
Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
Organizacja Pożytku Publicznego

                                                                                                                                                          
Kraków, 25.03.2005

Informacja dodatkowa

Nazwa, siedziba i adres organizacji
Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
ul. Loretańska 11
31-114 Kraków

1. Środki trwałe wycenione zostały wg wartości  księgowej tj wartości księgowej pomniejszonej o
dotychczasowe umorzenia. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych o wartości powyżej 3500 zł
dokonuje się wg zasad i z zastosowaniem poszczególnych stawek amortyzacyjnych określonych w
ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o niskiej wartości tj. do 3500 zł
były umarzane i amortyzowane w 100% w momencie oddania ich do użytkowania,  kierując się
zasadą istotności.

a. rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe
Nazwa grupy składników majątku
trwałego

Stan na początek
roku obrotowego

Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan na koniec
roku
obrotowego

1. Grunty (w tym prawo do
użytkowania gruntu)

0,00

2. Budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej

0,00

3. Urządzenia  techniczne  i
maszyny

0,00

4. Środki transportu 0,00

5. Inne środki trwałe 2547,50 1150,00 3697,50

RAZEM 2547,50 1150,00 3697,50
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b. umorzenie środków trwałych – amortyzacja
Nazwa grupy składników majątku
trwałego

Stan na
początek
roku
obrotowego

Aktualizacja Amortyzacja
za rok

Inne
zwiększenia

Zmniejszenie Stan na
koniec roku
obrotowego

Stan na
początek
roku
(netto)

Stan na
koniec
roku
obrotoweg
o (netto)

1. Grunty (w tym prawo
do użytkowania gruntu)

0,00 0,00 0,00

2. Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej

0,00 0,00 0,00

3. Urządzenia techniczne
i maszyny

0,00 0,00 0,00

4. Środki transportu 0,00 0,00 0,00
5. Inne środki trwałe 2547,50 0,00 1150,00 0,00 0,00 3697,50 0,00 0,00
RAZEM 2547,50 0,00 1150,00 0,00 0,00 3697,50 0,00 0,00

2. Grunty i użytkowanie wieczyste – nie występuje
3. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy – nie występują
4. Wartości niematerialne i prawne – nie występują
5. Inwestycje długoterminowe – nie występują
6. Należności – nie występują
7. Zobowiązania – nie występują
8. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne – nie występują
9. Rozliczenia międzyokresowe przychodu – nie występują
10. Zyski i straty nadzwyczajne – nie występują
11. Zatrudnienie i wynagrodzenia – nie występują. Prace są wykonywane na rzecz Dzieła w ramach
wolontariatu.
12. Informacja o strukturze przychodów – źródła i wysokość

Przedmiotem działalności statutowej Dzieła w 2004 roku było:
• Działalność charytatywna
• Pomoc  społeczna  w  tym pomoc  rodzinom  i  osobom  w  trudnej  sytuacji  życiowej  oraz

wyrównywania szans tych rodzin i osób
• Przeciwdziałanie  patologiom  społecznym,  zwłaszcza  problemom  osób  bezdomnych,

bezrobotnych, niedożywionych, chorych czy uzależnionych.
• Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
• Działania wspierające na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
• Działania wspierające na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
• Działalność  wspomagająca  technicznie,  szkoleniowo,  informacyjnie  lub  finansowo

organizacje pozarządowe oraz kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne działające
na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej
Polskiej, prowadzące działalność w zakresie analogicznym do zakresu  Dzieła Pomocy św.
Ojca Pio.

Podstawową formą działalności jest prowadzenie kuchni i łaźni dla ubogich i bezdomnych.
Codziennie  wydawane są  produkty żywnościowe  oraz  gorąca  herbata.  Ponadto  w czasie  Świąt
Bożego Narodzenia i Wielkanocy organizuje się obiad dla bezdomnych i ubogich oraz rozdaje się
paczki żywnościowe (300-350 osób). 

Przychody z działalności statutowej uzyskiwane były w kraju w siedzibie Dzieła – Kraków,
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ul. Loretańska 11.

13. Przychody z działalności statutowej za rok 2004 wyniosły 150 215,80 zł. 

Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość
PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 150 215,80

Składki brutto określone statutem
Przychody z działalności statutowej niedopłatnej pożytku publicznego 150 215,80

Darowizny rzeczowe 122 235,80
Darowizny pieniężne – instytucje 17 000,00
Darowizny pieniężne – osoby prywatne 3 330,00
Dotacje 6 500,00

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00
brak 0,00

Pozostałe przychody określone statutem 1 150,00
Darowizna środków trwałych 1 150,00

Pozostałe przychody ze sprzedaży, likwidacji środów trwałych – nie występują
Przychody finansowe – nie występują

Informacja o strukturze kosztów.
KOSZTY REALIZACJI DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
NIEODPŁATNEJ POŻYTKU PUBLICZNEGO

132 261,66

  Świadczenia pieniężne: 0,00
brak

  Świadczenia niepieniężne: 131 013,26
Koszty realizacji działalności statutowej – wydawanie żywności 131 013,26

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00
  Świadczenia pieniężne: 0,00

brak
  Świadczenia niepieniężne: 0,00

brak
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych
  Świadczenia pieniężne: 0,00

brak
  Świadczenia niepieniężne: 0,00

brak
Koszty administracyjne: 1150,00
  - Zużycie materiałów i energii
  - usługi obce
  - podatki i opłaty
  - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
  - amortyzacja 1150,00
  - pozostałe koszty
Koszty finansowe: 98,40
- opłaty i prowizje bankowe 98,40

14. Pozostałe koszty związane ze sprzedażą, likwidacją środków trwałych – nie występują
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15. Zwiększenie i wykorzystanie funduszu statutowego – nie występuje
16. Wynik finansowy na działalności statutowej za rok 2004 wynosi 17 954,14 zł.
17. Zobowiązania związane z działalnością statutową – nie występują
18. Ustalenie dochodu do opodatkowania 

Rozliczenie wyników do deklaracji CIT -8 za rok 2004 Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

I. Przychody  zgodnie z rachunkiem wyników 150 215,80 zł
zwiększenia: 
wartość nieodpłatnych świadczeń (udostępnienie pomieszczeń wraz dostawą mediów) –
7 755,00 zł
zmniejszenia:  0,00 zł

Przychód do opodatkowania – 157 970,80 zł

II. Koszty ogółem zgodnie z rachunkiem wyników 132 261,66 zł 
zwiększenia:  0, 00 zł
zmniejszenia: 0,00 zł
Koszty uzyskania przychodów – 132 261,66

III. Dochód podatkowy 25 709,14 zł, w tym wartość nieodpłatnych świadczeń 7 755,00 zł.

Dochód do opodatkowania w całości jest dochodem wolnym (przeznaczonym na cele
statutowe).

Podatek dochodowy wynosi 0,00 zł.

IV. Dochód bilansowy zgodnie z rachunkiem wyników – 17 954,14 zł

Pozostałe punkty i ustępy wzoru informacji dodatkowej wskazanej w ustawie o rachunkowości
nie występują.

Data sporządzenia: 25 marca 2005 

Nazwisko i imię osoby sporządzającej sprawozdanie:   Henryk Cisowski

Zatwierdził Zarząd: Tadeusz Starzec
Stanisław Szlosek
Henryk Cisowski
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