INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA

R

Nazwa:

Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA

Siedziba:

Kraków, ul. Gertrudy 4

Forma prawna:

Stowarzyszenie

Numer w KRS:

00000158296

Rodzaj działalności:

PKD 9133Z

Numer Regon:

356728556

Numer Identyfikacji Podatkowej:

676-22-44-531

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
1. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane zdarzenia
zagrażające kontynuowaniu przez jednostkę działalności w najbliższym okresie dłuższym
niż rok, dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie
kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
2.

a.
b.
c.
d.

Metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów:
Zgodnie z zasadą ciągłości jednostka zachowuje z roku na rok te same zasady
grupowania operacji gospodarczych, amortyzowania środków trwałych i wyceny
aktywów i pasywów. Informacje liczbowe wykazane w sprawozdaniu zapewniają
porównywalność danych za rok poprzedni, z danymi za rok obrotowy 2013.
ŚRODKI TRWAŁE - wyceniane są w wartości netto,
ZAPASY MATERIAŁÓW W MAGAZYNIE - według ceny nabycia,
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA - w kwocie wymagającej zapłaty,
ŚRODKI PIENIĘŻNE - w wartości nominalnej.

3. Aktywa trwałe
Środki Trwałe
Na dzień 31.12.2013 r. Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych
Grunty
Na dzień 31.12.2013 r. Stowarzyszenie nie posiada gruntów.
Wartości niematerialne i prawne
Na dzień 31.12.2013 r. Stowarzyszenie nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.
4. Fundusz instytucji
Fundusz stowarzyszenia na dzień 31.12.2013 r. wynosi 0 zł
5. Należności krótkoterminowe
Należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 45,65 zł i wynikają z
podwójnej zapłaty za fakturę uregulowaną przez członka stowarzyszenia a nie zwróconą
do końca 2013 r.
6. Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2013 r. nie wystąpiły.
7. Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 5.802,00 zł. składają się z :
•

zobowiązań z tytułu dostaw i usług w kwocie 3.367,69 zł. - są to zobowiązania z 2013
roku które uregulowane zostaną w 2014 r.

•

zobowiązania z tytułu rozliczeń z członkami stowarzyszenia w kwocie 295,00 zł - jest
to nie wypłacony jeden koszt dojazdu na egzamin w 2013 r.

•

zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych za 2013 r. w wysokości 163,00 zł. Termin zapłaty podatku przypada na
styczeń 2014 r.

•

zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne
oraz FP za grudzień 2013 r. w wysokości 794,93 zł. Termin zapłaty zobowiązań
wobec ZUS przypada na styczeń 2014 r.

•

zobowiązania z tytułu wynagrodzeń pracownika etatowego w wysokości 1.181,38 zł.
Wypłata wynagrodzenia nastąpiła w styczniu 2014 r.

Wszystkie zobowiązania znalazły pokrycie w środkach pieniężnych zgromadzonych na
rachunkach bankowych i zostały uregulowane w obowiązujących terminach.
Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym
umową okresie spłaty
okres wymagalności
do 1 roku
powyżej 1 roku
Razem
stan na
Zobowiązania z tytułu
1. kredytów i pożyczek
2. dostaw i usług
3. podatków
4. ubezpieczeń
społecznych
5. wynagrodzeń
6. zobowiązań
wekslowych
7. innych zobowiązań
Razem

początek
roku
obrotowego

koniec roku
obrotowego

początek
roku
obrotowego

koniec roku
obrotowego

początek roku
obrotowego

0,00
2 718,30
508,00

0,00
3 367,69
163,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
2 718,30
508,00

0,00
3 367,69
163,00

633,24
1 111,86

794,93
1 181,38

0,00
0,00

0,00
0,00

633,24
1 111,86

794,93
1 181,38

0,00
8 163,78
13 135,18

0,00
295,00
5 802,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
8 163,78
13 135,18

0,00
295,00
5 802,00

koniec roku
obrotowego

8. Fundusze specjalne
Fundusze specjalne w Stowarzyszeniu nie występują
9.

Zysk netto
Rok obrotowy 2013 zamknął się zyskiem w wysokości 64.811,95 zł.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami
handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. (Dz. U. Nr 137 poz. 1539) § 2
pkt 4 zysk za 2013 r. - po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – zwiększy
przychody w następnym roku obrotowym;

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ
DO BILANSU ZA 2013 R
1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
Podstawowym przedmiotem działalności w 2013 r. było realizowanie programów
nauczania jogi według metody Iyengara na różnych poziomach.
2. Przychody statutowe
Lp.
Wyszczególnienie
1
Składki
2
Nadwyżka przychodów nad kosztami
poprzednich okresów obrachunkowych
Razem

3. Przychody z działalności statutowej
Lp.
Wyszczególnienie
1
Przychody ze sprzedaży książek
2
3
4
5

Przychody z egzaminów, warsztatów, opłat
licencyjnych, certyfikatów
Przychody z wpłat na Bellur
Przychody z organizacji konwencji
Pozostałe przychody
Razem

2013 r.
38 100,00
30 328,11
68 428,11

2013 r.
9 427,80
34 950,00
4 428,00
8 800,00
6 120,00
63 725,80

4. Przychody pozostałe
Pozostałe przychody operacyjne w 2013 r. wyniosły 0,10 zł i wynikają z zaokrągleń
podatków i składek ZUS.
Przychody finansowe w 2013 r. wyniosły 638,68 zł – są to przychody z odsetek od
środków przechowywanych na lokatach bankowych oraz na bieżącym rachunku
bankowym.

5. Struktura kosztów
Koszty realizacji zadań statutowych
Lp.
Wyszczególnienie
1
Koszty egzaminów, warsztatów i konwencji
2
Koszty przejazdów na Zebranie Zarządu oraz
ZWZC PSJI
w tym: 2-krotne przejazdy na zebranie Zarządu
przejazd na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
3
Koszty ubezpieczeń OC
4
Koszty pozostałe
w tym: prowizja od przelewu na Bellur

2013 r.
11 918,02
1 155,90
864,90
291,00
5 820,00
70,00
70,00

5

Koszt strategii promocyjnej CI
Razem

767,99
19.731,91

Koszty administracyjne
Lp.
Wyszczególnienie
1
Zużycie materiałów i energii
2
Usługi obce
w tym: obsługa sekretariatu
obsługa księgowa
obsługa prawna
administrowanie serwisem www
opłaty pocztowe
opłaty za czynsz
utrzymanie domeny
opłaty bankowe
3
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS oraz inne
4

2013 r.
57,47
20 396,80
7.306,45
4.907,70
3.966,75
2.300,10
583,05
738,00
522,75
72,00
40,00
24 509,55

świadczenia na rzecz pracowników

5
6

w tym: koszt wynagrodzenia
składki ZUS od wynagrodzeń
Amortyzacja
Pozostałe koszty
Razem

20.527,47
3.982,08
0,00
0,00
45.003,82

Pozostałe koszty
Pozostałe koszty operacyjne w 2013 r. wyniosły 3.245,01 zł i wynikają z zaokrągleń
podatków w wysokości 0,01 zł oraz z przekazania darowizny Bellur Projekt w wysokości
3.245,00 zł.
Koszty finansowe w 2013 r. nie wystąpiły.
6. Zatrudnienie i wynagrodzenia
W 2013 r. Stowarzyszenie zatrudniło pracownika etatowego.
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pracy w
Zarządzie.
Wypłaty z tytułu umów cywilno - prawnych w 2013 r. wyniosły 1.327,47 zł.
7. Środki pieniężne
Środki pieniężne na rachunkach bankowych na 31.12.2013 r. – 70 568,30 zł,
Kraków, dnia 26.03.2014 r.

Sporządził

Zatwierdził

