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podstawowy pżedmiol dżialalności iednoslki

8790ż _ pożoslała pońoc społeżna ż żakWalerówanień

wskażan e okresu ob]ętego sprżwozdan em

01 01 2a20 - 31 12 2020

wskaz.ń e ze sprawożdan e nnansowe żawiera dane lączne

omów€n€ pżylęlych 2asad (polilyk0 .achuokMośd w lym metod Wyceny aklyYvów i pasywów (lakże amony2acji)

żaśady (po (yka)rachU.kowośc wprowadzona Zżżqdżć. em nr 10/2017 dyreklol. ośrodka lnieŃenq Kryzysowe]Wdniu l6sierpnia
2ó17 r
Ślodkl tŃale o.az Wańośo nienabralne l plawne amorlyzuje 9ę melodą IiniNq odpisów ańonyżacyjnych dokonuie się jednoEzM ża

srodkl lNale Wartosci n emateiahe i prawne, których Wadość początkowa jesi Wyzsża od 1 0 000 złotych podlegają oke§owej
amońyzaci odp]s anrońyzacyiny usta a się WedłUg zasad określonych W Ustawe o lachunkowościoraz w opslciu o ustawę o podatku
dóchodowym od osób nzycznych podatku dochodowym od osób prawnych.
Jednorazowo w miesiącu plzy]ęcia do użyikowańia lmaźa się ksi+ki, meble idywany, pomoce dydaktyen., a takze pożo§tab ś.odki
lfuaie iwaności niemateialne i prewne o wańości ńi6 pżekadającei wielkości u§lalonei w pżepisach o podalku dochodołi,ym od osób
ljzyenych lpodaIku dochodowym od osób pfaMych,
Pożosta]e ślodk]tNale o Wa rtośo ]ednostkowe] | e przekracżając€i500 2lotych ]Ub o kreśie użytkowanja klótsżym nż ] fuk Podlegaią
ewdenc]i ościowe] w (s ęgach nwenlażowych

.'ednoslko ń€ próWadz lożliczeń m]ędzyokresowych kosżtóW, klóle dotyeą ubeżpieczenia samochodu l mienia któryóh polsy ss}m
Ubezp eczen em obejńUią pce]om at oraz pre| u melaty easop sm tp dolycząc€ róku ńa§tępnego,
Koszty u]ńowane są Wyłicznie na konlach żespołU 4 - Koszty We d]u 9 lodzaju i ch róz]cżeń]e
oślo.iek ńle^V.nc] Kryżysowejnie plowadz mźgazynU N,laterialy iow.ly zakupone pżekażywane są do beżposredniego 

'użycia
_l oodatkowe łltorńacje i obiaśnaenia obejmuią w śżcżególności

szQeqólowy zakrcs zńiań Wańóśći9lUP lodzajowyćh ślodkówlNalych, Waności niematerialnych iprawnych, żawieEjący slan tych
aklywów ńa po@ątek roku obrotolrego, zwięlśżeni3 l zmniejgenE ż lylulu: aklualizacji wartości, nabycia, ro2chodu, puemiesżcżenia
wewnętzneqo oraz stan końcowy, a dla majątku amorlyżowanego - podobne plz€dslawieóie stanów i $uów zmian dolychcżasorej
Emorlyzacji ub !ńozen a

Iabeanflsianowiącazalącżnikdoinformaćjidodatkowe]prżed§tawa-zmianystanUwadośc]początkow€jwańościniemat€r]ahychi
plawńych 062 żec2ow}ch aktywÓW lMalych
Tabela nr2 stanNią@ 2alącżnik do inlomaćji dódatkorej pżed§bwia , zniany slanu Umoźenia / amońyżaqi wańośtj niemateńalnych i
prawnych ol€z rżecżówych składn ków ma]ąlku tfuałego.

12 aktua ną Wadosć rynkowa śrcdkóW lMałych W iym dóbl ku t!rr o ]e ]ednoslk. dysponuje laknr informac]ami

kwote dokona ych Wtrżkce roku obtolowego odp]śóW aktualżU]ących Wańość aktywóWlMa]ych odrębnie dla dlugoterminowych ak§!ÓW
n efinansoWych oEz dł!9oterń nówyclr aktyWÓW linańsowych

wa.tość 9iJntóW !żytkowanych wieczyśc,e
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Warlość nieamortyzowanych lub ń]eumaęanych pE6z i6dnosuę §odków t*a|ych, !żyuanych na podsl,awio umów najńu, &i€żawy i
ińnych UmliN, W lym z tytułu umów |easingu

]6 czbę oraz Wańóść pos adanych papielóW Wżrtośclowych Wtyh €kcji ldzialów oraż dlużnych pap]e.ów Wartośc]owych

daie o od! sach aktua żu]ncych Warloś. na eźńości. że Wskazańiem slanu na początek roku obrotowego żWięksżeniach, W}korzyslani!
lożWlizźn U slźi e na kon ec roku oblotowego ż Uwzg]ędn eń eh należnośc fnansowych jednośtek samożądu telytorialnego (stan
pozycżek za9lozońyóh)

]8 da|e o slanie rezenł WedłLJg ce u ćh utworżenia na pócżqtek roku oblotowego, zwięksżeniaclr. Wykożystaniu rozw]ążaniu istanie

powyżei 1 ók! do 3 tat

kwolę żobowiazań w syluacjigdyjedńośtka kwalifikuF UmNy leasing! żgodnie 2 przepisami podatłWymi {le.§ing ope6cyjny), a wEd|ug
p.żepisów o rachlnko@ś€i bylby lo lea§ing linansowy lubłrolnyż podżialigm n3 krclę żobowązań ż §^ulu loasingu fin.ńso@go lub

11] ląena kwotę zobowiążań Zabeżpieczonycn na majątk,J jednosIkiże w§kazaniem charakieru i fony lych żabżpie.żeń

] ]2 łączną kwolę żobowiązań Warunkowych W lym również udzieonych pżeziednostkę gwalancji i po.ęeeń, takż6 wekslowych.
n€Wykazańych w bilansle, ze Wskazaniem zobowiążań żabezpiedonych na mająu(U jednoslki old chaEkteru ifomy tych zabeżpieeeń

Wykaz islotnych pozycji.żynny.h ibernych rcżicżeń międżyokr€sowych Wlym kwoię cżynnych różiózćń m ędżyokresowych koszlóW
ślanowiących różnice ńiędżywartością oiżymanych linansowych składnikiM aktywjM a żobowiązanień 2aPlaly ża ńie

11Ą łnclń. k!!otę óllżymanych prżeż]ednoslkę gwalanc] poręćżer n ewykaża|ych wb ańs]e

kwotę qpłaconych środkow pieniężnych na śWiadeen. pracownicze
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wysokość odpisów aktuahźu)ący.h Mrlość zapasów

22 kośżt Wytwof2€ńia śrcdkow lfuałyclr W budoWe. W rym odsetkioraż óżn ce kursowe któ€ powiększyly kośżt Wytworżeńia ślodkówlryalych
w budowe w loku óblotowyń

kwotę chalakter poszcżeqó nych pożycjiplzychódów lub kosżtóW o nadżwy.zajnei Wartośc lub któreWystąp]ły ncydenlahie

2Ą ńiolńac]ęokwocenaeznoscżtylulupodaikow,ea]żowany.hpźezolganypoda|kowepodległemnstrow]Właścwenrudospraw
! ]ansóW pub cżnych Wykażyv]a.yćh W splalvóżdan ! z Wykonan a plan! dochodóW budżetowych
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l9. podżiał żobow]ążań dlugotelninowych o Pożostałym od dnia bi|anśowego, prżewidylvanym UmoWą lubWynikającym ż inn69o tytulu
prawńe9o. o](resie 5p]aty
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3
lnne inlomacre ńiż wymienione Powyżej, ieżeli ńogrby w istotny 3pŃób wpłynąć na oc€nę sluaqi mająlkow€j ifinansołEiol.ż wynik

] ośrodek lnteMencjiKryzy§owe]W Kobylnicy decyżią zaEądu Powialu ż dnia 21,03 2013l, nr GN,N 6844 36,2012 posiad. 1/3 Udz ał! w

F6We lNałego zaPądu ń]gruchomości polożonej W Kobylnicy pży ul, Poznańskej95 Jednoslka nle pos adawańościqruntówWWW

2, zdażeni., które Wysląpły w iednostce incydenlahie w łiązku z zapobi€ganiem, Pzedwdżialaniem i zwal€źaniem cov'dn 9 zostały
prżedstawione wTabel nr 5 - Pźychódy ikósżiy o nadzwyeaińej Wańości, klóle Wy§iąpily incydentalnie
_ prżychody zwon en e na wn osek ]ednoslk (plahika skladek) z oPłacan]a składek zus ża m ce 03-05.2020. kwóta zwolni€nia to
39 528.05 zł, Kwola pżelana z zus na konto j€dnostk lo 39 520,01 żł
Różńica WWysokośc 8 04 zł !ryi kła z roz czei a konta jednosikiprzez zak]ad Ubozpieczeń spolecznych
koszty zakup śrŃkóW och.oóy osobi§te] dia podopiedńych ipE.ownikóW imasedk] temometry b§żdotykowe, środkid8zynfeku]ące ]

uęądzene da aayvcżańB pow€lza 2 907,59żl

3 Wza]enlne loz cżen a m edzyjednostkanj olgan zżcyJnyń Powalu Pozńańśkiego żoślały żawańe wżałąan ku 4 do inlomacj
dodalkóW€] do sprżWożdan a iln.ńśowego ża rok 2020 źqodnie 2 żałączn kiem nr 2 do lJchwa]y nr 88/2015 Zarządu Powialu W Pożńan u z
dń a 26 ślycżńla 20]5 ioku

4 Nal€żności k.ótkoteminowe wykażańe w bil3nśie iednostki dotyczą]
ll,1 n.leżnościz tytulu doslaw iuslug 391,6a ź. _ odplźtność wynikająó ż dec)..jiPCPRża pobytw mie§żkaniu órcnionym.2 !ego:
100,00żl .zaleglośćzrołu20]7,9,68zl. żalegbśćż roku2o1g.2a2,oozl, - zaląo§ćżlok|2o2o
ll2 na leznoścl z lylulu odse|ek za nielelmlnowe legulNanie zobowiążań ża pobyl W miesżkaniu chronionym 28,00 ż]

5 żoboWązania klótkolelminoWe wykażane W b ansieiedńóślkidotyczą:
l 1 _ zobowiążań a ż tylulu dostaw UsłUg łącznie:3 652,67 zł, żtego 2 984,68 nola księgowa oWR za zużycie gaż!,667,99 no|a
t ręqośa oWR z, zJzyc,e wody iodprowaozan€ scle<o*
ll2,zobowązaniawobecbudżet!2.596,002ł,podatekoddodatkoł€gowynagrodżeniarcdnegop€cownikówzarcl(2020.
ll3,żobowiąaniaztytuluubeżpieeeńiinnycńśwjadcżeń13389,95zr skbdki naleźne zus od dodalkoB€go wynagrodż€nia mczn€go
plóćóWnikóW.a rok 2020

4 - żobowiąża| a z lytL]lu Wynaglodze,i 22,95759ż]. kwola neIlo dodatkowego Wynagrodzenia rocznsgo pracownkóWza rok2020
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