
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, gwarancjii, poręczeń lub zobowiązań
warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka nie posiada zobowiązań długoterminowych. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą:
59.909,77 zł i składają się na nie:
- zobowiązania względem dostawców: 25.988,34 zł
- zobowiązania publiczno-prawne (PIT i ZUS): 33.881,96 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń: 39,47 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

Aktywa
I. Aktywa trwałe: 42.804,00 zł
II. Aktywa obrotowe: 584.758,02 zł
środki finansowe w kasie: 1.819,62 zł
środki finansowe na rachunku bankowym: 576.541,73 zł
należności: 5.816,15 zł
Aktywa razem: 627.562,02 zł

Na dzień 31 grudnia 2020 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: 423 215,04 zł,
Bank Pekao S.A. nr rach. 43 1240 4650 1111 0010 3433 6484: 4 060,00 zł,
Bank Pekao S.A. nr rach. 74 1240 4650 1111 0010 5434 8869: 21 642,95 zł,
Bank Pekao S.A. nr rach. 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401: 127 623,74 zł,
Bank Pekao S.A. nr rach. 41 1240 4650 1111 0010 8018 0466 : 0,00 zł,
Razem środki pieniężne w bankach: 576 541,73 zł

 Pasywa
I. Fundusz Własny: 567.652,25 zł
fundusz statutowy: 0,00 zł
zysk (strata) z lat ubiegłych: 170.195,42 zł
zysk (strata) roku bieżącego: 397.456,83 zł
II. Zobowiązania i Rezerwy: 59.909,77 zł
zobowiązania któtkoterminowe: 59.909,77 zł
Pasywa razem: 627.562,02 zł
Bilans Stowarzyszenia na dzień 31 grudnia 2020 r. wykazał po stronie aktywówi pasywów kwotę 627.562,02 złotych.
Rachunek zysków i strat Stowarzyszenia za rok 2020, który wykazuje wynik dodatni (zysk) w wysokości 397.456,83 złotych.
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka postanowił przeznaczyć zysk za rok 2020 w wysokości  397.456,83 złotych w
całości na działalność statutową w roku 2021.

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
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Pozostałe przychody określone statutem:
- składki członkowskie – 135,00 zł
- darowizny osób fizycznych i prawnych – 2 720 849,29
- wpłaty z tytułu 1% podatku na rzecz OPP – 179 738,33 zł
RAZEM: 2 900 722,62 zł
Pozostałe przychody operacyjne: 68 539,71zł
Przychody finansowe: 3,78 zł
PRZYCHODY ŁĄCZNIE: 2 969 266,11 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji zadań statutowych:

Udzielanie zapomóg osobom potrzebującym : 265 220,84 w tym:

- Fundusz Wsparcia Rodziny 20 100,00

- Fundusz Ochrony Dziecka Poczętego 4 200,00

- Fundusz Dziecka Chorego 209 500,00

- Fundusz Ochrony Macierzyństwa 19 500,00

- pozostałe zapomogi: 11 920,84

Telefon Zaufania Pro-Life 6 215,00

Materiały edukacyjne pro-life: seria Biblioteczka Pro-Life 71 025,24

XVI edycja konkursu pro-life o nagrodę im. bł. ks. J. Popiełuszki 36 429,85

XVII edycja konkursu pro-life o nagrodę im. bł. ks. J. Popiełuszki 14 220,60

III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pro-life dla dzieci 8023,52

Styczniowa wysyłka do darczyńców (projekt) 41 890,62

Marcowa wysyłka do darczyńców (projekt) 44 606,40

Czerwcowa wysyłka do darczyńców (projekt) 62 757,83

Wrześniowa wysyłka do darczyńców (projekt) 63 516,45

Listopadowa wysyłka do darczyńców (projekt) 46 812,13

Filmy pro-life 24 600,00

Kalendarz dla młodzieży pro-life „Droga Życia” 29 262,99

Projekt kartki świąteczne na wsparcie Funduszu Dziecka Chorego oraz działalność edukacyjną pro life 384 248,90

Krucjata w Obronie Życia (World Prayer for Life) 3 547,10 

Modlitewnik obrońcy życia 7 503,00

Kalendarz ścienny „Za życiem” 15 405,06

Kampania „Bez wyjątków” 139 845,31

Projekt LIFE- edukacja pro-life w internecie 28 272,94

Akademia Pro-Life - edukacja pro-life w telewizji 23 253,70

Audycje radiowe pro-life (podcasty) 1 200,00

Pomoc rodzinom po stracie dziecka 6 961,82

Realizacja projektu 1% z pdof 12 720,04
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Pozostałe koszty działalności statutowej 370 680,38

 RAZEM: 1 708 219,72 zł

Koszty Administracyjne:
- Amortyzacja – 0,00 zł
- Zużycie materiałów i energii – 49 190,87 zł
- Usługi obce - 146 980,38 zł
- podatki i opłaty – 9 185,20 zł
- wynagrodzenia – 519 588,12 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 127 811,99 zł
- pozostałe koszty rodzajowe – 2 550,50zł
RAZEM: 855 307,06 zł
Pozostałe koszty operacyjne:
- pozostałe koszty operacyjne: 7 872,00 zł
Koszty finansowe:
- odsetki od zobowiązań – 410,50 zł
KOSZTY ŁĄCZNIE: 2 571 809,28 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 2019 Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka pozyskało z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych kwotę 175 344,51 zł.
Od lipca do grudnia 2019 roku Stowarzyszenie wydało ze środków uzyskanych w ramach przekazywanego 1% z pdof kwotę 134 286,86 zł.
Natomiast od stycznia do czerwca 2020 r. Stowarzyszenie wydało pozostałą kwotę w wysokości 41 057,65 zł na wsparcie następujących
inicjatyw:
1. XVI Konkurs im. bł. ks.J.Popiełuszki "Pomóż ocalić życie bezbronnemu" – 4 838,65 zł
2. II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina” - 3 819,00 zł
3. Fundusz Ochrony Dziecka Poczętego - 2 400,00 zł
4. Fundusz Wsparcia Rodziny – 4 000,00 zł
5. Fundusz Dziecka Chorego – 26 000,00 zł
W roku sprawozdawczym 2020 Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka pozyskało z przekazanego 1% podatku dochodowego
od osób fizycznych kwotę w wysokości 179 738,33 zł.
Od lipca do grudnia 2020 roku Stowarzyszenie wydało ze środków uzyskanych w ramach 1% przekazywanego z pdof kwotę 137 564,18 zł
na wsparcie następujących inicjatyw:
1. Fundusz Ochrony Macierzyństwa - 17 000,00 zł
2. Fundusz Dziecka Chorego – 56 000,00 zł
3. Telefon Zaufania Pro-Life – 5 300,00 zł
4. XVII Konkurs im. bł. ks. J. Popiełuszki "Pomóż ocalić życie bezbronnemu" – 17 382,10 zł,
5. Druk materiałów edukacyjnych -„Biblioteczka pro-life 2 Każdy człowiek ma prawo do życia. Bez wyjątków” – 11 844,90 zł,
6. Druk materiałów edukacyjnych -„Biblioteczka pro-life 3 Aborcja-podwójny wyrok” - 21 237,18 zł,
7. Produkcja filmów w ramach kampanii „Bez wyjątków” pt.„Życie jest życiem”oraz ”Siła woli” - 8 800,00 zł.
Pozostała kwota z 1% z pdof pozyskana w 2020 roku tj. 42 174,15 zł zostanie wydatkowana w 2021 roku do końca czerwca.

Koszty poniesione w 2020 r. w celu pozyskania 1% z pdof wyniosły: 12 720,04 zł.

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

Brak jest jakichkolwiek innych informacji niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej,
finansowej oraz wynik finansowy Stowarzyszenia.
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Data sporządzenia: 2021-03-08

Data zatwierdzenia: 2021-06-21

Jacek Czerw

Prezes Zarządu – Wojciech Zięba 
Zastępca Prezesa - Maria Rzegocka -Piela 
Skarbnik – Bożena Kawecka 
Sekretarz – Magdalena Guziak-Nowak 
Członek – Marcin Nowak

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
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