
INFORMACJA DODATKOWA
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Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Krakowie 
w dniu 26.11.2002 r. pod numerem KRS 0000140437. 
Celem Stowarzyszenia jest prowadzona na rzecz ogółu społeczeństwa działalność charytatywna, działalność w 
zakresie ochrony i promocji zdrowia, w szczególności  ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej 
śmierci.            
Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

Polityka rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku 
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego prowadzona jest zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi nie prowadzących działalności gospodarczej 
(Dz. U. nr 137, poz.1539 ze zm.). 
Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, o wartości początkowej do 3 500 zł, odpisuje się w miesiącu 
ich zakupu w koszty działalności, której mają służyć, jako zużycie materiałów. 
Przedmioty o okresie używania dłuższym niż roki o wartości powyżej 3 500 zł, zalicza się do środków trwałych.
Amortyzowane są metodą liniową według zasad i stawek podatkowych.
Przyjętą politykę rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych 
jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów 
(w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza 
sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
W roku obrotowym 2013 nie wystąpiły zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów.
Nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia gospodarcze po dacie bilansu nie ujęte w księgach rachunkowych.
Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie.
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenia się według wartości nominalnej.
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Druk: MPiPS



W aktywach bilansu środki trwałe występują w wartości netto, tj. po pomniejszeniu o dotychczasowe 
umorzenie:
- wartośc początkowa środków trwałych na dzień 31.12.2013   118 196,41 
- umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2013                118 196,41
- wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2013                   0,00

Na aktywa Stowarzyszenia składają się: 

Aktywa trwałe - 0,00 zł
1. Rzeczowe aktywa trwałe w kwocie -   0,00 zł

Aktywa obrotowe - 115 669,50 zł
1. Nalezności krótkoterminowe:
     - należności od odbiorców - 409,78 zł
2. Środki  pieniężne na rachunku bankowym i w kasie - 105 735,09 zł
3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 9 524,63 zł 

Suma aktywów - 115 669,50 zł

Na pasywa Stowarzyszenia składają się: 

Kapitał (fundusz)  własny - -3 021,29 zł
1. Zysk (strata )z lat ubiegłych -  -52 543,22 zł
2. Zysk (strata)netto - 55 564,51 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - 112 648,21 zł
1. Zobowiązania krótkoterminowe - 98 213,46 zł
- zobowiązania wobec dostawców - 74 090,62 zl
- zobowiązania wobec PDOF i ZUS - 24 122,84 zł
2. Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe - 14 434,75 zł

Suma pasywów - 115 669,50 zł
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Struktura przychodów:

                                                        rok obrotowy 2012                                      za rok obrotowy 2013                    
                       
                                                           zł                   %                                        zł                     %

Przychody razem                    2 441 318,79        100,00                               2 431 866,94         100,00

Przychody określone statutem         2 435 492,76          99,76                             2 420 494,41           99,53

w tym:
- otrzymane darowizny pieniężne     2 008 615,15          82,27                             2 024 665,56          83,25
- z tyt. 1% podatku na rzecz OPP        417 483,98          17,10                               374 732,85           15,41
- składki członkowskie                              285,00            0,01                                     285,00             0,01  
- kartki świąteczne                                3 088,00            0,13                                   2 811,00            0,12
- darowizna na "Fundacja ochrony 
dziecka poczętego"                                   0,00            0,00                                 18 000,00            0,74

 Pozostałe przychody operacyjne            4 896,67            0,20                                   11 114,24           0,46
w tym:
- pozostałe przychody                            4 896,67            0,20                                   11 114,24           0,46

 Przychody finansowe                               929,36            0,04                                        258,29           0,01
 w tym:
- odsetki                                               929,36            0,04                                        258,29           0,01               
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Sporządzono dnia:2014-03-19

Struktura kosztów:

                                                          rok obrotowy 2012                                       rok obrotowy 2013
                                                                  zł                  %                                        zł                    %

Koszty ogółem                                   2 532 117,01      100,00                             2 376 302,43         100,00

w tym:
- Koszty realizacji zadań statutowych    1 461 004,45         57,70                             1 237 528,08           52,08
- Koszty administracyjne                      1 069 517,42         42,24                             1 137 842,01           47,88

- Pozostałe koszty operacyjne w tym:             59,36           0,00                                         0,00             0,00
- Pozostałe koszty  operacyjne                          0,00           0,00                                         0,00             0,00
                         
- Koszty finansowe  w tym:                         1 535,78           0,06                                     932,34            0,04
 - koszty odsetek                                 1 535,78           0,06                                     932,34            0,04
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Stowarzyszenie nie posiada funduszu statutowego.

VI

W roku obrotowym Stowarzyszenie nie udzielało gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z 
działalnością statutową.

VII

Działalność Stowarzyszenia na dzień 31.12.2013 roku zakończyła się wynikiem dodatnim (zyskiem) 
w wysokości 55 564,51 zł. 
W roku 2013 nie miało miejsca ustalenie i rozliczenie pozycji różnych podstaw opodatkowania podatkiem 
dochodowym od zysku brutto. 
Z tego względu wartość brutto zysku w wysokości  stanowi zarówno wartość netto 55 564,51 zł zł.
  
W roku 2013 Stowarzyszenie uzyskało dochód z tytułu 1% podatku na rzecz OPP w wysokości 374 732,85 zł. 
Od czerwca do grudnia 2013 Stowarzyszenie 
wydało ze środków uzyskanych w ramach przekazanego 1%  z PDOF kwotę  280 672,97 zł. na dzialałność 
statutową, a kwota w wysokości 94 059,88 zł 
zostanie wykorzystana w roku 2014.
Stowarzyszenie nie przewiduje istotnych zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach 
finansowania w latach nastepnych.
W następnym roku obrotowym Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka zamierza kontynuować 
działania 
mające na celu pozyskiwanie dalszych funduszy na prowadzenie działalności statutowej. 
Nie istnieją zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez jednostkę.
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