
S p rawozdanie
nlezalezne go
biegtggo
rewrdenta
z badania
Dla Stowarzyszenia Zydowski lnstytut Historyczny w
Polsce

Opinia

PrzeprowadziliSmy badanie zalqczonego
rocznego sprawozdania finansowego
Stowarzyszenia Zydowski lnstytut
Historyczny w Polsce (,,Jednostka"), kt6re
zawiera:

- wprowadzenie do sprawozdania
finansowego;

- bilans sporzqdzony na dziefi 31 grudnia
2018 t.i

._ rachunek zysk6w i strat sporzEdzony za
rok obrotowy od 1 stycznia do 31
grudnia 2018 r.;

- informacja dodatkowa

(,,sprawozdanie finansowe").

Naszym zdaniem, zalqczone sprawozdanie
finansowe Jednostki:

- przedstawia rzetelny i.iasny obraz
sytuacji majqtkowej i finansowe.l
Jednostki na dzief 31 grudnia 2018 r.

oraz finansowych wynik6w dzialalno6ci
za rok obrotowy zakoiczony tego dnia,
zgodniezustawqzdnia
29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci
(Dz. U. z 2019 t. poz. 351) (,,ustawa
o rachunkowosci'), wydanymi na jej
podstawie przepisam i wykonawczym i

oraz przyjetym i zasadami (politykq)
rachunkowoSci:

- jest zgodne, we wszystkich istotnych
aspektach, co do formy i tresci
z obowiazujqcymi Jednostke
przepisami prawa oraz statutem
Jednostki;

- zostalo sporzqdzone, we wszystkich
istotnych aspektach, na podstawie
prawidlowo prowadzonych ksiqg
rachunkowych. zgodnie z przepisami
rozdzialu 2 ustawy o rachunkowosci.
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Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliSmy stosownie
do postanowiei:

- Miedzynarodowych Standard6w Badania
w wersji przyjetej jako Krajowe Standardy
Badania przez Krajowq RadQ Bieglych
Rewident6w (,,KSB");

- ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o bieglych
rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzotze publicznym (Dz. U. z 2017 t. poz.

Niezale2nosc i etyka

Jestesmy niezalezni od Jednostki zgodnie
z Kodeksem etyki zawodowych ksiqgowych
Miqdzynarodowej Federacji KsiQgowych
(,,Kodeks IFAC"), przyj?tym uchwalami
Krajowej Rady Bieglych Rewident6w oraz
z innymi wymogami etycznymi, kt6re majE
zastosowanie do badania sprawozdah

Odpowiedzialn056 Jednostki za sprawozdanie finansowe

Celem badania jest uzyskanie racjonalnej
pewnosci, czy sprawozdanie finansowe jako
caloso nie zawiera istolnego znieksztalcenia
spowodowanego oszustwem lub blgdem oraz
wydanie sprawozdania z badania
zawierajqcego naszE opinie. Racjonalna
pewnosc jest wysokim poziomem pewnosci,
ale nie gwarantuje, 2e badanie
pzeptowadzone zgodnie z KSB zawsze
wykryje istniejqce istotne znieksztalcenie.
Znieksztatcenia moga powstawac na skutek
oszustwa lub blqdu i sq uwazane za istotne,
jezeli mozna racjonalnie oczekiwac. Ze
pojedynczo lub lqcznie moglyby wplynqc na
decyzje ekonom iczne uZytkownikow

1089 z p62niejszymi zmianami) (,,ustawa
o bieglych rewidentach").

Nasza odpowiedzialnoSC zgodnie z tymi
regulacjami zostala opisana w sekcji
Odpowiedzialno56 bieglego rewidenta za
badanie sprawozdania f inansowego.

Uwazamy, ze dowody badania, kt6re
uzyskaliSmy sE wystarczajqce i odpowiednie,
aby stanowic podstawQ dla naszej opinii.

finansowych w Polsce. Spelniamy wszystkie
obowiEzki etyczne wynikajqce z tych wymog6w
i Kodeksu IFAC. W kakcie badania kluczowy
biegly rewident oraz firma audytorska pozostali
niezale2ni od Jednostki zgodnie z wymogami
niezaleznoSci okreSlonymi w ustawie
o bieglych rewidentach.

ocenQ zdolnoSci Jednostki do kontynuowania
dzialalnosci, ujawnienie, jezeli ma to
zastosowanie, kwestii zwiAzanych
z kontynuacjA dzialalnosci oraz za przyjQcie
zalozenia kontynuacji dzialalno6ci jako
podstawy rachunkowosci, z wyjqtkiem sytuacji
kiedy Kierownik Jednostki albo zamietza
dokona6 likwidacji Jednostki, zaniechae
prowadzenia dzialalnosci, albo gdy nie ma
zadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub
zaniechania prowadzenia dzialalnosci.

Zgodnie z ustawE o rachunkowosci Kierownik
Jednostki oraz czlonkowie Komisji Rewizyjnej
sE zobowiqzani do zapewnienia, aby
sprawozdanie finansowe spelnialo wymagania
przewidziane w tej ustawie.

podejmowane na podstawie sprawozdania
finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co
do przyszlej rentownosci Jednostki ani
efektywnosci lub skutecznosci prowadzenia jej
spraw przez Kierownika Jednostki, obecnie lub
w przyszloSci.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy
zawodowy osqd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a takze:

- identyfikujemy i szacujemy rfzyka
istotnego znieksztalcenia sprawozdania
finansowego spowodowanego oszustwem
lub blgdem, projektujemy

OdpowiedzialnoS6 bieglego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
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Kierownik Jednostki jest odpowiedzialny za
sporzqdzenie, na podstawie prawidlowo
prowadzonych ksiqg rachunkowych,
sprawozdania finansowego przedstawiajqcego
rzetelny i jasny obraz zgodnie z ustawq
o rachunkowosci, wydanymi na jej podstawie
przepisami wykonawczymi, przyjetymi
zasadami (politykq) rachunkowoSci oraz
z obowiAzujqcymi Jednostke przeprsami prawa
i statutem, a lak|e za konkole wewnetrzna,
kt6ra Kierownik Jednostki uznaje za
niezbgdnq, aby zapewnic spo rzqdzenie
sprawozdania finansowego niezawierajqcego
istotnego znieksztalcenia spowodowanego
oszustwem lub btedem.

Sporzqdzajec sprawozdanie finansowe
Kierownik Jednostki jest odpowiedzialny za
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i przeTowadzamy procedury badania
odpowiadajace tym ryzykom i uzyskujemy
dowody badania, kt6re sq wystarczajqce
i odpowiednie, aby stanowic podstawe dla
naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego
znieksaabenia wynikajEcego z oszustwa
jest wieksze ni2 istotnego znieksztalcenia
lvynikajecego z blqdu, poniewaz oszustwo
moze obejmowac zmowQ, falszerstwo,
celowe pominiQcie, wprowadzenie w blqd
lub obejScie systemu kontroli wewnQtrznej;

- uzyskujemy zrozumienie kontroli
wewnQtrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, kt6re
sq odpowiednie w danych okolicznoSciach,
ale nie w celu wytazenia opinii na temat
skutecznosci dzialania kontroli
wewnQtrznej Jednostki;

- oceniamy odpowiednioSC zastosowanych
zasad (polityki) rachunkowosci oraz
zasadnoSC szacunk6w ksiggowych oraz
powiqzanych z nimi ujawnien dokonanych
przez Kierownika Jednostki;

- vvyciegamy wniosek na temat
odpowiedniosci zastosowania przez
Kierownika Jednostki zasady kontynuacji
dzialalnosci jako podstawy rachunkowosci
oraz, na podstawie uzyskanych dowod6w
badania, oceniamy, czy istnieje istotna
niepewnosc zwiqzana ze zdarzeniami lub

okoliczno6ciami, kt6re mogq poddawac
w znaczqcq wqtpliwo66 zdolnosd Jednostki
do kontynuacli dzialalnosci. Jezeli
dochodzimy do wniosku, 2e istnie.ie istotna
niepewno56, wymagane jest od nas
zwrocenie uwagi w sprawozdaniu
z badania sprawozdania finansowego na
powiqzane ujawnienia w sprawozdaniu
finansowym lub, jezeli takie ujawnienia sE
nieodpowiednle, modyfikujemy naszq
opinie. Nasze wnioski sq oparte na
dowodach badania uzyskanych do dnia
sporzEdzenia sprawozdania z badania
sprawozdania finansowego. Przyszle
zdarzenia lub warunki mogq spowodowa6,
ze Jednostka zaprzestanie kontynuacji
dzialalnoSci;

- oceniamy o96lnq prezentacje, strukturQ
i tresc sprawozdania finansowego, w tym
ujawnienia, a takze czy sprawozdanie
finansowe odzwierciedla stanowiqce ich
podstawQ transakcje i zdarzenia w spos6b
zapewniajqcy rzetelnE prezentacj?.

Przekazujemy Komisji Rewizyjnej Jednostki
informacje miqdzy innymi o planowanym
zakresie i terminie przeprowadzenia badania
otaz znaczqcych ustaleniach badania, w tym
wszelkich znaczqcych slabosciach kontroli
wewnetrznej, kt6re zidentyfiku.jemy podczas
badania

W imieniu firmy audytorskiej
KPMG Audyt Spolka z ograniczonq odpowiedzialno6ciq sp.k.
Nr na liscie firm audytorskich: 3546

Pod pisa no kwa I ifikowa ny m
podpisem elektronicznym

Warszawa, 7 maja 2019 t

Marta Zemka

Kluczowy biegly rewident
Nr w rejestrze 10427
Ko m a n dyt a ri u sz, P el n om ocn ik
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Stowa rzyszenie 2ydowski

lnstytut Historyczny w Polsce

ul. Tlomackie 3/5,00-090 Warszawa

Sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
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L OSWTADCZENTE ZARZADU

Stosownie do art. 52 ust 1, art. 46 ust. 5 pkt 6, art. 47 ust. 4 pkt 6, art. 48 ust. 5 ustawy o

rachunkowo(ci z dnia 29 wrzesnia 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2OL9 r. poz. 351) oraz zgodnie z

wzorami zamieszczonymi w zalqczniku nr 6 do w/w ustawy Zarzqd Stowarzyszenia Zydowski lnstytut

Historyczny w Polsce przedstawia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kofczqcy sie dnia 31

Brudnia 2018 roku, na kt6re sklada siq:

1. Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego,

2. Bilans sporzEdzony na dziei 31 grudnia 2018 roku,

3. Rachunek zysk6w istrat za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku,

4. lnformacjadodatkowa.

Sprawozdanie finansowe sporzqdzone zostato zgodnie z obowiqzujqcq ustawE o rachunkowo6ci oraz

rzetelnie ijasno przedstawia sytuacje majqtkowq ifinansowE oraz wynik finansowy organizacji.

Zarzed Stowarzyszenia

Piotr wi6licki PrzewodniczEcy

Marian Turski

Jan Doktor

Krzysztof Rozen

Wiceprzewodniczacy

Skarbnik

Sekretarz

cztonek zarzQdu

1 -.i.-rnE1...-t.-- a - '

AgnieszkaMilbrandt CzlonekzarzQdu

Joanna Fikus czlonek zarzEdu

e*
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiqg rachunkowych Stowarzyszenia

Malgorzata Zastqpito

Strona l3
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Jan lagielski

stawomir R6iadski Czlonek zarzAdu



II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FlNANSOWEGO

Podstawowe dane o Stowa rzvsz eniu

Nazwa Stowarzyszenia:

Siedziba i adres

Organ rejestrowy:

Data re.jestracji w KRS:

Numer KRS:

Numer NIP

Numer REGON:

Stowarzyszenie 2ydowski lnstytut Historyc2ny w Polsce, zwane dalej

Stowarzyszeniem

00-090 Warszawa, ul. Tlomackie nr 3/5

Sqd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Xll Wydzial

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

20 czerwca 2001 roku

0000020904

5260308022

000806795

Przedmiotem dzialalno(ci Stowarzyszenia zgodnie ze statutem Stowarzyszenia jest miqdzy innymi:

- gromadzenie i przechowywanie obiekt6w zwiqzanych z historiq i kulturq 2yd6w Polskich,

- konserwacje, dokumentacje ikatalogowanie obiekt6w kultury materialnej 2ydow Polskich,

- inicjowanie powstania stowarzyszei i fundacji wspierajEcych dzialania Stowarzyszenia w kraru i

poza gra nicami,

- organizowanie kurs6w edukacyjnych dla (rodowisk polskich izagranicznych

- orga nizowa nie naukijqzyk6w 2ydowskich

- dzialalno6i wydawnicza o charakterze naukowym, edukacyjnym i popularyzatorskim

- (cisle wsp6tdzialanie z 2ydowskim lnstytutem Historycznym im. E. Ringelbluma (,,lnstytut")
polegajqca w szczeg6lno:ici na wszechstronnym wspieraniu dzialalno6ci lnstytutu oraz wymianie
informacji i doiwiadcze6,

- inicjowanie badari, udostqpnianie lnstytutowi zbior6w muzealnych, bibliotecznych i

archiwalnych, miejsca na siedzibq w pomieszczeniach budynku przy ul. Tlomackie 3/5 w
Warszawie,

- wspieranie dzialalno(ci Muzeum Historii Zydow Polskich, kt6rego Stowarzyszenie jest
inicjatorem i wsp6lzalo2ycielem, zar6wno poprzez realizowanie uprawnief Stowarzyszenia
wynikajqcych z um6w zaloiycielskich dotyczAcych Muzeum, jak r6wnie2 poprzez przekazywanie

otrzymywanych na ten cel dotac.ii idarowizn oraz wykonywanie innych obowiqzk6w, kt6re
Stowarzyszenie przyjqlo na siebie w tych umowach.

Czas trwania dzialalnoSci Stowar2vszenta

Czas trwania dzialalnoSci Stowarzyszenia 2ydowski lnstytut Historyczny w Polsce iest w mySl statutu
Stowarzyszenia nieoznaczony.

Strona l4
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Roczne sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia 2ydowski lnstytut Historyczny w Polsce obejmuje

okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. Natomiast dane por6wnawcze obejmujq

okres od 1 stycznia 2077 r. do 31 grudnia 2017 r.

Kontvnuacia dziala ln o5ci

Roczne sprawozdanie finansowe sporzqdzono przy zaloieniu kontynuowania przez Stowarzyszenie

dzialalno6ci statutowej. Nie sq znane okolicznojci i zda(zenia, kt6re wskazywalyby na powa2ne

zagro2enie dzialalnoSci organizacji.

Przyiete przez Stowarzyszenie zasady (politvkal rachunkowo6ci

Sprawozdanie finansowe sporzqdzone zostalo w zgodzie z praktykE stosowanE przez jednostki, takie
jak stowarzyszenia, dzialajqce w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowo5ci wynikajEce z przepis6w

ustawy z dnia 29 wrze(nia 1,994 t. o rachunkowoSci (Dz. U. z 2019 t. poz.351) i wydanymi na jej
podstawie przepisami wykonawczymi.

1. Zostosowone uproszczenio

- zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowoici Stowarzyszenie dokonuje klasyfikacji um6w

leasingu wedlug zasad okreSlonych w przepisach podatkowych,

- zgodnie z art. 28b ustawy o rachunkowo(ci Stowarzyszenie nie stosuje przepis6w

wykonawczych do ustawy o rachunkowo(ci w sprawie szczeg6lowych zasad uznawania.

metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrument6w finansowych,

- zgodnie z art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowoici Stowarzyszenie nie ustala aktyw6w i rezerw

z tytulu odroczonego podatku dochodowego.

2. Przychody ikoszty

Do przychod6w z dzialalnoici statutowej zalicza siq otrzymane Srodki pieniq2ne iinne aktywa

finansowe ze ir6del okreilonych odrqbnymi przepisami prawa i statutem, w tym otrzymane

skladki czlonkowskie, nieodplatnie otrzymane skladniki majqtku, dotacje isubwencje. Do innych

przychod6w zaliczane sq migdzy innymi zyski ze sprzeda2y skladnik6w majatku oraz przychody

finansowe.

Do koszt6w dzialalno6ci zalicza siq koszty zwiqzane z rcalizaciq zadai statutowych, w tym takZe

Swiadczenia okreslone statutem. Za koszty uwaZa siq r6wnie2 koszty adm inistracyjne, a w

szczeg6lnosci wynagrodzenia oraz ubezpieCzenia spoleczne i inne (wiadczenia na rzecz

pracownik6w i innych os6b, odpisy amortyzacyjne 5rodk6w trwatych oraz wartoici

niematerialnych iprawnych, zu2ycie material6w ienergii, uslugi obce oraz pozostale koszty o

charakterze ad m in istra cyjnym.

stowarzyszenie w roku 2017 zaprzestato prowadzenia dzialalno(ci gospodarczej, wykre6lenie z

rejestru przedsiebiorc6w w KRS nastqpilo w roku 2018.

Strona l5
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3. odsetki

Przychody odsetkowe sq ujmowane w momencie ich naliczania (przy zastosowaniu efektywnej

stopy procentowej).

4. Wortolci niemoterialne i prowne

Warto(ci niematerialne i prawne ujmuje siq w ksiqgach wedlug cen ich nabycia lub koszt6w

poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodq liniowE przy zastosowaniu nastqpujqcych

stawek amortyzacyjnych:

lnne 50%

Poprawno6i stosowanych okres6w istawek amortyzacji warto6ci niematerialnych i prawnych jest

przez Stowarzyszenie weryfikowana, powodujqc odpowiedniE korektq dokonywanych w

nastqpnych latach odpis6w a mortyzacyinych.

5. Srodkitrwole

Srodki trwale wycenia siQ w ksiqgach w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia (warto6i

poczqtkowa), pomniejszanych o odpisy amortyzacyjne, a tak2e o odpisy z tytulu trwalej utraty ich

warto6ci.

Cena nabycia i koszt wytworzenia 6rodk6w trwalych oraz 6rodk6w trwalych w budowie obejmuje

og6l ich koszt6w poniesionych przez jednostkq za okres budowy, monta2u, przystosowania i

ulepszania do dnia przyjqcia do u2ywania, w tym r6wnie2 koszt obslugi zobowiqzai zaciqgniqtych

w celu ich finansowania izwiAzane z nimi r62nice kursowe, pomniejszony o przychody z tego

tytulu.

Warto6i poczEtkowE stanowiqcE cenq nabycia lub koszt wytworzenia Srodka trwalego
powiqkszajq koszty jego ulepszenia, polegajqce na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub

rekonstrukcji, powodujqcego, 2e warto(i u2ytkowa tego 6rodka po zakoiczeniu ulepszenia

przewyisza posiadanq przy przyjqciu do u2ywania wartoSa uZytkowA.

Srodki trwale amortyzowane sq metodq liniowq. RozpoczQcie amortyzacji nastqpu.ie w
nastqpnym miesiEcu po przyjqciu 6rodka trwalego do uiywania.

Przykladowe stawki amortyzacyjne sE nastqpujqce:

Budynki ibudowle 2,5O%

Urzqdzeniatechniczneimaszyny fO-3O%
Zbiorymuzealne ibiblioteczne nie podlegajq amortyzacji i sq wykazywane w ewidencji

poza bilansowej

Poprawno5t stosowanych okres6w i stawek amortyzacji Srodk6w trwalych jest przez

Stowarzyszenie weryfikowana, powodujqc odpowiednia korektq dokonywanych w nastepnych

latach odpis6w a mortyzacyjnych.

Przedmioty o okresie uzywania dluzszym ni2 rok, o warto6ci poczEtkowei nieprzekraczajEcej
jednostkowo kwoty 3.500,00 zl odpisuje siq w miesiqcu ich zakupu w koszty dzialalno5ci.

6. Trwdld utrota wortoici aktyw6w

Na kaidy dzie6 bilansowy ocenia siq czy istniejq obiektywne dowody wskazujqce na trwala utratq
warto(ci skladnika bqdi grupy aktyw6w. Je(li takie dowody istniejq, ustala siq szacowanq,

Strona l5



mozliwE do odzyskania warto6i sktadnika aktyw6w idokonuje siQ odpisu aktualizujEcego z tytulu

utraty warto(ci, w kwocie r6wnej r62nicy miedzy warto6cia mo2liwq do odzyskania iwarto6ciq

bilansowq. Strata wynikajEca z utraty wartosci jest ujmowana w rachunku wynik6w. W

przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktyw6w ujqto, jako fundusz z

aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokoSi tego funduszu, a pozostala czq6a straty jest

odnoszona na rachunek wynik6w.

7. Ndleznoeci, roszczenio i zobowiqzonio inne niL zoklosyfikowone, joko aktywa i zobowiqzonio

finonsowe

Nale2no6ci wykazuje siq w kwocie wymaganej zaplaty, z zachowaniem zasady ostroinej wyceny.

WartoSi nale2no6ci aktualizuje sie uwzglqdniajac stopiei prawdopodobie6stwa ich zaplaty

poprzez dokonanie odpisu a ktua lizujqcego, zaliczanego odpowiednio do pozostalych koszt6w

operacyjnych lub koszt6w finansowych - zaleznie od rodzaju nale2noSci, kt6rej dotyczy odpis

aktualizujEcy.

Zobowiqzania ujmuje siq w ksiqgach rachunkowych w kwocie wymagajqcej zaptaty.

NaleZnoSci izobowiqzania wyra2one w walutach obcych wykazuje siq na dziei ich powstania

wedlug (redniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogloszonego dla danej waluty z dnia

poprzedzajqcego ten dzie6.

Na dzief bilansowy nale2no5ci izobowiEzania wyra20ne w walutach obcych wycenia siq po

obowi4zujqcym na ten dzien irednim kursie ogtoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bak

Polski

8. Rozliczeniomiqdzyokresowe

Stowarzyszenie dokonuje czynnych rozliczef miqdzyokresowych koszt6w, je2eli dotyczq one

przysztych okres6w sprawozdawczych. Bierne rozliczenia miqdzyokresowe koszt6w dokonywane

sq w wysokoici prawdopodobnych zobowiqzaf przypadajqcych na bie2qcy okres sprawozdawczy.

9. R6inice kursowe

R62nice kursowe wynikajace z wyceny na dziei bilansowy aktyw6w ipasyw6w wyraionych w

walutach obcych, z wyjqtkiem inwestycji dlugoterminowych oraz powstale w zwiqzku z zaplatq

nale2no6ci i zobowiqzarl w walutach obcych, jak r6wnie2 przy sprzedaiy walut, zalicza siq

odpowiednio do przychod6w lub koszt6w finansowych, a w uzasadnionych przypadkach do ceny

nabycia lub kosztu wytworzenia 6rodk6w trwalych w budowie lub wartoici niematerialnych i

prawnych.

Do wyceny pozycii bilansu wyra2onych w walutach obcych przyjqto nastqpujEce kursy:

37-12-ZOt8

EUR 4,3000

usD 3,7597

37-12-20L7

EUR 4,1709

usD 3,4813
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!II. BI LANS
BiIANS STOWARZYSZENIA ZYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY W POTSCE

z siedzibq w Warszawie sporzqdzony na dziei 31 grudnia 2018 roku

AKTYWA

A Aktywa trwale

I Warto6ci niematerialne i prawne

ll Rzeczowe aktywa trwate

lll Nale2no5ci dlugoterminowe

lV lnwestycje dlugoterminowe

V Dlugoterminowe rozliczenia miqdzyokresowe

B Aktywa obrotowe

I Zapasy rzeczowych aktyw6w obrotowych

ll Nale2no(ci kr6tkoterminowe

lll lnwestycje krdtkoterminowe

lV Kr6tkoterminowe rozliczenia miqdzyokresowe

C Naleine wplaty na fundusz podstawowy

AKTYWA razem

Nota Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2018

t
2

s727 U2,55

20 93t,67

s 706 910,88

0,00

0,00

0,00

9 823 398,40

0,00

550,00

9 822848,40

0,00

0,00

15 551 240,95

5 599 074,09

4t 678,99

5 557 395,10

0,00

0,00

0,00

20 209 296,07

0,00

3 973,07

20 L95 420,70

9 902,30

0,0 \-.
25 808 370,16

3

PASYWA

A Funduszwlasny

I Fundusz statutowy

ll Pozostale fundusze

lll Zysk (strata) z lat ubieglych

lV Zysk (strata) netto

B Zobowiqzania i rezerwy na zobowiqzania

I Rezerwy na zobowiEzania

ll Zobowiqzania dlugoterminowe

lll Zobowiqzania kr6tkoterminowe

lV Rozliczenia miqdzyokresowe

PASWYA razem

Nota Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2018

4

15 402 896,17

I778 239,02

0,00

0,00

6 624 657,15

148344,78

0,00

0,00

26 058,28

122286,50

15 551 240,95

25721717,58

I778 239,02

0,00

6 624 657,L5

LO 3t8 82L,4L

86 652,58

0,00

0,00

23 375,35

63 277,23

25 808 370,16
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!v. RACHUNEK ZYSKoW I STRAT
Rachunek zysk6w i strat STOWARZYSZENIA 2YoOwSrt INSTYTUT HISTORYCZNY w POLSCE

z siedzibq w Warszawie sporzqdzony za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku

Rachunek zysk6w i strat Nota Rok zakoriczony dnia
31 grudnia 2Ot7 roku

Rok zakoiczony dnia
31 grudnia 2018 roku

A Przychodyz dzialalnoici statutowej
I Przychody z nieodplatnej dzialalnoSci statutowej po2ytku publicznego

ll Przychody z odptatnej dzialalno6ci statutowej po2ytku publicznego

lll Przychody z pozostalej dzialalno5ci statutowej

B (oszty dzialalno5ci statutowej
I Koszty nieodplatnej dzialalnoici po2ytku publicznego

ll Koszty odplatnej dziatalnoici poiytku publicznego

lll Koszty pozostalej dzialalno(ci statutowej

C Zysk (stratal z dzialalnoici statutowej (A-Bl

D Przychody z dzialalnoici gospodarczej

E Koszty dzialalnoici gospodarczej

F Zysk (strataf z dzialalno6ci gospodarczej (D-E)

G t(oszty og6lnego zarzqdu

H Zysk (strata) z dzialalnoici operacyinej (C+F-G!

I Pozostale przychody operacyjne

J Pozostale koszty operacyjne

K Przychodyfinansowe

L Kosrty finansowe

M Zysk (strata| brutto {H+l-J+K-t}
N Podatekdochodowy

O Zysk (stratal netto (M-Nl

5

6

15 750 946,40

L5 750 946,40

0,00

0,00

8214604,4
8 2L4 604,44

0,00

0,00

7 536341,96

0,(xl

0,00

0,00

594 867,19

6941474,77

19 650,49

50,75

114 816,53

451 233,89

6624657,15

0,00

6624657,L5

8 740 048,98

8 740 048,98

0,00

0,00

9 208 349,34

9 208 349,34

0,00

0,00

-468 300,36

0,(xl

0,00

0,00

725924,86
-t194225,22

1o99244.2,05

2 305,53

522912,62

2,SL

10 318 821,41

0,00

10 318 821,41

6

5

5
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V. INFORMACJADODATKOWA

1) lnformacje o wszelkich zobowiqzaniach finansowych, w tym z tytulu dlu2nych
instrument6w finansowych, gwarancji i porqczei lub zobowiqzari warunkowych
nieuwzglqdnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru iformy wierzytelno6ci
zabezpieczonych rz e czow o.

Zgodnie z UmowE o Utworzeniu lnstytucji Kultury pod nazwq Muzeum Historii 2yddw Polskich

("Umowa o Utworzeniu Muzeum") z dnia 25 stycznia 2005 r. Stowarzyszenie jest zobowiqzane do

corocznego zapewnienia Muzeum Historii Zydow Polskich ("Muzeum") 6rodk6w w wysoko(ci

odpowiadajqcej co najmniej 6% dotac.ii podmiotowej przewidzianej w projekcie ustawy bud2etowej

na prowadzenie dziatalno(ci Muzeum. W ramach tego zobowiqzania Stowarzyszenie pozyskuje

iprzekazuje Muzeum 5rodki na dzialalno56 programowE w zakresie: rozwoju iwzbogacania wystawy

stalej, poszerzania zbior6w (dziela sztuki ieksponaty), program6w wystawienniczych, edukacyjnych

i badawczych, program6w artystycznych i innych program6w publicznych zwiqzanych z kulture

ihistoriq 2yd6w z Europy Srodkowej iWschodniej.

2) lnformacje o kwotach zaliczek i kredyt6w udzielonych czlonkom organ6w
administracyjnych, zarzqdzajqcych i nadzorujqcych, ze wskazaniem
oprocentowania, gl6wnych warunk6w otaz wszelkich kwot splaconych,
odpisanych lub umorzonych, a takZe zobowiqzah zaciEBniqtych w ich imieniu
tytulem gwarancji iporqczef wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty og6lem
dla kaidej kat eBo rii.

Nie wystqpity

3) Uzupetniajqce dane o aktywach i pasywach

a) Nota nr l Szczeg6lowy zakres zmian warto6ci niematerialnych i prawnych.

b) Nota nr 2 Szczeg6lowy zakres zmian wartoici grup rodzajowych Srodk6w trwalych
c) Nota nr 3 Srodki pieniq2ne.

d) Nota nr 4 Rozliczenia miqdzyokresowe
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Nota l WartoSci niematerialne i prawne

lota 2 Rzeczowe aktywa trwale

Wyszczeg6lnienie

3. lnne
wartoici
niematerialne
iprawne

Razem

wartoSci
niematerialne

i prawne

Warto(i brutto na poczqtek okresu 137 398,03 137 398,03

Zwiqkszenia 48 039,62 48 039,62

- nabycie 48 039,62 48 039,62

Warto(t brutto na koniec okresu 185 437,65 185 437,65

Umorzenia na poczqtek okresu 116 466,36 Lt6 466,36

Zwiqkszenia 2t 292,30 27 292,30

- w tym amortyzacja 27 292,30 27 292,30

Umorzenia na koniec okresu t43758,66 t43 758,66

Wartoid netto na poczatek okresu 2093L,67 20931,67

Warto# netto na koniec okresu 41678,99 41578,99

Wyszczeg6lnienie

r'artoii brutto na tek okresu

Zw enra

-na
Zrn

Razem

rzeczowe
aktywa trwale

10 351 3
t4l 78

r47 08 78

31 89

31 89

LO 467 72

4 644 45 95

296
296

31

31 109

4 909 951

5 705 910,88

s 557 39s,10

a

i brutto na koniec okresu

lmorzenie na k okresu

Zwi kszen ia

Zmni nta

- likwida
lmorzenie na koniec okresu

Uarto3d netto na okresu

UartoS6 netto na koniec okresu

Grunty u2ytkowane wieczy(cie

Stowarzyszenie jest u2ytkownikiem wieczystym dzialki o numerze KW WA4M /00233775/2 o

powierzchni 690 metr6w kwadratowych znajdujqcej siq przy ulicy Tlomackie 3/5.

Srodki trwate nieamortyzowane

Stowarzyszenie nie posiada Srodk6w trwatych u2ytkowanych na podstawie um6w najmu, dzier2awy i

innych um6w, w tym z tytulu um6w leasingu operacyjnego'

6

f) inne
6rodki
trwale

2.Srodki
trwale w
budowie

b) grunty
uiytkowane
wieczyicie

c) budynki,
lokale i

obiekty
iniynierii
lqdowej i

wodnej

d)
urzqdzenia
techniczne i

maszyny

1

trwale

0,0024s 295,00 9 799 855,95 295 50s,93 n7t2,9s10 351 369,83
0,00 36 030,4s 5L 253,73 s9 802,6087 284,L8 0,00
0,00 36 030,45 s7 253,73 59 802,6087 284,L8 0,00
0,00 31 109,89 0,00 0,0031 109,89 0,00

31 109,89 0,00 0,0031 109,89 0,00 0,00
300 426,49 61 965,68 59 802,60to 407 544,t2 24s 295,00 9 799 855,95

0,004393 447,62 24A298,38 10712,954 644 458,95

42272,6s 9 393,s1 0,00296 602,s6 0,00 244996,40
42 272,65 9 393,51 0,00296 602,56 0,00 244996,40
31 109,89 0,00 0,0031 109,89 0,00 0,00
31 109,89 0,00 0,000,00 0,0031 109,89

251 40L,14 20 to6,46 0,000,00 4 638 444,024 909 951,62
0,0055 207,55 0,005 706 910,88 245 295,00 5 406 408,33

49 025,35 4L860,22 59 802,605 497 592,50 245295,OO 5 161 411,93



Tbiory muzealne i biblioteczne

Stowarzyszenie calo(i posiadanych zbior6w ujmuje w ewidencji pozabilansowej. Zbiory muzealne,

archiwalne i biblioteczne oddane sq do u2ywania, na podstawie nieodplatnych um6w depozytu

podmiotom:

Zydowskiemu lnstytutowi Historycznemu im. Emanuela Ringelbluma

Muzeum Historii ?ydow Polskich POLIN

Nota 3 Srodki pieniqine

Nota 4 Rozliczenia migdzyokresowe

4) lnformacje o strukturze zrealizowanych przychod6w ze wskazaniem ich

ir6det, w tym w szcze96lno(ci informacje o przychodach wyodrqbnionych
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci
po2ytku publicznego io wolontariacie, oraz informacje o przychodach z

tytutu skladek cztonkowskich i dotacji pochodzqcych ze 6rodk6w
publicznych.

a)

b)

c)

d)

Nota nr 5 Struktura zrealizowanych przychod6w.

Nota nr 6 Struktura poniesionych koszt6w.

Nota nr 7 Koszty dzialalnoSci wedlug rodzaju.

Nota nr 8 Struktura zrealizowanych przychod6w ze wskazaniem ich 2r6del

Nota 5 Struktura zrealizowanych przychod6w

* w tym, w roku 2Ot7 8.043.265,87 zl stanowila nadwy2ka przychod6w nad kosztami z roku 2016.

Wyszczeg6lnienie 31 grudnia 2017 31 grudnia 2018

Rachunki bankowe PLN 227 711,26 4784323,77

Rachunki ba nkowe walutowe 3 945137,t4 2 553 527,43

lnne 6rodki pieniqine 5 650 000,00 12857 570,10

RAZEM 9 822848,40 20 L95 42O,7O

Wyszczeg6lnien ie 31 grudnia 2017 31 grudnia 2018

Rozliczenia miqdzyokresowe (pasywa!, w tym: L22246,50 61277,23

- rezerwa na zobowiqzania 122286,50 63 277,23

Wyszczeg6lnienie Przychody roku 2017 Przychody roku 2018

l. Przychody z nieodptatnej dzialalno6ci po2ytku publicznego * 15 750 946,40 8 740 048,98

ll. Pozostate przychody operacyjne 19 650,49 to 992 442,05

lll. Przychody finansowe 114 815,53 522 9L2,62

RAZEM 15 885 413,42 20 255 403,55
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Nota 5 Struktura poniesionych koszt6w

Nota 7 Koszty dzialalnoici wedlug rodzaju

Nota 8 Struktura zrealizowanych przychod6w ze wskazaniem ich ir6del

Wyszczeg6lnienie Koszty roku 2017 Koszty roku 2018

l. Koszty nieodptatnej dziatalnoici po2ytku publicznego 8214 604,44 9 208 349,34

ll. Koszty administracyjne, z tego 594 867,79 725 924,86

a) Zu2ycie material6w i energii 2 45L,59 1758,73

b) Uslugi obce 266 494,56 223 624,80

c) Podatki i optaty 4 500,21 657,90

d) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia 58 805,64 247190,75

e) Amortyzacja 245 510,18 254 375,t8

f) Pozostale koszty 77 1,04,07 4 377,50

lll. Pozostale koszty operacy.lne 50,75 2 305,53

lV. Koszty finansowe 451 233,89 2,5L

RAZEM 9260756,27 9 936 582,24

Wyszczeg6lnienie Koszty roku 2017 Koszty roku 2018

l.Amortyzacja 3L4 7L6,85 323 894,86

ll. Zu2ycie material6w i energii 8 254,80 LL743,73

lll. Uslugi obce t 541283,32 2 727 774,71

lV. Podatki i oplaty 44 664,9t 5 281,56

V. Wynagrodzenia 460 261,,12 509 407,46

Vl. Ubezpieczenia spoleczne i inne iwiadczenia 52714,63 75 726,26

Vll. Pozostale koszty 6287 575,99 6 886 445,62

RAZEM 8 809 471,63 9934274,20

Wyszczeg6lnienie Przychody roku 2017 Przychody roku 2018

l. Przychody z 1% podatku dochodowego od os6b fizycznych 7 495,50 70 976,40

ll. Przychody ze ir6det publicznych, w tym 262 000,00 171 800,00

1) ze Srodk6w budietu paristwa

2) ze Srodk6w bud2etu jednostek samorzadu terytorialnego

262 000,00

0,00

121 800,00

50 000,00

lll. Przychody ze ir6del prywatnych, w tym: 7 438184,93 8 557 272,58

1) ze skladek czlonkowskich

2) z darowizn os6b fizycznych

3) z darowizn os6b prywatnych

4 950,00

1202336,39

6 230 898,54

6 430,00

t292042,72

7 258799,85

lV. Z innych lr6del, w tym 8177 732,89 11 515 354,67

1) zwrot podatku VAT

2) przychody finansowe

3) nadwy2ka przychod6w nad kosztami z ubieglego roku

0,00

114 816,53

8 043 265,87

10 992 442,00

5229L2,62

0,00

RAZEM 15 885 413,42 20 255 403,65
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5) Dane o 2r6dlach zwiqkszenia isposobie wykorzystania funduszu
statutowego.

Fundusz statutowy Stowarzyszenia w roku 2018 nie zostal powiqkszony o zysk z roku 20L7. Zysk z

roku 2077 pozostal niepodzielony.

6) Je2eli jednostka posiada status organizacji po2ytku publicznego,

zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych

przychod6w iponiesionych koszt6w z tytutu 7% podatku dochodowego od

os6b fizycznych oraz sposoby wydatkowania Srodk6w pochodzqcych z 1-%

podatku dochodowego od os6b fizycznych.

Nota 9 Przychody z tytulu 1% podatku dochodowego od os6b fizycznych

Pochodzqca zl%Pff
Uzyskana i niewydatkowana w latach ubiegtych, a wydatkowana w roku

obrotowym

uzyskana i wydatkowana w roku obrotowym

RAZEM

Dziatania i kwoty, na ktore wydatkowano w roku obrotowym srodki
pochodzqce z 7% PIT

Opis dzialania

Kwota

12 L88,72

70 976,40

23165,12

Kwota
Srodki zostaty przeznaczone na realizacjq projektu ,,t-qka LeSmiana

- edycja ll", zrealizowanego r6wnie2 przy wsparciu Miasta St. Warszawy 23 765,L2

7l lnne informacje niz wymienione w pkt L-7, )e2eli mogtyby w istotny spos6b

wptynq6 na ocenq sytuacji majqtkowej i finansowej oraz wynik finansowy
jednostki, w tym dodatkowe informacje iobja5nienia wymienione w
zalqczniku nr 1do ustawy, o ile majq zastosowanie do jednostki.

Stowarzyszenie w roku 201-8 otrzymalo zwrot podatku od towar6w i uslug w kwocie 70.992.442,00 zl,

zwrot ten dotyczyl podatku zaplaconego w latach poprzednich, kt6ry nie byl odliczany z tytulu
poniesionych wydatk6w na budowq wystawy stalej Muzeum Historii Zydow Polskich POLIN.

Realizujqc cele statutowe Stowarzyszenie wspdlpracuje z Muzeum Historii Zyd6w Polskich POLIN,

Zydowskim lnstytutem Historycznym im. Emanuela Ringelbluma oraz innymi organizacjami, kt6rych

celem jest zachowanie i utrwalenie historii i kultury Zydow Polskich oraz lch wkladzie w Swiatowq

kulturq. Niewykorzystane Srodki dedykowane danemu projektowi sE zwracane Stowarzyszeniu po

zakofczeniu jego realizacji i przeznaczane na kolejne projekty. Niewykorzystane Srodki pomniejszajq

koszty roku bie2qcego.
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Zarzed Stowarzyszenia

Piotr Wi<licki Przewodniczacy

Marian Turski WiceprzewodniczAcy

Jan Jagielski Skarbnik

Jan Dokt6r Sekretarz

Krzysztof Rozen cztonek zar2qdu

W

0n"^.llo^^^-"*AgnieszkaMilbrandt czlonekzarzadu

loanna Fikus Czlonek zarzadu

Slawomir R62aiski Czlonek Zarz4du
Ot e,t t

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksieg rachunkowych Stowarzyszenia

Malgorzata Zastapilo

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2019 roku
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