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lNFORMACJA DODATKOWA

Ił,aąeK|l+
l, Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w §zczególności:

1

1,1 nazwę jednostki

ośrodek I nterwenc]'i Kryzysowej

1.2 siedzibę jednostki

Kobylnica w pozottlti u

1,3 adres jednostki

L,r l, Pożnańska 95,62,006 Koby]nica ;;Ii-" 03,0ł_ 2019

1.4 podstawowy pżedmiot działalności jednostki

8790Z , pozostała pomoc społeczna z zakwatelowan
|'U9u Z.]ldJZlil\oit

2.

01_01_2018 _ 31-12_201B

Wskazanie, że sprawozdanie linansowe zawiera dane łączne

4

Nie dotyczy

omóW enie plzyjętych zasad (po ]tyki) rachunkowości, W tym metod Wyceny aktywóW i pasywóW (takze amońyzacji)

zasady (polityka) rachunkowości Wprowadzona zalządzeniem nr 10/2017 dyrektora ośrodka lnterwencji Kryzysowej W dniu 16 sierpnia
2017 l.
Anek§ nr 1 z dnia 19 gtycznia 2018 r, do polityki (zasad) rachunkowości Wprowadzający Zmiany dotyczące metody Wyceny aktywóW,
pas}4łóW i amońyzacji,
Środki irwałe oraz Warlości niematerialne i prawne amońyzuje się metodą ljniowq odpisóW amortyzacyjnych dokonuje się jedn olazowo za
okres całego loku,
Środki trwałe iWartości niemateriaIne i prawne, których Wańość początkowa jest wyźsza od 1o ooo złotych podlegają okre§owej
amońyzacji, odpis amortyzacyjny ustala się Według zasad określonych W ustawie o rachunkowości oraz W oparciu o ustawę o podatku
dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
Jednorazowo W miesiącu przyjęcia do użytkowania umaęa się książki, meble idywany, pomoce dydaktyczne, a także pozostałe środki
trwałe iWańości niematerialne i prawnę o Wa.tości nie pżekraczającej Wielkości u9talonej W pżepi§ach o podatku dochodowym od osób
fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.
Pozostałe środki trwałe o Wartości jednostkowej nie przekraczającęj 500 złotych lub o kresie użytkowania krót§zym niż 1 rok, podlegają
ewidencji itościowe] W księgach inwentaĘowych,

5, inne informacje

zasady rachunkowości - Uproszczenia:
Jednostka nie prowadzi rozliczeń międzyok.esowych kosztóW, którę dotyczą pręnumęlaty czasopism itp, dotyczące roku następnego.
Jednostka koszty ujmuje Wyłącznie na kontach ze§połu 4 - koszty Według rodzaju i ich rozliczenie,
ośrodek lnterwencji Kryzysowej nię prowadzi magażynu, Materiały i towary zakupiane pżekazuje §ię do bezpośredniego zużycia,

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1

1.1

szczegóiowy zakres zmian Wańości 9rup rodzajowych środkóW trwałych, Warlości niematerialnych i plawnych, zawiefający stan tych
akt}^łów na początek roku obrotowego, zwiększenią i zmniejszenia z tylułu: aklualizacji wartości, nabycia, lozchodu, pżemjeszczenia
Wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amońyzowanego - podobne przedstawienie stanóW itytułóW zmian dotychczasowej
amońyzacji lub l]morzenia

Przedstawiono W załączniku nr 1 i 2 do infofmacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2018 - tabela ff 1i 2 zaląęznik nl2 do
Uchwały Zażadu Powiatu Poznańskieqo ff 249412019 z dnia 18,o4.2018 l,

1,2, akiualną Wadość rynkową ś.odkóW trwałych, W tym dóbr kultury - o ile jedno§tka dy§ponuje takimj iniormacjami

1,3,
kwotę dokonanych W tlakc e loku obrotowego odp sóW aktua zuiącycl,] Wańośc aktywóW tMa]ych odrębnie d]a dłL]gotelminowych aktyłVóW
n elinanSorvych oraz długotern]inowych aktywóW f nansowych

1,4. u/arlość 9rLrl]tó\,! Użyikowanych W eczyśc]e

1.5.
Wańośc nreamońyzowanych ub nie!marzanych pżez jednostkę ślodków tMałych. Używanych na podstawie umóW najmu dzierźawy i
innych LrmóW W tyrn z tyt!lł|] lmóW ]eas ngu

ffit

wskazanie okresu objęiego sprawozdaniem l"----;;';-;-' j-:"i:*'i;":- ":' 
I



1,6. liczbę oraz Wańość posiadanych papieróW wartościowych, W tym akcji i udziałów oraz dlużnych papieróW Wańościowych

1 ,7.
dane o odpisach aktua lZ!]]ących Wańość należności. ze Wskazaniem slanu na pocżątek roku obrotowego, zwiększeniach, Wykorzystaniu,
lozwiązaniu stan e na kon]ec lokt] obrotowego z t]względn]eniem naleznośc] finansowych jednostek samorządu terytor]alnego (stan
póżyczek ża9rozonych)

1,8,
dane o §tanie lezerw Według celu ich UtWożenia na początek roku obroto\łego, zwiększeniach, Wykorzystaniu, rozwiązaniu i §tanie
końcowym

podzial zobowiązań długoterminowych o pożostalym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub Wynikającym z innego tytułu
prawnego, okresie spłaty]

a) powyżei 1 roku do 3lat

Jednostka nie posiada

b) powyżei 3 do 5lat

Jednostka nie posiada

c) powyzej 5 |at

Jednostka nie posiada

1.10,
kwotę żobowiązań W sytuacji gdy iednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie 2 przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a Według
przepisów o lachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub
leasin9u zWrotne9o

1.11 ]ącżną kwotę zobowlązań zabezpiecżonych na majątku jednostki ze Wskazaniem chalakteru formy tych zabezpieczeń

112. iaczną kv/otę zobowiążań Walunkowych W tym lóWnlez udz'elonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, takźe Wekslowych,
iie\łykazanych W b ]ansie, ze Wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na rnajątku ]ednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

1,13,
l/ykaż istotnych pożycji czynnych i biernych rozliczeń międzyoklesowych, W tym kwotę cżynnych rozliczeń międżyokresowych kosutóW
jtanowiących różnicę między Wartością otrzymanych finansowych składników akt}ĄłóW a zobowiązaniem zapłaty za nie

jednostka nie posjada

1 .14 lączną ku/otę otrzymanych przez jednostkę gwalanc]i i poręczeń niewykazanych W bilansie

1-15, k!.votę Wypłaconych środkóW pieniężnych na śWiadczenia pracownicze

JJlzedstail ono W załączniku nr 3 do ]nformacji dodatkowej do sprawozdania finanso\łego za .ok 2018 - tabela nr 16 załącznik nr 2 do
l ).ńwa:\, zaęądu PoWiatu W Poznaniu ff 249ą2a18 z dnia 18.04 2018 l, zmienionego Uchwałą zarządu PoWiatU Pożnańskiego fi 8712018
l z dl) a 2] 12.2018l

]nne infolrnacie

2

2,1 lr/ysokośc odpisóW akl!a]izujących Wańość zapasóW

2.2.
;osżt Witworzenia środkóW trwałych W budowie, W tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt Wytwożenaa środkóW trwałych
VJ budowie !V roku obrotolvym

2.3. iiwolę ichalakter posżczególnych pozycji przychodóW lub kosztóW o nadzwyczaine] Wańośc lub które Wystąpiły incydentalnie

j.lie Wystąpity

2.4,
inforn,]ac]ę o l(Wocie należnoscl z tytułu podatkóW realizowanych plzez organy podatkowe podległe mjnistrowiwłaściwemu do spraw
1.nansó!r publicznych !Ąrykazywanych W sprawozdaniu z Wykonania planu dochodóW budzetowych

Nie doiy.ży

2.5. inne informacje

P .!man r .]nse DD] ] ] 1 3 o, lvo ters Kluwer polska 5p. z o.o,, teL, 801 04 45 45, 22 535 88 oo http|//Www,pro9man,Wo terskluwer,pl, e-mai]: biuro@plogman,com,pl
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3.
.:ne inf.n l:icje n]ż W!mien one powyzej. jeźeli mogłyby W stotny sposób Wpłynąc na ocenę sytuacj] majątkowej i finansowej oraz Wynik

l na n so!,,y ]adl)ostki

l oślodek lnteMenc] Kryzysowej W KobyLnicy decy4ą zażądu Powiatuzdna2] 03.2013r nr GN,N 6844 36 2012 po9 ada 1/3ldzia]uW
praw e t.łałcgo zarządU n eruchoTności położone.] W Koby]nicy przy u Pożnańsk e] 95, Jednostka nie pos ada Wańośc ar!ntóW W WW
, el!rchorności,

2, Wżajeln l]e rozliczrj n a między jed nostkarn i o19an izacyjnym i Powiatu Pożna ńsk ego zostaly zawarte W Tabe i nr 4 stanowiącej załącznik
do inforn]iic]i dodatkc!r'e] do sprawożdania finanso\łego za rok 2018 zgodnie z załącznikjem nr 2 do Uchwały nl BB/2015 zarządu PoWiatu \4

Pożnanill ,. dn a 26 siyćżn]a 2015 roku

,. Ne a:lli ]i.' króikoterrninowe Wykazane W bllansie jednostk dotyczą
1. n! j,.]:.śc ż tyi!],l dostaw i usług 3]0 00 z], - odpłatność Wynikająca ż decyzj PcPRża pobyt W.nieszkaniu chlonionym, ztego:

]00 00 żł -żalcqłość 2 roi| 2a17 21Q,aa ż,,zaegłośczrok! 2018

4 żcbo\,, 3Za ] a krói](olerrninowe Wykazane w bilansie ]ednostk dotyczą
I1 - zabavłiązania zlytułu dostaw iLlsług ]ączne: 203598zł ztego: -151940notaksięgowazażużyciegaz| -4797ad faklwa za
rlżelj ąd konsenłacyilly L]rządzeń Wentylacyjno-klimatyzacy]nych, - 36,88 zł faktura za te efon słuzbowy
l2 , zobc!^,,iąz.n]a V\,obec b!dzetLl 2,648,00zł podatekod dodatkowego Wynagrodzenia loczne9o pracownikóW za lok2a18
l 3 żobc|l:nżalL a ż tytu]! ubezp eczeń i innych śWiadczeń 12.290,87 zł. - skladki należne ZUs od dodatkowego Wynagrodzenia rocżnego

,:,lacoWn lió,]"] za lok 201B
4 zo...,\.n7.1 a ż tytu]! Wynaglodzeń 20.B59.17 zł. kwota netto dodatkowego Wynagrodzen]a rocznego placownikÓW za rok 2018,

0 3 l{pl, 2019

(rok, miesiąc, dzień)
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