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1.Ą pod§taWoWy przedmiot działalności jednostki

8790Z - pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

2 Wskazan e okres! obięiego sprawozdan ern

01-01-2019 _ 31.12-2019

3 WskaZan e ze sprawożdanre finansowe zaW ęra dane łączne

nie dotyczy

ornóWien]e przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, W tym rnetod Wyceny aktywóW l pasyWóW (takze amortyzacji)

Za§ady (polityka) rachunkowościWprowadzona zażądzeniem nr 10/2017 Dyrektora ośrodka lnterwencji Kryzysowej z dnia 16 sierpnia
2017 l
Ślodk tMałe oraz Wańośc niemateria]ne i prawne o Wariości początkowej Wyższej od 10 000 złotych podlegają okresowej amortyzacji,
odpisóW amońyzacyjnych dokonuie się iednolazowo za okre§ całego roku
odpis amortyzacyjny Uslala sie Według zasad określonych W ustawie o rachunkowości oraz W opalciu o ustawę o podatku dochodowym od
osób fzycżnych podatku dochodowym od osób prawnych Jednolazowo W miesiącu pEyjęcia do użytkowania Umaża się ksiązki, meble, i

clyWany pomoce dydaktyczne. a takze pozostałe środk]tnłałe Wańości n]ernaterialne iprawne nie plzekraczajace wieikości usialonej W

przepisach o podatkr,] dochodowym od osób fizycznych ipodaiku dochodowym od osób prawnych,
Pozostałe środki trwałe o Wańości jednostkowej nie pżekraczającej 500 zł- lub okresie Użytkowania któtszym niż 1 rok, podlegają ewidencii
ilościowej W księgach inwentaźowych,

5 inne informacje

Za§ady rachunkowości, uproszczenia:
Jednostko nle prowad z1 lazliczeń rniędzyokresowych kosżtóW któle dotycza ubezpieczenia samochodu jmienia których polisy swym
,Jbezp,ecżenlein obe]muJą prżełom lat oraz prenumeraty cżasopism tp. dotyczące roku następnego,
Kosżty uJmowane są Wyłącżnie na kontach zespołu 4 , Kosżty Wedlug rodzaju i ich rozliczenie.
osrodek ]nterwencj Kryzysowe] nie plowadzi ma9azynu, Mateliały l towary zakupione przekazywane są do bezpośledniego z!życa.
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Dodatkowe informacje j objaśnienia obejmują w szczególności:

11

szczegółowy zakres żmlan wańości grup rodzaiowych ślodkóW tMałych Wańości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych
aktywów na poc2ątek roku obrotowego, zwięksżenia l zmniejszenia z tytułu: akt!alizacji Wańości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia
WeWnętrznego olaz stan końcowy, a dla majątkU amońyzowanego - podobne pżedstawaenie stanóW i tytułóW zmian dotychczasowej
amońyzac] ub L]florzen a

Tabe a nr 1 stanoW|aca załącznik do ]nformacj] dodatkowe przedstaw a Zmiany stanu Wa.tośc] początkowej Wańośc niematerialnych i

prawl\ych olaz (zeczowych aktywów tralych
Tabe a nr 2 stanowiąca załącznLk do lnformac]i dodatkowej przedstawia - Zmlany stanu urnoźenia/amońyzacji Wadości niematerialnych i

p,alv^yc, olaż'zeczov,yc1 sklad-l\óW -aJąlku t.Wa}ego

12 aktualną Wańość rynkową środkóW trwałych, W tym dóbr kultury - o ile ]ednostka dysponuje takimi info.macjami

13 kwotę dokonanych W trakcie roku obrotowego odpisóW aktualizujących Wańość aktywóW trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywóW

nlefinansowych oraz długolerminowych aktywóW finansowych

14 Wańośc aluntóW uzytkowanych Wleczyście

15 wańość nieamodyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, uż}^łanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i
innych UmóW W |ym z tytu]u umóW leasingu
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1.6, liczbę oraz Wańośc posiadanych papieróW wańościowych, w tym akcji i udziałóW oraz diużnych papieróW Wańościowych

17
dane o odpisach aktualizulących Wańość należności. ze wskażaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, Wykolzystaniu,
rozwiązaniu l stan€ na koniec roku obrotowego. 2 uwzględnieniem należnościfinansowych jednostek samorządu teMorialnego (stan
pożyczek ża9rożonych)

18 dane o stanie lezeM wedłUg celu ich utwożenia na początek roku obrotow€go, zwiększeniach, wykolzystaniu, rozwiązaniU i stanie
koacowym

19
podz]ał zobowiązań długotelminowych o pozostałyrn od dnia bilansowego, przewidywanym urnoWą lUb Wynikającym z inne9o tlułu
plawnego okresie splaty

a) powyżej 1 rok! do 3lal

b) powyzej 3 do 5lat

c) powyże] 5 Lai

1 10
kwotę zobowlążań W sytuacj] 9dy ]ednostka kwa fikL]je !mowy easin9u zgodni€ z prżepisami podatkowymi (leasin9 operacyjny) a Według
przepisóW o rachunkowośc byłby to leas n9 fIansowy ]ubżWrotnyż podziałem na kwotę zobowiązań z lyt!łu leasingu finansowego lub
leasinqu żWlolnego

l11 łączną kwotę zobowiązań zabęzpięczonych na majątku jednostkl ze Wskazaniem charakteru i formy tych zabeżpieczeń

112 łącżną kwotę żobowiązań Warunkowych, W tym róWniez udzielonych pzez jednostkę gwarancji i poręczeń, także Wekslowych,
niewykazanych w b]]ansle ze Wskażaniern żobowiązań zabezpiecżonych na majątku jednostki olaz charakteru i folmy tych żabezpieczeń

,l 
13

Wykaz istotnych pożyc]] czynnych i biernych loz cżeń międzyokresowych, W tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztóW
stanowiących .ózniĘ między Wartością otrzymanych finansowych składnikóW aktywóW a zobowiązaniem zapłaty za nie

1 14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwalancji i poręczeń nięWykazanych W bilans]e

1 15 kWotę Wyplaconych srodkoW p en ężnych na śW adczenia pracownicze

]abela nr 3 slanowiąca zatącznik do lnfolmacji dodatkwej do sprawozdania finansowego za rok 2019 przedstawia - Kwoty wypłaconych
ś-odkóW olenlężnycL na świadcze.Ia oracown|cze

lnne informacje

2

2,| Wysokośc odplsóW aktualizujących wartośc zapasóW

22 kosżl wytwolzenia środkóW tnłałych W budowie. W tym odsetki olaz różn]ce kursowe, które powiększyły koszt Wytworzenia środkóW tMałych
W budowle W loku obrotowym

kwotę i charakter poszczególnych pozycj przychodóW lub kosżtów o nadzwyczajnej Wańości lub które Wystąpiły incydentalnie

24 lnforrnac]ę o kwoc e na eżności z tytułL] podatkóW real]zowanych przez organy podatkowe podległe rninistrowj Właściwemu do §praw
finansóW pt]bllcznych WykażyłVanych W sprawozdanlu z Wykonania planu dochodóW budżetowych

2.5 inne informacje
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3
lnne nfolmac]e niż Wym en one powyze], jeżeli mogłyby W istotny sposób Wpłynąć na ocenę §ytuacji rnajątkowej i finansowej olaz Wynik
finansoWy ]ednostk]

1 oś.odek lnteMencii KryzysowejW Kobylnicy decyĄązażądu Powiatu żdnja 21 032013r, nr GN,N.6844 36.2012 posiada 1/3UdziałuW
prawie tMałego zarządu nieruchomości polożonej W Kobylnicy przy ul Poznańskiej 95, Jednostka nie posiada Wańości gruntóW W WW
n]eruchomości

2 wza)em|e lozlicżenia między jednostkami o19anizacyjnym PoWatu Poznańskiego zostały zawańe W załącznik! 4 do inforrnacji
dodatkowej do sprawozdania f nansowego za rok 2019 zgodnie z załącżnikiem nl 2 do Uchwały nr 88/2015 Zarżądu Powiatu W PoznaniU z
dnia 26 stycżnia 2015 roku.

3 Należnosci klóikoterminowe Wykazane W bllansle jednostki dotyczą
ll 1 - naleźnościz tytułu doslaw iusłUg 109,68zł - odpłatność Wynikająca z decyzji PoPR za pobyt W mieszkaniu chronionym, z tego:
100,00 żł - za|egłośc z rok! 2017 i 9,68 zł - zaległość ż roku 2018

4 zobOW ążania krótkoterminowe Wykazane W bilansie jednostki dotyczą
l1.1 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług łącżnie: 3,461 ,08 żł, ż tego] 3.184 1 1 nota księgowa oWR za zuzycie gaA), 276,97 zł, faktura
za telefon stacjonarny i internet,
l1,2, - zobowiązania Wobec budżetu 2 425,00 zl, podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocżnego pracownikóW za rok 2019.
ll 3. - zobowiązania z tytułu ubeżpieczeń i innych śWiadczeń 12.490,46 zł. - składki należne zus od dodatkowego Wynagrodzenia rocznego
pracownikóW za rok 2019
l1.4 - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 21,41'1,97 zł, kwota netto dodatkowego Wynagrodzenia rocznego pracownikóW za rok 2019.

l 3 i{An. ?020

jednostki)(rok m esiąc, dzień)
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