
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

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 rok i o wartości powyżej 3 500,00 zł, zalicza się do środków 
trwałych.
Amortyzowane są metodą liniową według zasad i stawek podatkowych.
Wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej nie przekraczającej kwoty 3.500,00 zł. odpisuje się 
jednorazowo w koszty.
Pozostałe wartości niematerialne są amortyzowane według zasad i stawek podatkowych.
Przyjęte zasady (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 2015 nie wystąpiły zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów.
Nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia gospodarcze po dacie bilansu nie ujęte w księgach rachunkowych.
Środki pieniężne wg. wartości nominalnej.

II

2014 (zł)      2015 (zł)
WARTOŚĆ BRUTTO      0,00               0,00
Umorzenie                  0,00               0,00
Wartość netto          0,00               0,00

Rzeczowy majątek trwały

                         2014 (zł)        2015 (zł)
WARTOŚĆ BRUTTO     125 434,41         136 957,75
Umorzenie            125 434,41         136 957,75
Wartość netto                0,00                0,00

Rok 2015 zamknął się dla Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka  wynikiem  dodatnim 
(zyskiem) w wysokości  58 453,31 złotych. 
W roku 2015 nie miało miejsca ustalenie i rozliczenie pozycji różnych podstaw opodatkowania podatkiem 
dochodowym od zysku brutto. 
Z tego względu wartość brutto zysku stanowi zarówno wartość netto 58 453,31 złotych. 

Czasopismo „Służba Życiu”, płyty DVD m.in. „Od poczęcia dziecko”, kalendarz pro-life na 2016 rok, materiały 
pro-life oraz kartki świąteczne przekazywane są bezpłatnie w różne rejony Polski.
Podstawowym źródłem przychodów Stowarzyszenia są darowizny finansowe otrzymywane od darczyńców oraz 
wpłaty 1% na rzecz OPP.

Stowarzyszenie nie użytkowało wieczyście gruntów.
III

nie dotyczy

IV

Ogółem liczba etatów – 12,75 etatów.
Liczba osób zatrudnionych (przeciętnie) – 17  osób.
Przeciętnie liczba zatrudnionych na umowę zlecenie i umowę o dzieło -  18 osób.

Funkcje członków Zarządu i Członków innych organów statutowych Stowarzyszenia pełnione były społecznie 
tzn. bez wynagrodzenia za tę działalność.

Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek oraz nie zawierało transakcji z członkami Zarządu i ich krewnymi.
V

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2016-03-21

W roku obrotowym 2015 nie wystąpiły zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów.
Nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia gospodarcze po dacie bilansu nie ujęte w księgach rachunkowych.
W roku obrotowym 2015 nie miały miejsca kontrole zewnętrzne.
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