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Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2015 – 31.12.2015

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro
Bilans sporządzony
na dzień 31.12.2015 r.
Wiersz

AKTYWA

1

2

Stan na koniec
roku poprzedniego

roku bieżącego

A

Aktywa trwałe

0,00

I

Wartości niematerialne i prawne*

0,00

II

Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe

0,00

III

Należności długoterminowe*

0,00

IV

Inwestycje długoterminowe*

0,00

V

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*

0,00

B

Aktywa obrotowe

0,00

I

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

0,00

II

Należności krótkoterminowe

0,00

III

Inwestycje krótkoterminowe

0,00

1.

Środki pieniężne*

0,00

2.

Inne inwestycje krótkoterminowe*

0,00

IV

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe*

0,00

Aktywa razem

0,00

Wiersz

PASYWA

1

2

Stan na koniec
roku poprzedniego

roku bieżącego

A

Kapitał (fundusz) własny, w tym:

0,00

I

Kapitał (fundusz) podstawowy

0,00

II

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny*

0,00

III

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

0,00

IV

Wynik finansowy netto za rok obrotowy*

0,00

V

Wynik finansowy z lat ubiegłych*

0,00

B

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

0,00

I

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

0,00

II

Rezerwy na zobowiązania

0,00

III

Inne zobowiązania*

0,00

IV

Rozliczenia międzyokresowe*

0,00
Pasywa razem
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0,00

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015
Rachunek zysków i strat na podstawie zał. nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej

Pozycja

Wyszczególnienie

Kwota za rok
poprzedni

Kwota za rok
bieżący

2

3

4

1

A.

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z
nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość
dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

4.687,40

I.

Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:

0,00

1.

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

4.687,40

2.

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana
stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie –
wartość ujemna)

0,00

B.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

4.687,40

I.

Koszty działalności pożytku publicznego

0,00

1.

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

4.687,40

a)

Amortyzacja

0,00

b)

Zużycie materiałów i energii

587,40

c)

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

3.980,00

d)

Pozostałe koszty

120,00

2.

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

0,00

a)

Amortyzacja

0,00

b)

Zużycie materiałów i energii

0,00

c)

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

0,00

d)

Pozostałe koszty

0,00

C.

Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów

0,00

D.

Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów

0,00

E.

Wynik finansowy netto ogółem

0,00

I.

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)

0,00

II.

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)

0,00
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INFORMACJA DODATKOWA

1. Informacje porządkowe
Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Żydowskiego CUKUNFT z siedzibą we
Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65, zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia
29 września 1964 r. o rachunkowości w formie określonej w załączniku nr 4 w
sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek
niebędących spółkami prawa handlowego, nie prowadzącymi działalności
gospodarczej.
Przedmiotem działalności Stowarzyszenia Żydowskiego CUKUNFT jest
szeroko pojęte działanie na rzecz integracji osób pochodzenia i wyznania
żydowskiego, działanie na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
oraz rozwoju przedsiębiorczości tychże, organizowanie różnych form pomocy
dla członków wspólnoty żydowskiej i ich rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej, działanie na rzecz odbudowy kultury żydowskiej w Polsce
poprzez upowszechnianie wiedzy dotyczącej dziedzictwa duchowego i
materialnego Żydów, a także przeciwdziałanie przejawom nietolerancji,
dyskryminacji oraz innym postawom naruszającym godność każdego
człowieka.
Stowarzyszenie Żydowskie CUKUNFT dokonało wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń i Innych Organizacji Społecznych i
Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej pod numerem KRS 0000538922. Stowarzyszenie posiada również
numer NIP 8943059264 oraz numer REGON 360637900.
2. Prezentacja sprawozdań finansowych
Stowarzyszenie prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający
się 01.01.2015 roku i kończący się 31.12.2015 roku. Sprawozdanie zostało
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w
dającej się przewidzieć przyszłości, obejmujące okres nie krótszy niż jeden rok od
dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. Stowarzyszenie
w roku 2015 nie prowadziło działalności gospodarczej, w związku z tym
sprawozdanie sporządzono zgodnie z załącznikiem nr 4 Ustawy o rachunkowości, w
formie uproszczonej.

3. Porównywalność danych
Z uwagi na fakt, iż Stowarzyszenie składa sprawozdanie po raz pierwszy, brak
danych porównywalnych za ubiegły rok obrotowy.
4. Stosowanie metody i zasady rachunkowości oraz metody wyceny aktywów i
pasywów
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych
zasad rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości oraz odrębnych
przepisów regulujących zasady gospodarki finansowej stowarzyszeń.
Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie w formie uproszczonej określonej
przepisami załącznika nr 4 do Ustawy o rachunkowości dla jednostek nie
prowadzących działalności gospodarczej. Wynik finansowy Stowarzyszenie za
dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz
przychody oraz związane z nimi koszty zgodnie z zasadami memoriału,
współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
4.1. Rachunek wyników
4.1.1. Przychody
Przychody z działalności statutowej obejmują otrzymane celowe środki
pieniężne ze źródeł określonych przepisami prawa oraz Statutem
Stowarzyszenia Żydowskiego CUKUNFT.
4.1.2

Koszty
Koszty działalności Stowarzyszenia, to koszty realizacji projektu
wynikającego wprost z zadań statutowych, w tym również świadczeń
określonych statutem.
Do kosztów w rachunku wyników zalicza się:
- koszty realizacji zadań statutowych, czyli związane z wykonywaniem
przez Stowarzyszenie zadań przewidzianych statutem,
- koszty administracyjne

4.2 . Bilans
4.2.1. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Obejmują one środki
pieniężne w kasie, na rachunkach bankowych, oraz tzw. Środki pieniężne w
drodze.

4.2.2.

Fundusz statutowy stan na początek okresu 0,00 zł, stan na koniec okresu
0,00 zł.

4.2.3.

Wynik finansowy netto za rok obrotowy wykazuje różnicę pomiędzy
przychodami a kosztami za dany rok obrotowy.

4.2.4.

Należności – stan na początek roku obrotowego 0,00 zł, na koniec roku
obrotowego – 0,00 zł.

4.2.5.

Zobowiązania – stan na początek roku obrotowego 0,00 zł, na koniec roku
obrotowego – 0,00 zł

5. Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym
Nie dokonano zmian rachunkowości. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności
gospodarczej, dlatego też bilans i rachunek wyników sporządzono w sposób
uproszczony, zgodnie z załącznikiem nr 4 Ustawy o rachunkowości dla jednostek
nie prowadzących działalności gospodarczej.
6. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w
tym przychodów określonych statutem
Dotacje

4.687,40

Razem:

4.687,40

7. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne określone
statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych
Koszty realizacji zadań statutowych

4.687,40

Razem:

4.687,40

8. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań
zawiązanych z działalnością statutową
W 2015 roku nie udzielono żadnych gwarancji i poręczeń.
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