INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA 2010 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 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
1. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane zdarzenia
zagraŜające kontynuowaniu przez jednostkę działalności w najbliŜszym okresie dłuŜszym
niŜ rok, dlatego sprawozdanie sporządzono przy załoŜeniu, Ŝe działalność będzie
kontynuowana w okresie nie krótszym niŜ 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 2010.
ŚRODKI TRWAŁE - wyceniane są w wartości netto,
ZAPASY MATERIAŁÓW W MAGAZYNIE - według ceny nabycia,
NALEśNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA - w kwocie wymagającej zapłaty,
ŚRODKI PIENIĘśNE - w wartości nominalnej.

3. Aktywa trwałe
Środki Trwałe
Na dzień 31.12.2010 r. Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych
Grunty
Na dzień 31.12.2010 r. Stowarzyszenie nie posiada gruntów.
Wartości niematerialne i prawne
Na dzień 31.12.2010 r. Stowarzyszenie nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.
4. Fundusz instytucji
Fundusz stowarzyszenia na dzień 31.12.2010 r. wynosi 0 zł
5. NaleŜności krótkoterminowe
NaleŜności krótkoterminowe na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 0 zł

6. Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania długoterminowe nie występują

7. Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 3.473,30 zł. składają się z :
•

zobowiązań z tytułu dostaw i usług w kwocie 671,00 zł. - są to zobowiązania za
grudzień 2010 r., których termin płatności przypada w 2011 r.

•

zobowiązania z tytułu rozliczeń z członkami stowarzyszenia w kwocie 2.802,30 zł - są
to nie wypłacone naleŜności za przejazdy słuŜbowe za grudzień 2010 r. oraz
naleŜności wynikające z opłat za wysyłki ksiąŜek oraz organizowanych egzaminów
zapłacone przez członków stowarzyszenia i nie zwrócone im w 2010 r.

Wszystkie zobowiązania znalazły pokrycie w środkach pienięŜnych 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
powyŜej 1 roku
Razem
stan na
Zobowiązania z tytułu
1. kredytów i poŜyczek
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
2 409,50
0,00

0,00
671,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
2 409,50
0,00

0,00
671,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
7 371,34
9 780,84

0,00
2 802,30
3 473,30

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
7 371,34
9 780,84

0,00
2 802,30
3 473,30

koniec roku
obrotowego

8. Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe
przychodów

Stan na początek
roku obrotowego

Zmniejszenia

Zwiększenia

Stan na koniec
roku obrotowego

1. Zyski z lat ubiegłych

66.046,61

1.450,06

21.971,30

86.567,85

Razem

66.046,61

1.450,06

21.971,30

86.567,85

Zmniejszenie zysków z lat ubiegłych o kwotę 1.450,06 zł jest wynikiem korekty sprawozdań CIT-8 za
lata 2006 - 2008.
Zwiększenie zysku z lat ubiegłych wynika z zaksięgowanego na rozliczenia międzyokresowe
przychodów zysku za 2009 r.

9. Fundusze specjalne
Fundusze specjalne w Stowarzyszeniu nie występują
10. Zysk netto
Rok obrotowy 2010 zamknął się zyskiem w wysokości 9.739,79 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 2010 r. - po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – zwiększy
przychody w następnym roku obrotowym;

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ
DO BILANSU ZA 2010 R

1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
Podstawowym przedmiotem działalności w 2010 r. było realizowanie programów
nauczania jogi według metody Iyengara na róŜnych poziomach.

2. Przychody statutowe
Lp.
1
Składki

Wyszczególnienie

2010 r.
29 940,00
29 940,00

Razem

3. Przychody z działalności statutowej
Lp.
Wyszczególnienie
1
Przychody ze sprzedaŜy ksiąŜek

2010 r.
12 305,70

2

Przychody z egzaminów i warsztatów

21 400,00

3
4
5

Przychody z reklam
Przychody z wpłat na Bellur
Pozostałe przychody
Razem

1 600,00
6 677,00
2 870,00
44.852,70

4. Przychody pozostałe
Pozostałe przychody operacyjne w 2010 r. nie wystąpiły.
Przychody finansowe w 2010 r. wyniosły 1.326,33 zł – są to przychody z odsetek od
środków przechowywanych na lokatach bankowych.

5. Struktura kosztów
Koszty realizacji zadań statutowych
Lp.
1
2
3
4
5

Wyszczególnienie
Koszty wydania ksiąŜki i zakupu wydawnictw
Koszty egzaminów
Koszty przejazdów na Walne Zebranie PSJI
Koszty ubezpieczeń OC
Koszty pozostałe
Razem

2010 r.
18 151,50
6 456,96
330,80
6 540,00
166,50
31.645,76

Koszty administracyjne
Lp.
1
2
3
4

Wyszczególnienie
ZuŜycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty

5
6

Amortyzacja
Pozostałe koszty

2010 r.
91,30
31 991,38
41,40
2 000,00

Wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS oraz inne
świadczenia na rzecz pracowników

0,00
609,40
34.733,48

Razem
Pozostałe koszty
Pozostałe koszty operacyjne w 2010 r. nie wystąpiły.
Koszty finansowe w 2010 r. nie wystąpiły.
6. Zatrudnienie i wynagrodzenia
W 2010 r. Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników etatowych.

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pracy w
Zarządzie.
Wypłaty z tytułu umów cywilno - prawnych w 2010 r. wyniosły 10 212,00 zł.
7. Środki pienięŜne
Środki pienięŜne na rachunkach bankowych na 31.12.2010 – 88.493,83 zł,
Środki pienięŜne w kasie na 31.12.2010 – 11.287,11 zł

Kraków, dnia 21.03.2011 r.

Sporządził

Zatwierdził

