Informacja dodatkowa
1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo
Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań
warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka nie posiada zobowiązań długoterminowych.
Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą: 90.475,14 zł i składają się na nie:
- zobowiązania względem dostawców: 60.554,01 zł
- zobowiązania publicznoprawne (PIT i ZUS): 29.771,06 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń: 150,07 zł
2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii
Stowarzyszenie nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiazań
zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
I. Aktywa trwałe 0,00 zł
II. Aktywa obrotowe 159.706,79
środki finansowe w kasie 12.835,57 zł
środki finansowe na rachunku bankowym 135.841,68 zł
należności 10.727,79 zł
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 301,75 zł
Na dzień 31 grudnia 2018 r. Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka posiadało
środki pieniężne zgromadzone na następujących rachunkach bankowych:
ALIOR Bank S.A. nr rach. 50 2490 0005 0000 4530 3313 7389: 74.506,43 zł,
Bank Pekso S.A. nr rach. 43 1240 4650 1111 0010 3433 6484: 150,00 zł,
Bank Pekso S.A. nr rach. 74 1240 4650 1111 0010 5434 8869: 4.449,99 zł,
Bank Pekso S.A. nr rach. 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401: 56.735,26 zł,
Razem środki pieniężne w bankach: 135.841,68 zł.
Środki pieniężne w kasie na dzień 31-12-2018 r. kwota: 12.835,57 zł.

III. Pasywa – Fundusz Własny 69.231,65 zł
fundusz statutowy 0,00 zł
zysk (strata) z lat ubiegłych -201.457,35 zł
zysk (strata) roku bieżącego 270.689,00
IV. Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy 90.475,00
zobowiązania 90.475,14 zł
przychody przyszłych okresów (dotacje na rok przyszły)
Pasywa razem: 159.706,79 zł
Bilans Stowarzyszenia na dzień 31 grudnia 2018 r. wykazał po stronie aktywów i pasywów kwotę 159 706,79 złotych.
Druk: NIW-CRSO

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenia za rok 2018, który wykazuje wynik dodatni (zysk) w wysokości 270 689,00 złotych.
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka postanowił przeznaczyć zysk za rok 2018 w wysokości 270 689,00 złotych w
całości na działalność statutową w roku 2019.

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych
Przychody z działalności nieodpłatnej Stowarzyszenia:
- składki członkowskie – 105,00 zł
- darowizny osób fizycznych i prawnych – 1.993.462,06 zł
- wpłaty z tytułu 1% podatku na rzecz OPP – 170.243,31 zł
Razem: 2.163.810,37 zł
Pozostałe przychody operacyjne: 17.843,60 zł
Przychody finansowe:
- naliczone odsetki od lokat bankowych – 0,00 zł
Przychody łącznie: 2.181.653,97 zł
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty realizacji zadań statutowych:
- Udzielone zapomogi osobom potrzebującym – 35.539,39 zł
- Fundusz wsparcia rodziny - 7.300,00 zł
- Fundusz „Ochrony Dziecka Poczętego” - 7.200,00 zł
- Fundusz „Ochrony Dziecka Poczętego Chorego i Niepełnosprawnego” – 40.000,00
- Światowa Krucjata w Obronie Życia (World Prayer for Life) – 5.638,71
- Materiały edukacyjne pro-life:
Wytęż wzrok 5.215,20
Serce (Ania) 105.996,27
O Karolu, który urodził się dwa razy 89.271,05
Dzieci czekają na miłość (rodzicielstwo zastępcze) 5.276,70
Wychowanie dziecka niepełnosprawnego 2.029,50
Każdy człowiek ma prawo do życia 26.322,00
Drugie imię Kasi 3.942,15
Druk: NIW-CRSO

Tylko życie ma przyszłość(sprawozdanie) 11.070,00
- Ogłoszenia i insert materiałów pro-life 74.299,38
- Realizacja projektu 1% z PDOF – 19.680,00
- XIV edycja konkursu pro-life o nagrodę im. ks. J. Popiełuszki – 15.082,55
- XV edycja konkursu pro-life o nagrodę im. ks. J. Popiełuszki – 13.210,20
- III edycja Konkursu Akademickiego – 11.131,30
- IV edycja Konkursu Akademickiego – 3.640,80
- Styczniowa wysyłka do darczyńców (projekt) – 36.394,46
- Lutowa wysyłka do darczyńców (projekt) – 45.159,03
- Czerwcowa wysyłka do darczyńców (projekt) – 39.850,10
- Wrześniowa wysyłka do darczyńców (projekt) – 37.327,24
- Listopadowa wysyłka do darczyńców (projekt) – 76.357,74
- Filmy pro-life - 2.767,50
- Projekt: podkładka pod kubek (cegiełka)– 7.011,00
- Projekt kartki wielkanocne – 18.427,17
- Projekt kartki bożonarodzeniowe – 24.835,42
- Modlitewnik obrońcy życia 3.075,00
- Kalendarz ścienny pro-life na 2019 r. – 23.210,47
- Wystawa „Jan Paweł II w obronie życia” – 29.019,44
- XXXIX Pielgrzymka Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę – 14.729,09
- Narodowy Dzień Życia (projekt) – 10.457,20
- Pozostałe koszty statutowe Stowarzyszenia – 76.523,90
- Audycje radiowe pro-life – 3.690,00
- Projekt: baza wiedzy pro-life – 600,00
- Projekt : Pomoc rodzinie – 5.535,00
- I Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Dziecka Utraconego – 5.402,55
- Rekolekcje dla Rodziców po Stracie Dziecka – 2.571,90
RAZEM: 944.759,41 ZŁ
Koszty Administracyjne:
- Amortyzacja – 0,00 zł
- Zużycie materiałów i energii – 53.286,82 zł
- Usługi obce – 93.323,92 zł
- podatki i opłaty – 0,00 zł
- wynagrodzenia – 643.884,75 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 103.901,57 zł
- pozostałe koszt rodzajowe – 66.333,54 zł
Druk: NIW-CRSO

RAZEM: 960.730,60 zł
Pozostałe koszty operacyjne:
- pozostałe koszty operacyjne: 0,00 zł
Koszty finansowe:
- odsetki od zobowiązań – 5.474,96 zł
KOSZTY ŁĄCZNIE: 1.910.964,97 zł
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Stowarzyszenie nie posiada funduszu statutowego.
7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych
W roku sprawozdawczym 2017 Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka pozyskało z przekazanego 1% podatku dochodowego
od osób fizycznych (PDOF) kwotę
188.098,98 zł.
Od lipca do grudnia 2017 roku Stowarzyszenie wydało ze środków uzyskanych w ramach przekazywanego 1% z PDOF kwotę 47.076 ,43 zł.
Natomiast od stycznia do czerwca 2018 r.
Stowarzyszenie wydało pozostałą kwotę w wysokości 141.022,55 zł na wsparcie następujących inicjatyw:
1. II Konkurs Akademicki pro-life - 11 131,30 zł
2. XIV Konkurs im. bł. ks.J.Popiełuszki "Pomóż ocalić życie bezbronnemu" - 15 082,55 zł
3. Druk i dystrybucja materiałów edukacyjnych pro-life:
- "Drugie imię Kasi" - 3 942,15 zł
- "Dzieci czekają na miłość"- 5 276,70 zł
- "Każdy człowiek ma prawo do życia" - 26 322,00 zł
4. Wystawa "Jan Paweł II w obronie życia" - 29 019,44 zł
5. XXXVIII Pielgrzymka Obrońców Życia na Jasną Górę - 14 729,09 zł
6. Dzień Świętości Życia - 10 457,20 zł
7. Modlitewnik obrońcy życia - 3 075,00 zł
8. Fundusz Ochrony Dziecka Poczętego Chorego i Niepełnosprawnego - 14 012,67 zł
9. I Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Dziecka Utraconego - 5 402,55 zł
10. Rekolekcje dla Rodziców po Stracie Dziecka - 2 571,90 zł
W roku sprawozdawczym 2018 Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka pozyskało z przekazanego 1% podatku dochodowego
od osób fizycznych kwotę w wysokości
170 243,31 zł.
Od lipca do grudnia 2018 roku Stowarzyszenie wydało ze środków uzyskanych w ramach 1% przekazywanego z pdof kwotę 134 547,72 zł
na wsparcie następujących inicjatyw:
1. Kalendarz ścienny pro-life na 2019 rok - 23 210,47 zł
2. III Konkurs Akademicki pro-life - 3 640,80 zł

Druk: NIW-CRSO

3. XV Konkurs im. bł. ks.J.Popiełuszki "Pomóż ocalić życie bezbronnemu" - 13 210,20 zł
4. Druk i dystrybucja materiałów edukacyjnych pro life:
- "O Karolu, który urodził się dwa razy" 89 271,05 zł
- "Wytęż wzrok - znajdź różnice" - 5 215,20 zł.
Pozostałą niewydatkowaną kwotę pozyskaną z odpisu 1% PDOF Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka spożytkuje w 2019 r.
8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce
1. Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka w 2018 r. nie nabyło żadnych
obligacji, akcji ani nie objęło udziałów w spółkach prawa handlowego.
2. Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka w 2018 r. nienabyło żadnych
nieruchomości.
3. Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka w 2018 r. nie nabyło żadnych środków
trwałych.
4. Wartość aktywów Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka na 31.12.2018 r.
wynosiła: 159.706,79 zł.
5. Wartość zobowiązań Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka na
31.12.2018 r. wynosiła: 90.475,14 zł.
6. Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka nie prowadziło w 2018 r. działalności
zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.
7. Polskie Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka w 2018 r. składało deklaracje w
zakresie podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 oraz podatku dochodowego od osób
fizycznych (PIT-4R, PIT-11).
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Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO

