
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1/ Wartości niematerialne i prawne

                         2016 (zł) 2017 (zł)
WARTOŚĆ BRUTTO 3 824,28 3 824,28
Umorzenie                 3 824,28 3 824,28
Wartość netto             0,00    0,00

    Rzeczowy majątek trwały

                           2016 (zł)            2017 (zł)
WARTOŚĆ BRUTTO 125 434,41 136 957,75
Umorzenie                 125 434,41 136 957,75
Wartość netto               0,00              0,00

2/ Nie dokonano odpisów aktualizujących środków trwałych 
3/ Brak pozycji
4/ Brak pozycji
5/ Brak pozycji
6/ Stowarzyszenie nie posiada długoterminowych aktywów finansowych 
7/ Brak pozycji
8/ Brak pozycji
9/ Brak pozycji
10/ Brak pozycji
11/ W okresie sprawozdawczym nie utworzono rezerw 
12/ Brak zobowiązań długoterminowych 
13/ Brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku
14/  W roku 2017 w Stowarzyszeniu wystąpiły czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w wysokości 
8 658,38  złotych (dotyczą realizacji zadań statutowych roku 2018).
Natomiast w roku sprawozdawczym 2017 rozliczenia międzyokresowe bierne wynoszą  12 112,98  złotych 
i  dotyczą: rezerwy na zobowiązania przyszłych okresów roku 2018 (m.in. usługi pocztowe, telekomunikacyjne).

15/ Brak zobowiązań warunkowych 
17/ Nie dotyczy

II

1/ Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego - 2 044 776,10 zł.
    Składki określone statutem -215,00 zł.
 Pozostałe przychody operacyjne – 11 507,40 zł.

2/ Koszty realizacji zadań statutowych - 913 098,77 zł., 
    Koszty administracyjne - 1 143 357,72 zł., 
    Koszty finansowe - 1,59 zł.

3/ odpisy aktualizujące środki trwałe - brak
4/ nie dotyczy 
5/ nie dotyczy 
6/ W roku 2017 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  zysku w wysokości 40,42 złotych. 

7/ nie dotyczy
8/ nie dotyczy
9/ nie dotyczy
10/ zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym nie wystąpiły

III

Brak operacji w walutach

IV

nie dotyczy

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:

V

Ogółem liczba etatów w roku 2017 – 12,37 etatów.
Przeciętne liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty – 
15,67 osób.
Przeciętnie liczba zatrudnionych na umowę zlecenie i umowę o dzieło -  19 osób.

Pracownik etatowy Stowarzyszenia od dnia 29-08-2017 r. do dnia 31-12-2017 r. przebywał na zwolnieniu 
chorobowym 
w zw. z wypadkiem przy pracy (płatny przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

Wynagrodzenie w roku sprawozdawczym 2017 wyniosło 871 409,97 złotych.

Liczba osób zatrudnionych w Polskim Stowarzyszeniu  Obrońców Życia Człowieka z podziałem 
w roku obrotowym 2017 na zajmowane stanowiska:
2 osoby – pracownik kolportażu,
9 osób- pracownik biurowy, 
2 osoby –pracownik ds. marketingu, 
1 osoba- administrator bezpieczeństw informacji, 
1 osoba- księgowa, 
1 osoba – kierownik sekretariatu, 
1 osoba- kierownik kolportażu, 
1 osoba - Główna Księgowa i Kadrowa.

VI

nie dotyczy

VII

nie dotyczy

VIII

nie dotyczy

IX

nie dotyczy

X

brak informacji

Druk: MPiPS


