INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA 2017 R.

Nazwa:

Stowarzyszenie Jogi IYENGARA w Polsce

Siedziba:

Kraków 31-530, ul. Gen J. Dwernickiego 6/4

Forma prawna:

Stowarzyszenie

Numer w KRS:

0000158296

Rodzaj działalności:

PKD 9133Z

Numer Regon:

356728556

Numer Identyfikacji Podatkowej:

676-22-44-531

1.

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
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.
Jednostka nie ma obowiązku poddania badaniu sprawozdań finansowych zgodnie z art.
64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości.
Nie sporządza również rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w
kapitale własnym.
Sprawozdania finansowe Stowarzyszenia sporządzane jest w oparciu o zasady (politykę)
rachunkowości wynikające z przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (wraz z późniejszymi zmianami) oraz przyjętych w jednostce zasad
(polityki) rachunkowości.

2.

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 2017.
a.
b.
c.
d.

3.

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.

Aktywa trwałe

Środki Trwałe
Na dzień 31.12.2017 r. Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych
Grunty
Na dzień 31.12.2017 r. Stowarzyszenie nie posiada gruntów.
Wartości niematerialne i prawne
Na dzień 31.12.2017 r. Stowarzyszenie nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.
4.

5.

Fundusz instytucji
Fundusz stowarzyszenia na dzień 31.12.2017 r. wynosi 0 zł
Należności krótkoterminowe
Należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły.

6.

Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły.
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7.

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 8.479,18 zł i składają się z :



Zobowiązania z tytułu dostaw i usług za 2017 r. w wysokości 838,29 zł.
zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych za 2017 r. w wysokości 1.109,00 zł.
 zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne rok 2017 r. w
wysokości 1.456,76 zł
 zobowiązania z tytułu wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych w wysokości
4.700,00zł. Wypłata wynagrodzeń zgodnie z zawartymi umowami nastąpiła w
styczniu 2018 r.
 rozrachunków z pracownikami w kwocie 375,13 zł.
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. zaliczki otrzymane na
dostawy
7. innych zobowiązań
Razem

8.

początek
roku
obrotowego

koniec roku
obrotowego

początek
roku
obrotowego

koniec roku
obrotowego

początek roku
obrotowego

koniec roku
obrotowego

0,00
838,29
1.109,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
478,00

0,00
838,29
1.109,00

560,08 1.456,76
1.880,00 41.700,00

0,00
0,00

0,00
0,00

560,08
1.880,00

1.456,76
4.700,00

0,00
5,90
2.923,98

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
5,90
2.923,98

0,00
375,13
8.479,18

0,00
0,00
478,00

0,00
375,13
8.479,18

Fundusze specjalne
Fundusze specjalne w Stowarzyszeniu nie występują.

9.

Zysk netto
Rok obrotowy 2017 zamknął się zyskiem netto w wysokości 21.863,39 zł.
Zysk w całości zostanie przekazany na wydatki związane z działalnością statutową.
Decyzje o sposobie wykorzystania zysku podejmie Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia
Jogi IYENGARA w Polsce po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych.
Nie wykorzystany wynik z lat ubiegłych w wysokości 119.043,07 zł w całości zostanie
przeznaczony na realizację zadań statutowych lub zostanie przeznaczony na fundusz
stowarzyszenia.
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DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ
DO BILANSU ZA 2017 R
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą od 2017 roku.
2. Podstawowym przedmiotem działalności statutowej w 2017 roku było realizowanie
programów nauczania jogi według metody Iyengara na różnych poziomach.
3. Przychody statutowe
Lp.
1
Składki

Wyszczególnienie

2017 r.
59.000,00
59.000,00

Razem
4. Przychody z działalności statutowej
Lp.
Wyszczególnienie
1
Przychody z wpłat na ubezpieczenia OC
2
3

2017 r.
8.040,00

Przychody z wpłat na Bellur
Przychody za certyfikaty i licencje

8.979,00
4.910,00

Razem

21.929,00

5. Przychody z działalności gospodarczej
Wyszczególnienie
Lp.
1
Przychody z egzaminów i szkoleń

2017 r.
45.600,00

2

Przychody ze sprzedaży książek

25.143,85

3

Przychody z organizacji konwencji

67.600,00

4

Przychody ze sprzedaży gadżetów podczas
konwencji
Przychody z najmu powierzchni podczas
konwencji
Przychody ze sprzedaży pozostałej (T-shirt,
DVD, torby, kalendarze itp.)
Razem

5
6

40,00
350,00
2.987,85
141.721,70

6. Przychody pozostałe
Pozostałe przychody operacyjne w 2017 r. wyniosły 0,46 zł i wynikają z zaokrągleń
wynagrodzeń od umów cywilnoprawnych.
Przychody finansowe w 2017 r. wyniosły łącznie 1.939,34 zł – są to przychody premiowe
uzyskane z bieżącego rachunku bankowym w wysokości 200,00 zł. oraz dodatnie różnice
kursowe wynikające z zapłaty zobowiązań w walucie obcej w wysokości 1.739,34 zł.
Dodatnie różnice kursowe w Rachunku zysków i strat zostały wykazane w pozycji koszty
finansowe, jako różnica pomiędzy dodatnimi i ujemnymi różnicami kursowymi.
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7. Struktura kosztów
Koszty realizacji zadań statutowych
Lp.
Wyszczególnienie
1.
Koszty ubezpieczeń OC nauczycieli jogi
2.
Koszty związane z Międzynarodowym Dniem
Jogi
3.
Projekty materiałów reklamowych
4.
Koszty certyfikatów i licencji
5.
Zwrot kosztów podróży
Razem
Koszty administracyjne
Lp.
Wyszczególnienie
1
Zużycie materiałów i energii
2
Usługi obce, w tym:
obsługa księgowa
obsługa prawna
opłaty pocztowe
opłaty za czynsz
utrzymanie domeny
opłaty bankowe
usługi dot. utrzymania biura
usługi transportowe
3
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS oraz inne
4

2017 r.
7.980,00
709,40
659,00
5.605,30
1.278,54
16.232,24
2017 r.
3.405,33
16.147,03
4.969,20
4.552,25
1.944,80
2.214,00
681,42
411,24
796,90
577,22
617,00
36.213,97

świadczenia na rzecz pracowników

5
6

w tym: koszt wynagrodzenia etatowego
koszt wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych
składki ZUS od wynagrodzeń
Amortyzacja
Pozostałe koszty
Razem

Koszty działalności gospodarczej
Lp.
Wyszczególnienie
1
Organizacja szkoleń i egzaminów oraz
wynagrodzeń egzaminatorów
2
Koszty organizacji konwencji
3
Koszty przejazdów egzaminatorów na egzaminy
4
Zakup wydawnictw
5
Prowizje od wpłat PAYU
6
Pozostałe koszty działalności gospodarczej
Razem

0,00
34.879,80
1.334,17
0,00
0,00
56.383,33
2017 r.
17.264,09
61.044,30
1.153,49
38.738,17
1.,88
2.095,92
121.418,85
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Pozostałe koszty
Koszty finansowe w 2017 r. wyniosły 2.664,31 zł i wynikają z ujemnych różnic kursowych
od zapłaty zobowiązań w walucie obcej w wysokości 2.607,71 zł oraz zapłaty odsetek
budżetowych w wysokości 56,60 zł.
Koszty operacyjne w wysokości 6.017,38 zł wynikają z przekazania wsparcia dla Projektu
Bellur w wysokości 6.011,88 zł oraz pozostałych kosztów w wysokości 5,50 zł.
8. Zatrudnienie i wynagrodzenia
W 2017 r. Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników etatowych.
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pracy w
Zarządzie.
Wypłaty z tytułu umów cywilno – prawnych, wraz z pochodnymi, w 2017 r. wyniosły
73.912,60 zł. Umowy cywilnoprawne dotyczyły działalności administracyjnej, działalności
statutowej działalności statutowej oraz działalności gospodarczej.
9. Środki pieniężne
Środki pieniężne na rachunkach bankowych na 31.12.2017 r.
Środki pieniężne na lokacie bankowej na 31.12.2017 r.

–
–

123.879,48 zł
25.506,16 zł.

10. Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego
11. Zmiany w zasadach (polityce) rachunkowości
Wystąpiły zmiany w polityce rachunkowości dostosowujące ją do prowadzenia
rachunkowości z uwzględnieniem rozpoczętej działalności gospodarczej.
12. Podatek dochodowy i informacja do celów podatkowych CIT
Dochody Stowarzyszenia są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
prawnych, zgodnie z art. 17 ust.1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.
U. z 2011 nr 74 poz. 397).
Kraków, dnia 29.03.2018 r.
Sporządził

Zatwierdził
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