
tytulu. 

Wartosc poczqtkowq stanowiqcq cent( nabycia lub koszt wytworzenia srodka trwalego powiykszajq 
koszty jego ulepszenia, polegajqcego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, 
PO\Vodujqcego, ze wai1osc uzytkowa tego srodka po zakol'1czeniu ulepszenia przev.1yzsza 
posiadanq przy przyjyciu do uzywania wartosc uzytkowq. 

Srodki trwale amortyzowane sq metodq liniowq. Rozpoczycie amortyzacji nastypuje w nastypnym 
miesiqCU po przyjyciu srodka trwalego do UZyWania. 

Przykladowe stawki amortyzacyjne sq nastypujqce: 

Budynki i budowle 

Urzqdzenia techniczne i maszyny 

Zbiory rnuzealne i biblioteczne nie podlegajq amortyzacji. 

2,50% 

10-30 % 

Poprawnosc stosowanych okres6w i stawek arnortyzacji srodk6w trwalych jest przez jednostkt( 
weryfikowana, powodujC)c odpowiedniq korekty dokonywanych w nastypnych latach odpis6w 
arnortyzacyjnych. 

Przedmioty o okresie utywania dluzszym niz rok, o wm1osci poczqtkowej nieprzekraczajC)cej 
jednostkowo kwoty 3.500 zl odpisuje sit( w miesiqcu ich zakupu w koszty dzialalnosci. 

2. 7 Trwala utrata wartosci ak~11w6w 

Na kazdy dzien bilansowy ocenia sit( czy istniejq obiektywne dowody wskazujqce na tn:val'! utratt( 
wartosci skladnika bqdi grupy aktyw6w. Jesli takie dowody istniejq, ustala sit( szacO\vanq, 
mozliw'! do odzyskania wartosc skladnika aktyw6w i dokonuje sit( odpisu aktualizujqcego z tytulu 
utraty wartosci, w kwocie r6wnej r6Znicy miydzy wartosciC) mozliwq do odzyskania i wartosciq 
bilansowq. Strata wynikajqca z utraty wartosci jest ujmowana w rachunku wynik6w. W 
przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktyw6w ujyto jako fundusz z 
aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokosc tego funduszu, a pozostala CZt(SC straty jest 
odnoszona na rachunek wynik6w. 
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Stowarzyszenie Zydowski Instytut Historyczny w Polsce 
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
(wszystkic dane liczbowc przedstaw10110 w zlotych) 

2. 8 Naleinosci, roszcze11ia 

i zobowiqza11ia fimmsowe 

zobowiqzania, i1111e nii zaklasyfikowane jako ak(vwa 

Naleznosci wykazuje siy w kwocie wymaganej zaplaty, z zachowaniem zasady ostroznej wyceny. 
Wartosc naleznosci aktualizuje siy uwzglydniaj<jc stopien prawdopodobienstwa ich zaplaty 
poprzez dokonanie odpisu aktualizuj<jcego, zaliczanego odpowiednio do pozostalych koszt6w 
operacyjnych lub do koszt6w finansowych - zaleznie od rodzaju naleznosci, kt6rej dotyczy odpis 
aktualizuj<jcy. 

Zobowiqzania ujmuje sit:: w ksit::gach rachunkowych w kwocie \Vymagajqcej zaplaty. 

Naleznosci i zobowi<jzania wyrazone w walutach obcych wykazuje sit:: na dzie11 ich powstania 
wedlug sredniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogloszonego dla danej waluty z dnia 
poprzedzajqcego ten dziel1. 

Na dziel'i bilansowy naleznosci i zobowiqzania wyrazone w walutach obcych wycenia si~ po 
obowi<jzujqcym na ten dzie11 srednim kursie ogloszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank 
Polski. 

2. 9 Rozliczenia mir;dzyokresowe 

Stowarzyszenie dokonuje czynnych rozliczel1 mit::dzyokresowych koszt6w, jezeli dotyczq one 
przyszlych okres6w sprawozdawczych. Bieme rozliczenia mit::dzyokresowe koszt6w dokonywane 
sq w wysokosci prawdopodobnych zobowi<jzai'l przypadajqcych na biezqcy okres sprawozdawczy. 

8 



Stowarzyszenie Zydowski Instytut Historyezny w Polsce 
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
(wszystkie dane liczbowe przedstaw1ono w zlotych) 

2. JO R6t11ice kursowe 

Roznice kursowe wynikajqce z wyceny na dzien bilansowy aktyw6w i pasyw6w wyrazonych w 
walutach obcych, z wyjqtkiem inwestycji dlugoterminowych, oraz powstale w zwiqzku z zaplatq 
naleznosci i zobowiqzan w walutach obcych, jak r6wniez przy sprzedazy walut, zalicza sit; 
odpowiednio do przychod6w lub koszt6w finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do ceny 
nabycia lub kosztu wytworzenia srodk6w trwalych, srodk6w trwalych w budowie lub wartosci 
niematerialnych i prawnych. 

Do wyceny pozycji bilansu wyrazonych w walutach obcych, przyj~to nast~puj<jce kursy (w zl): 

EUR 
USD 
UAH 

Przewodniczqcy 

=ts· 
M urski 

U 'P wodni zqcy 

~ 
Sekretarz 

Warszawa, JO maja 2018 r. 

9 

31.12.2017 
4,1709 
3,4813 
0,1236 

31.12.2016 
4,4240 
4,1793 

0,1542 

Agnieszka Milbrandt 

Czlonek Zarzqdu 

f~t:? 
Czlonek Zarzqdu 

~~ 
Daria Kurkus 

Osoba odpowiedzialna za 
prowadzenie ksiqg raclzunkowych 



Stowarzyszenie Zydowski Instytut Histo11'czny w Polsce 
Bilans 
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w zlotych) 

AKTYWA 

Aktywa trwale 

Wartosci niematerialne i prawne 

Rzeczowe aktywa trwale 

Aktywa obrotowc 

Naleznosci kr6tkoterrninowe 

Inwestycjc krOtkotcrminowc 
Srodki pienii;zne 

AKTYWA RAZEM 

* przeksztalcenie zgodnie z opisem w nocie 13 

10 

Nota 

I. I 

2.1 

3. 1 

4.1 

31. 12.2017 31.12.2016* 

5.727.842,55 6.046.235,81 

20.931,67 51.607,14 

5.706.910.88 5.994.628,67 

9.823.398.40 I 0.905.017.35 

550.00 75.466.88 

9.822.848,40 l 0.829.550,47 

15.551 .240:95 16.951.253:16 



Stowarzyszenie Zydowski Instytut Historyezny w Polsce 
Bilans 
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w zlotych) 

PASYWA 

Fundusze wlasne 

Fundusz statutowy 

Zysk netto 

Zobowi::izania i rezenvy na zobowi::izania 

Zobowi::izania kr6tkoterminowe 
lnne zobowiqzania 

Rozliczenia mii;dzyokresowe 
lnne rozliczcnia 111i9dzyokrcsmYe 

PASYWA RAZEM 

* przeksztalcenie zgodnie z opisem w nocie 13 

Przewodniczqcy 

C\C\~0/\ 
Jan Jagielski 

Skarbnik 

Krzysztof Rozen 

~du 

/.:i~kt6r 
Sekretarz 

Warszmva, 10 maja 2018 r. 

11 

Nota 31.12.2017 

15.402.896,17 

5.1 8.778.239,02 

6.624.657,15 

l 48'.344,78 

6.l 26.058,28 

7.l 122.286,50 

15.551.240,95 

Agnieszka Milbrandt 
Czlonek Zarzqdu 

~~ 

Daria Kurkus 

31.12.2016* 

16.821.504,89 

8.778.239,02 

8.043.265,87 

129.748,27 

6.748,27 

123.000,00 

16.951.253,16 

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie 
ksiqg rachunkowych 



Stowarzyszenie Zydowski Instytut Historyczny w Polsce 
Rachunek Wynik6w 
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w zlotych) 

Przychody z dzialalnosci statutowej ** 
Przychody z nieodplatnej dzialalnosci po:Zytku publicznego 

Koszty dzialalnosci statutowej 
Koszty nieodplatnej dzialalnosci po:Zytku publicznego 

Zysk z dzialalnosci statutowej 

Przychody z dzialalnosci gospodarczej 

Koszty dzialalnosci gospodarczej 

Zysk z dzialalnosci gospodarczej 

Koszty ogolnego zarz:idu 

Zysk z dzialalnosci operacyjnej 

Pozostale przychody operacyjne 

Pozostale koszty operacyjne 

Przychody finansowe 

Koszty finansowe 

Zysk nctto 

Nota 

8 

9 

8 

9 

9 

8 

9 

8 

9 

* przeksztalcenie zgodnie z prezentacjq wg zalqcznika 6 ustawy o raclmnkowosci 

01.01.2017 -
31.12.2017 

15.750.946,40 

15.750.946,40 

(8.214.604,44) 

(8.214.604,44) 

7.536.341,96 

(594.867, 19) 

6.941.474,77 

19.650,49 

(50, 75) 

114.816,53 

( 451.233,89) 

6.624.657,15 

01.01.2016 -
31.12.2016* 

13.719.094,90 

13.719.094,90 

(5.195.894,77) 

(5.195.894,77) 

8.523.200,13 

17.115.50 

(14.340,00) 

2.775,50 

(745.243,47) 

7.780.732 16 

41.088,44 

(21.492,57) 

242.937,84 

8.043.265,87 

** przychody, zgodnie z Uchwalq Walnego Zgromadzenia, obejmujq r6m1iez nadwyzkir przychod6w nad kosztami za rok 

poprzedni .·~ \ . , 

~ ~"_-e 
Piotr Wislicki 
Przewodniczqcy 

1\_C-~VJ~ 
Jan Jagielski 

Warszawa, 10 maja 2018 r. 

12 

i ~ arian Turski 

~iceprzewodniczqc; 

Agnieszka Milbrandt 
Czlonek Zarzqdu 

Daria Kurkus 

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiqg 
rachunkowych 



Stowarzyszenie Zydowski Instytut Historyczny w Polsce 
Dodatkowe informacje i objasnienia 
(wszystkie <lane liczbowe przedstawiono w zlotych) 

1. Wartosci niematerialne i prawne 

I. I Zmiana stanu wartosci 11iemateria/11ych i prawnych 

Wartosc brutto 

01.01.2017 

Z 'Yi <;kszen i a 
31.12.2017 

Umorzenie 

01.01.2017 
Zwi<;kszenia 
31.12.2017 

Wartosc netto 

01.01.2017 
31.12.2017 

13 

Inne wartosci 
niematerialne i 

prawne 

136.674,43 
723,60 

137.398,03 

(85.067,29) 
(31.399,07) 

(116.466,36) 

51.607,14 
20.931,67 

Razem 

136.674,43 
723,60 

137.398,03 

(85.067 ,29) 
(31.399,07) 

(116.466,36) 

51.607,14 
20.931,67 



Stowarzyszenie Zydowski Instytut Historyczny w Polsce 
Dodatkowe informacje i objasnienia 
(wszystkie dane liczbowc przedstawiono w zlotych) 

2. Rzeczowe aktywa trwale 

2. I Zmiana stanu :§rodk<)w trwalych 

Grunty (w tym prawo Budynki, lokale i obiekty 
uzytkowania inzynierii litdowej 

wieezystego gruntow) i wodnej 

Wartosc brutto* 

01.01.2017 245.295,00 9.799.855,95 

Zmniejszenia -
31.12.2017 245.295,00 9.799.855,95 

Umorzenie 

01.01.2017 - ( 4.148.451,22) 
Zwic;kszenia (244.996,40) 

Zmniejszenia -
31.12.2017 (4.393.447,62) 

Wartosc netto* 

01.01.2017 245.295,00 5.651.404,73 
31.12.2017 245.295,00 5.406.408,33 

* po przekszta!ceniu zgodnie z opisem w nocie 13 

14 

Urzitdzenia 
techniczne Inne srodki 
i maszyny trwale razem !1111e .frodki trwale, w (vm: Razem 

,frodki l!wale- =biory 
gmpa 8 bibliotec=ne 

296.167,67 16.680,95 12.280,95 4. 400, 00 10.357.999,57 

(661,74) (5.968,00) (!. 5 68, 00) (4.400,00) (6.629,74) 

295.505,93 10.712,95 10.712,95 I 0.351.369,83 

(202.638,73) (12.280, 95) (I 2.280,95) (4.363.370.90) 
(38.321,39) (283.317, 79) 

661,74 1.568,00 1.568, 00 2.229,74 

(240.298,38) (10.712,95) (10.712,95) (4.644.458,95) 

93.528,94 4.400,00 4.400,00 5.994.628,6 7 

55.207,55 5.706.910,88 



Stowarzyszenic Zydmvski Instytut Historyczny w Polscc 
Dodatkowe informacje i objasnienia 
(wszystkie <lane liczbowe prze<lstnwiono w zlotych) 

2. 2 Grunty uzytkowane wieczyscie 

Stowarzyszenie jest uzytkownikiem wieczystym dzia1ki o numerze KW WA4M/00233715/2 o 
powierzchni 690 metr6w kwadratowych znajdujqcej siy przy ulicy Tlomackie 3/5. 

2. 3 Srodki trwale 11ieamortyzowa11e 

Stowarzyszenie nie posiada srodk6w trwalych uzywanych na podstawie um6w najmu, dzierzmvy i 
innych um6w. w tym z tytulu um6w leasingu operacyjnego. 

2. 4 Zbi01:v muzealne i biblioteczne 

Stowarzyszenie, w wyniku zmiany zasad polityki rachunkowosci, o kt6rych mowa w punkcie 13 
dodatkowych infonnacji i objasnieI1, ujylo w 2017 roku calosc posiadanych zbior6w w ewidencji 
pozabilansowej. 
Zbiory muzealne, archiwalne i biblioteczne oddane Sq do uzywania, na podstawie nieodplatnych 
um6w depozytu, dw6m podmiotom: 
- Zydowskiemu Instytutowi Historycznemu im. Emanuela Ringelbluma, 
- Muzeum Historii Zyd6w Polskich POLIN. 

15 



Stowarzyszenie Zydowski Instytut Historyczny w Polsce 

Dodatkowe informacje i objasnienia 
(wszystk1e dane liczbowe przedstawiono w zlotych) 

3. Naleznosci kr6tkoterminowe 

3. J Struktura 11a/ez11osci krotkoterminowych 

Podzial naleznosci wedlug pozycji bilansu o pozostalyrn na dzien bilansowy, przewidywanym 
urnow~ okresie splaty. 

4. 

4. 1 

5. 

Nale7noki / 
tytulu: 

dostaw i uslug 

doehodzone na 
drodze sqdo\\ej 

Razem 

odpis aktualizujqey 

Ogolem 

Okres wymagalnosei 
do 1 roku pmYy7ej 1 roku 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

75.466,88 

550,00 6.700,00 

550,00 82.166,88 

(6.700,00) 

550,00 75.466,88 

Inwestycje kr6tkoterminowe 

Srodki pienir;zne 

Srodki pieniirzne w kasie i na rachunkach 

Tnne srodki pieniirzne 

Fundusze wlasne 

5. 1 irodla zwi~kszenia i wykorzystania Funduszu statutowego 

Stan na 01.01.2017* 
Stan na 31.12.2017 

* dane po przeksztalceniu zgodnie z opisem w nocie 13 

16 

Raz em 
31.12.2017 31.12.2016 

75.466,88 

550,00 6.700,00 

550,00 82.166,88 

(6.700,00) 

550,00 75.466,88 

31.12.2017 31.12.2016 

4.172.848,40 1.829.550,47 

5.650.000,00 9.000.000,00 

9.822.848,40 10.829.550,47 

Fundusz 
statutowy 

8.778.239,02 
8.778.239,02 



Stowarzyszenie Zydowski Instytut Historyczny w Polsce 
Dodatkowe informacje i objasnienia 
(wszystk1e dane liczbowe przedstaw10110 w zlotych) 

6. Zobowil:}zania krotkoterminowe 

6. 1 Struktura zohowiqzmi krotkoterminowych 

Podzial zobowiqzai'l wedlug pozycji bilansu o pozostalym na dziei'l bilansowy, przewidywanym 
umowq okresie splaty. 

Okres "W-ymagalnosci 

Zobowi:+zania z do 1 roku powyzej I roku Raz em 

t) tulu: 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

dostaw i uslug 14.653,09 6.272,39 256,19 14.909.28 6.272,39 

podatk6w 11.149,00 475,00 11.149,00 475,00 

innych zobmYi:.tza11 0,88 0,88 

Razem 25.802,09 6.748,27 256,19 26.058,28 6.748,27 

7. Rozliczenia miirdzyokresowe 

7. 1 /1111e rozliczenia mi<;dzyokresowe 

31.12.2017 31.12.2016 

Utworzona rezerwa na zobowilJ:zania 122.286,50 123.000,00 

122.286,50 123.000,00 

17 



Stowarzyszenie Zydowski Instytut Historyczny w Polsce 
Dodatkowe informacje i objasnienia 
(wszystkic dane liczbowc przedslawiono w zlotych) 

8. Struktura zrcalizowanych przychodow zc wskazanicm ich frodct 

Wyszczegolnienie 

Przychody razem, z tego: 

I. przychody z nieodplatncj dzialalnosci pofytku publicznego, w tym: 

- pr=ychody roku bie:::qcego 

- nadwy:::ka pr=ychod6w nad ko.ctami = 11bieglego roku 

2. Pozostalc przychody operacyjne 

3. Przychody finansowe 

4. Przychody z dzialalnosci gospodarczej 

18 

1.01.2017 - 31.12.2017 

Kwota 0/o struktury 

15.885.413,42 100,00'Yo 

15.750.946,40 99.15% 

7. 707.680,53 ,,/8.52% 
8.043.265,87 50.63% 

19.650,49 0.13'% 

114.816,53 0,72'% 

0.00% 

1.01.2016 - 31.12.2016 

Kwota % struktury 

14.020.236,68 100,00'Yo 

13.719.094,90 97,85% 

8.974.399,90 6"'.01% 
4. 744.695,00 33,8,,/% 

41.088,44 0,29% 

242.937,84 1,74% 

17.115,50 0,12% 



Stowarzyszenie Zydowski Instytut Historyczny w Polsce 
Dodatkowe informacje i objasnienia 
(wszyslkic danc liczbowe przedslawtono w zlotych) 

9. Struktura kosztow stanowhicych swiadczenia pieni1tzne i niepieni1tzne okreslone statutem oraz struktura kosztow administracyjnych 

Wyszczegolnienie 

Koszty razem z tego: 

1. Koszty nieodplatnej dzialalnosci po:lytku publicznego 

2. Koszty administracyjne, z tego: 

a) Zu::ycie materia/6w i e11ergii 

b) Uslugi obce 

c) Podatki i oplaty 

d) Wynagrod=enia ora= ube=piec=enia spolec=ne i i1111e .~wiadc=enia 

e) Amorty=acja 

j) Po=ostale 

3. Pozostate koszty opcrncyjne 

4. Koszty finansowe 

5. Koszty dzia!alnosci gospodarczej, z tego: 

a) Wartos6 sprzedanych towar6w 

b) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczcnia 

19 

1.01.2017 -31.12.2017 

Kwota % struktury 

9.260. 756,27 100,00'Yo 

8.214.604,44 88.70% 

594.867,19 6.43'% 

2.451,59 ().()3% 

266.494,56 2.88% 

4.500,2 l 0.05% 

58.806,64 0,6./% 

245.5l0,18 2.65% 

l 7. 104,01 0.18% 

50,75 0.00%, 

451.233,89 4.87% 

O.OO'Yo 

0.00% 

0.00% 

1.01.2016 - 31.12.2016 

Kwota % struktury 

5.976.970,81 100,00'Y.. 

5.195.894,77 86,93% 

745.243.47 12.47% 

1.127,79 0.02% 

378.()/5,83 6,32% 

4.931,88 (),08% 

76.828.34 1,29% 

260.287 . ./6 4,36% 

24. 052, l 7 0,./0% 

21.492,57 0,36% 

0,00°/r, 

14.340,00 0,24% 

14.250.00 0,24'V.1 

90,00 0,00% 



Stmvarzyszenie Zydowski Instytut Historyczny w Polsce 

Dodatkowe informacje i objasnienia 
(wszystkic dane liczbowe przedstaw10110 \\' zlotych) 

10. Koszty dzialalnosci, rodzajowe 

Amortyzacja 

Zufycie materia16w i energii 

Uslugi obce 
Podatki i oplaty 

Wynagrodzenia 

llbczpicczcnia spolccznc i innc swiadczcnia 

Pozostalc koszty 

11. Prezentacja struktury irodel zwittkszenia srodkow finansowych 

1. Przychody z 1 % podatku dochodowego od os6b fizycznych 

2. Przychody zc :irodel publicznych, w tym: 
a) ::e frodk611' bud::etu pmlst11·a 

b) ::e frodk611· bud::etujednostek samor::qdu terytorialnego 

3. Przychody ze :irodel prywatnych, w tym: 

a) ::e skladek c::lonkowskich 

b):: darowi::n os6b fi::yc::nych 

c):: darowi::n od os6b prawnych 

4. Z innych ir6del 

Przychody ogolem 

1.01.2017 -
31.12.2017 

(314.716,86) 
(8.254,80) 

(1.641.283,32) 

(44.664,91) 

(460.261,12) 
(52.714,63) 

(6.287.575,99) 

(8.809.471,63) 

Wptywyw 
okresie 

1.01.2017 -
31.12.2017 

7.495,60 

262.000,00 
262, 000. ()() 

o. 00 

7.438.184,93 

4.950,00 

1.202.336,39 

6,230.898,54 

134.467,02 

7.842.147,55 

1.01.2016 -
31.12.2016 

(324.942, 70) 
(6.117,48) 

(1.281.729,82) 

237.224,50 
(441.424,94) 

(33.852.55) 

( 4.104.635,25) 

(5.955.478,24) 

Wptywyw 
okresie 

1.01.2016 -
31.12.2016 

9.727,20 

466.574,38 
376,f 15.29 

90,./59,09 

8.498.098,32 

5. 794,00 

],]71.740,04 

7.320.564,28 

301.141,78 

9.275.541,68 

W powyzszym zestawieniu nie ujyto nadwyzki przychod6w nad kosztami za rok poprzedni, kt6ra 
zgodnie z odpowiednimi uchwalami Walnego Zgromadzenia zostala przeznaczona na zwiykszenie 
przychod6w roku nastypnego. 

12. lnformacje o sposobie wydatkowania S..odkow pochodz~cych z 1 % podatku dochodowego 
od osob fizycznych 

W 2017 roku Stowarzyszenie z tytulu 1 % podatku dochodowego od os6b fizycznych uzyskalo 
przychody w wysokosci 7.495,60 zl. W zwiqzku z przesuniyciem tem1inu realizacji projektu, 
kt6rego finansowanie zaplanowano m.in. ze srodk6w pochodzqcych z 1 % podatku dochodowego od 
os6b fizycznych, wydatkowanie powyzszych srodk6w bydzie mialo miejsce w 2018 roku. 
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Stowarzyszenie Zydowski Instytut Historyczny w Polsce 
Dodatkowe informacje i objasnienia 
(wszystk1e danc liczbowe przedstaw1ono w zlotych) 

13. Zmiany zasad rachunkowosci 

W przedstawionyrn sprawozdaniu finansowym <lane por6wnawcze w bilansie, rachunku zysk6w i 
strat oraz dodatkowych infonnacjach i objasnieniach na dzien 31 grudnia 2017 roku i za rok 
obrotowy koncz;:icy siy tego dnia zostaly zmienione w stosunku do danych zatwierdzonych na 
koniec roku obrotowego 2016. 

Dane zostaly zmienione w zwiqzku z decyzjq Zarzqdu Stowarzyszenia o ujyciu calosci zbior6w 
Stowarzyszenia na ewidencji pozabilansowej. Powyzsza decyzja byla zwiqzana z przyjyciern 
zmienionej polityki rachunkowosci. 

W rezultacie zmian zasad rachunkowosci dokonano nastypujqcych zmian aktyw6w trwalych oraz 
funduszy wlasnych na dzief1 31 grudnia 2016 roku: 

Zatwierdzone sprawozdanie finansowe na 31.12.2016 

- korekta:: (1'/11/11 ::miejs::enia wartosci r::ec::011:vch aktywow tnralych 
(pr::e11iesie11ie 11j9tych 11· akt.i11·ach ::bion)w do ewidencji po::abilansowej) 
i odpowiadajqce temu ::mniejs::enie F1111dus::u Stalutowego 

Dane porownawcze zaprezentowane w bie:il!cym sprawozdaniu 
finansowym 

Rzeczowe 
aktywa trwale 

na dzien 
31.12.2016 

Fundusz 
statutowy na 

dzien 
31.12.2016 

7.970.001,22 10.753.611,57 

(1.975.372,55) (1.975.372,55) 

5.994.628,67 8.778.239,02 

14. Zdarzenia po dniu bilansowym nie ujcrte w sprawozdaniu finansowym 

Realizujqc swoje cele statutowe Stowarzyszenie wsp6ldziala z Muzuem Historii .Zyd6w Polskich 
POLIN, .Zydowskim Instytututem Historycznym im. E. Ringelbluma oraz innymi organizacjami, 
kt6rych celem jest zachowanie i utrwalenie pamiyci o historii i kulturze Zyd6w Polskich oraz Ich 
wkladzie w swiatowq kultury. Niewykorzystane srodki dedykowane danemu projektowi Sq 
zwracane Stowarzyszeniu po zakof1czeniu jego realizacji i przeznaczane na kolejne projekty. 
Niewykorzystane srodki zmniejszajq koszty biezqcego roku. Otrzymana po dniu 31 grudnia 2017 
roku, niewykorzystana l;:iczna kwota przeznaczona w poprzednich latach na realizacjy wsp6lnych 
projekt6w 430.009,10 zt. 
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15. 

16. 

lnformacje dotyczllce udzielonych gwarancji, pon:czeit 
z dzialalnoscil! statutowll 

innych zobowillzait zwillzanych 

Zgodnie z Umowq o Utworzeniu Instytucji Kultury pod nazwq Muzeum Historii Zyd6w Polskich 
("Umowa o Utworzeniu Muzeum") z dnia 25 stycznia 2005 r. Stowarzyszenie jest zobowiqzane do 
corocznego zapewnienia Muzeum Historii Zyd6w Polskich ("Muzeum") srodk6w w wysokosci 
odpowiadajqcej co najmniej 6% dotacji podmiotowej przewidzianej w projekcie ustawy budzetowej 
na prowadzenie dzialalnosci Muzeum. 

W rarnach tego zobowiqzania Stowarzyszenie pozyskuje i przekazuje Muzeum srodki na dzialalnosc 
programowq w zakresie: rozwoju i wzbogacania wystawy stalej, poszerzania zbior6w (dziela sztuki i 
eksponaty), program6w wystawienniczych, edukacyjnych i badawczych, program6w artystycznych i 
innych program6w publicznych zwiqzanych z kulturq i historiq Zyd6w z Europy Srodkowej i 
Wschodniej. 

Stowarzyszenie za jeden z priorytet6w swojej dzialalnosci na kolejne lata uznaje realizacjy we 
wsp6lpracy z Zydowskim Instytutem Historycznym programu "Oneg Szabat" - cyklu dzialaf1 
upamiytniajqcych dokonania Emanuela Ringelbluma oraz grupy Oneg Szabat i ich dzielo -
Archiwum Ringelbluma, w tym dzialania zwiqzane z zabezpieczeniem i upowszechnieniem swoich 
zbior6w. 

Ponadto Stowarzyszenie zawarlo w 2017 roku ramowe umowy o wsp6lpracy z Muzuem Historii 
Zyd6w Polskich POLIN oraz Zydowskim Instytutem Historycznym im. E. Ringelbluma, w ramach 
kt6rych realizowane Sq dzialania mieszczqce siy w celach statulowych tych podmiot6w. 

lnformacje o tendencjach zmian w przychodach 
i :ir6dlach ich finansowania 

kosztach oraz skladnikach majl!tku 

Celem statutowym Stowarzyszenia jest zachowanie i utrwalenie pamiyci o historii i kulturze Zyd6w 
Polskich oraz Ich wkladzie w swiatowq kultury. Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez 
gromadzenie i przechowywanie obiekt6w zwiqzanych z historiq i kulturq Zyd6w Polskich oraz 
realizacje wsp6lnych projekt6w z Zydowskim lnstytutem Historycznym im. E. Ringelbluma oraz 
Muzeum Historii Zyd6w Polskich POLIN. Dzialalnosc Stowarzyszenia finansowana jest gl6wnie z 
otrzymywanych darowizn, kt6rych wysokosc utrzymuje siy na sablinym poziomie pozwalajqc 
planowac dzialalanosc w dluzszej niz rok perspektywie czasowej. 

Stabilny jest r6wniez poziom ponoszonych koszt6w, co zwiqzane jest z przyjetymi zalozeniami co 
do ilosci realizowanych projekt6w gl6wnie z Muzuem POLIN i Zydowskim Instytutem 
Historycznym. Liczymy, ze w najblizszych Jatach, dzieki intensywnym dzialaniom uda nam sie 
zwiykszyc ilosc pozyskiwanych srodk6w o okolo 10 - 15%. 
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Zmiany w przychodach i kosztach oraz skladnikach majqtku 
przedstawiajq sitt nast((pujqco: 

01.01.2017 - 01.01.2016 -
31.12.2017 31.12.2016 

Przychody z dzialalnosci 

Przychody z dzialalnosci statutowej 
15.750.946,40 13.719.094,90 

Przychody z dzialalnosci 
gospodarczej 17.115,50 

15.750.946,40 13.736.210,40 

Koszty dzialalnosci (8.809.471,63) (5.955.478,24) 

Pozostale przychody 19.650,49 41.088,44 

Pozostale koszty (50,75) (21.492,57) 

Przychody finansowe 114.816,53 242.937,84 

Koszty finansowe ( 451.233,89) 

'\\'ynik finansowy ogolem 6.624.657,15 8.043.265,87 

AKTYWA 31.12.2017 31.12.2016* 

Aktywa trwale 5.727.842,55 6.046.235,81 

Wartosci niematerialne i prawne 20.931,67 51.607,14 

Rzeczowe aktywa trwale 5.706.910,88 5.994.628,67 

Aktywa obrotowe 9.823.398,40 10.905.017,35 

Naleznosci krotkoterminowe 550.00 75.466,88 

lnwestycje kr6tkoterminowe 

Srodki pieniirzne 9.822.848,40 I 0.829.550,47 

9.822.848,40 10.829 .550,4 7 

AKTYWA RAZEM 15.551.240,95 16.951.253, 16 

* przeksztalcenie zgodnie z opisem w nocie 13 

23 

ir6dlach ich finansowania 

Zmiana Zmiana 
wartosciowo procentowo 

2.031.851,50 15% 

(17.115,50) -100% 

2.014.736,00 15% 

(2.853.993,39) 48% 

(21.437,95) -52% 

21.441,82 -100% 

028.121,31) -53% 

( 451.233,89) 100% 

(1.418.608,72) -18% 

Zmiana Zmiana 
wartokiowo procentowo 

(318.393,26) -5% 

(30.675,4 7) -59% 

(287. 717' 79) -5% 

(1.081.618,95) -10% 

(74.916,88) -99% 

(1.006.702,07) -9% 

( 1.006. 702,07) -9% 

(1.400.012,21) -8°/o 
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PASYWA 

Fundusze wlasne 

Fundusz statutowy 

Wynik finansowy netto za rok 
obrotowy 

Zobowi:1zania i rczcrwy na 
zobowi'!zania 

Zobowi:1zania krotkotcrminowe 

Jnne zobowi<.)zania 

Rozliczenia mii:dzyokresowe 

Inne rozliczenia 
miydzyokresowe 

P ASYW A RAZEM 

* przeksztalcenic zgodnic z opiscm w nocie 13 

Przewodniczqcy 

Ja~~~ 
Skarbnik 

Czlonek Zarzqdu 

Warszawa, JO maja 2018 r. 

31.12.2017 

8.778.239,02 

6.624.657,15 

15.402.896,17 

148.344,78 

26.058,28 

26.058,28 

122.286,50 

122.286,50 

15.551.240,95 
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31.12.2016* 

8.778.239,02 

8.043.265,87 

16.821.504,89 

129.748.27 

6.748,27 

6.748,27 

123.000,00 

123.000,00 

16.951.253, 16 

Zmiana 
wartosciowo 

(1.418.608, 72) 

( 1.418.608, 72) 

18.596.5 l 

19.310,01 

19.3 JO.OJ 

(713,50) 

(7 J 3,50) 

(1.400.012,21) 

L. vr 
k~rian Turski 

~iceprzewodni qcy 

Agnieszka Milbrandt 

Czlonek Zarzqdu 

Daria Kurkus 

Zmiana 
procentowo 

-18% 

-8% 

286% 

286% 

-1% 

-1% 

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiqg 
rachunkowych 


