
Kraków dn. 30-04-2019 
  

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  
z kontroli działalności Zarządu  
Stowarzyszenia Jogi Iyengara  
w Polsce (SJIP) za rok 2018 

  
 Komisja Rewizyjna w składzie: 
  

1. Grzegorz Bryda – Przewodniczący komisji 
2. Tomasz Pyrzewicz – członek komisji 
3. Małgorzata Nedoma – członek komisji 

  
przeprowadziła w miesiącu marcu i kwietniu 2019 roku kontrolę działalności Stowarzyszenia           
Jogi Iyengara w Polsce za rok 2018 w zakresie dokumentacji działalności merytorycznej i             
finansowo - księgowej Stowarzyszenia. W ramach przeprowadzonej kontroli działalności         
Stowarzyszenia uwzględniono również okresy poprzedzające 2014, 2015, 2016 i 2017. 
  

USTALENIA 
  
Komisja Rewizyjna zapoznała się z przedłożonym przez zarząd sprawozdaniem finansowym, 
na które składa się: 

1) Bilans na dzień 31.XII.2018 który po stronie aktywów i pasywów zamyka się             
sumą 203079,86 zł (149385,64 zł w 2017 roku); wzrost o 26,4% 
2) Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2018 wykazujący zysk w kwocie             
43274,77 zł (21863,39 zł w 2017 roku); wzrost o 49,4% 
3) Informacji dodatkowej do rocznego sprawozdania za 2018 i 2017 rok. 

  
Zgodnie z przesłanymi z biura rachunkowego danymi na koniec roku 2018 SJIP uzyskało 
następujące rodzaje przychodów: 
 
Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 260755, 93 zł (141721,70 zł 
w 2017 roku); wzrost o 46%: 
 

1. Przychody z egzaminów i szkoleń  - 15363,40 zł (45600 zł w 2017 roku) 
2. Przychody ze sprzedaży książek - 30443,80 zł (25143, 85 zł w 2017 roku) 
3. Przychody z organizacji konwencji - 192028,65 zł (67 600 zł w 2017 roku) 
4. Przychody ze sprzedaży gadżetów podczas konwencji - 590,87 zł (40 zł w 2017 roku) 
5. Przychody z najmu powierzchni podczas konwencji - 243,90 zł (350 zł w 2017 roku) 
6. Przychody z organizacji koncertu podczas konwencji - 736,30 zł  
7. Przychody ze sprzedaży pozostałej (T-shirt, DVD, torby, kalendarze itp.) - 3944,77 zł 

(2987,85 zł w 2017 roku) 
8. Wartość sprzedanych towarów (stan magazynu) - 17404,24 zł 



  
Z tytułu prowadzenia działalności statutowej w wysokości 94107,04 zł (80929 zł w 2017 
roku); wzrost o 14%: 
  

1. Przychody ze składek członkowskich – 69 440,00 zł (59000 zł w 2017 roku) 
2. Przychody z wpłat na Bellur – 12037,63 zł (8979 zł w 2017 roku) 
3. Przychody za certyfikaty i licencje – 4450,00 zł (4910,00 zł w 2017 roku) 
4. Przychody z opłat za dyplom z RIMYI – 449,41 zł 
5. Przychody z wpłat na ubezpieczenia OC – 7730,00 zł 

 
Zgodnie z przesłanymi z biura rachunkowego danymi koszty SJIP na koniec roku 2018 
wyniosły odpowiednio według kategorii: 
  
Koszty działalności gospodarczej w wysokości 199839,02 zł (121418,85 zł w 2017 roku); 
wzrost o 39,2%, na które składają się: 

1. Organizacja szkoleń i egzaminów – 30430,29 zł (17264,09 zł w 2017 roku) 
2. Koszty organizacji konwencji – 152172,96 zł (61044,30 zł w 2017 roku) 
3. Koszty przejazdów organizatorów na egzaminy -  2574 zł (1153,49 zł w 2017 roku) 
4. Wynajem magazynu – 8428 zł 
5. Zakup wyposażenia – 1123,58 zł 
6. Prowizje PAYu – 467,18 zł (1,88 zł w 2017 roku) 
7. Zakup wydawnictw – 0 zł (38738,17 zł w 2017 roku) 
8. Pozostałe koszty – 4643,01 zł (2095,92 zł w 2017 roku) 
 

Koszty realizacji zadań statutowych w wysokości 10898,05 zł (8252,24 zł w 2017 roku); 
wzrost o 24,3% , na które składają się: 

1. Koszty ubezpieczeń OC nauczycieli jogi – 5320 zł 
2. Koszty związane z Międzynarodowym Dniem Jogi – 500 zł (709,40 zł w 2017 roku) 
3. Projekty materiałów reklamowych – 0 zł (659,00 zł w 2017 roku) 
4. Koszty certyfikatów i licencji – 4389,42 zł (5605,30 zł w 2017 roku) 
5. Zwrot kosztów podróży – 0 zł (1278,54 zł w 2017 roku) 
6. Koszty związane z warsztatami jogi – 688,63 zł  

  
Koszty administracyjne ogółem – 94271,74 zł (56383,33 zł w 2017 roku); wzrost o 40,2%, 
na które składają się: 

1. Zużycie materiałów i energii – 1250,26 zł 
2. Usługi obce, w tym: – 19899,91 zł 

a. obsługa księgowa – 5560,60 zł 
b. obsługa prawna – 4551,00 zł 
c. opłaty pocztowe – 1324,43 zł 
d. opłaty telekomunikacyjne – 392,40 zł 
e. utrzymanie domeny – 742,92 zł 
f. usługi dot. utrzymania biura  – 7328,56 zł 

3. Podatki i opłaty – 367 zł 



4. Wynagrodzenia + składki ZUS/inne świadczenia pracownicze – 71653,29 zł 
a. koszt wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych – 69795,02 zł 
b. składki ZUS od wynagrodzeń – 1858,27 zł 

5. Amortyzacja – 0 zł 
6. Pozostałe koszty – 1101,28 zł 

 
– Stowarzyszenie wydało 177303,21 zł w 2018 roku (73912,60 zł w 2017 roku); wzrost              
kosztów o 58%, na umowy cywilno prawne dotyczące działalności administracyjnej,          
statutowej i gospodarczej 
– Stowarzyszenie w roku 2017 nie zatrudniało pracowników etatowych; wszyscy zatrudnieni           
otrzymali wynagrodzenie w ramach umów zlecenia lub umów o dzieło 
– Członkowie Zarządu Stowarzyszenia w 2018 roku pobierali wynagrodzenia z tytułu pracy            
w Zarządzie w wysokości 1200 zł Prezes i 1000 zł pozostali członkowie. Łączne koszty              
wynagrodzenia Zarządu w okresie od maja do grudnia 2018 roku wyniosły 25786 zł (czy też               
26503,58 zł lista zbiorcza) 
  

- Komisja na podstawie przeprowadzonej analizy finansowej stwierdza, iż        
gospodarowanie środkami finansowymi było prawidłowe i uzasadnione, a tym         
samym pozytywnie opiniuje pracę Zarządu Stowarzyszenia w roku 2018.         
Jednocześnie rekomenduje utrzymanie kierunku i polityki finansowej       
Stowarzyszenia w kolejnym roku budżetowym.  

- Odnośnie wynagradzania członków zarządu za pracę na rzecz SJIP Komisja          
Rewizyjna zwraca uwagę, że zarząd obecnej kadencji wypracował sposób gratyfikacji          
swoich członków. Wynagrodzenie jest zależne od aktywności Członka Zarządu w          
danym miesiącu. Ta nieformalna reguła potwierdza, iż Zarząd dba o finanse           
Stowarzyszenia.  

- Jeżeli chodzi o działania samego zarządu Stowarzyszenia rekomendujemy większą         
ich przejrzystość. Chcielibyśmy, by było wiadomo nad czym w danym okresie           
pracuje Zarząd. Jaka jest strategia rozwoju Stowarzyszenia (organizacja Konwencji,         
tłumaczenia książek, organizowanie egzaminów etc.). O tym pojawia się lakoniczna          
wzmianka w newsletterze, ale dobrze, by informacje były wyczerpujące, by było           
widać kierunek, w którym podążamy jako Stowarzyszenie. Świadomość polityki         
konkretnych działań, a także kontakt z Członkami Stowarzyszenia może stać się           
zachętą dla nich, by włączali się w prace w ramach konkretnego projektu. Taka             
przejrzystość wpłynęłaby pozytywnie na odbiór Stowarzyszenia wśród jego        
Członków. Dlatego rekomendujemy by zarząd udostępniał podsumowania spotkań        
roboczych, na których podejmowane są decyzje dotyczące członków Stowarzyszenia,         
jak i działań dotyczących Stowarzyszenia.  

  
Z poważaniem:  
Grzegorz Bryda 

Tomasz Pyrzewicz 
Małgorzata Nedoma 

 


