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INFORMACJA DODATKOWA

(K0REt<l

t. @zdaniafinansowego'obejmujewszczeg6lno5ci:
1

11 nazwq jednostki

O5rodek lnterwencji Kryzysowej

1.2 siedzibq jednostki

Kobylnica

1.3 adres jednostki

ul. Poznafiska 93, 62-006 KobYlnica

1.4 podstawowy przedmiot dzialalnoSci jednostki

8790.2 - pozostala pomoc spoleczna z zakwaterowaniem

2. wskazanie okresu objgtego sprawozdaniem

0't -01 -2021 - 31 -12-2021

3 wskazanie, 2e sprawozdanie finansowe zawiera dane lqczne

nie dotyczy

4. om6wienie przyjqtych zasad (polityki) rachunkowoSci, w tym metod wyceny aktywow i pasywow (tak2e amortyzacji)

Zasady (polityka) rachunkowoSci wprowadzona Zarzqdzeniem ff 1Ot2O17 dyrektora Osrodka lnterwencji Kryzysowej w dniu 16 sierpnia

201 7 r. (tekst jednolity wprowa dzony zarzqdzeniem 24l202l 2 dnia 20.12 2021 r.

Srodki trwale oraz wartoSci niematerialne i prawne amortyzuje sie metodq liniowq. Odpisow amortyzacyjnych dokonuje siq jednorazowo za

okres calego roku.

Srodki trwjb i wartoSci niematerialne i prawne, kt6rych wartosc poczqtkowa jest wy2sza od 10 000 zlotych podlegajq okresowej

amortyzacji. Odpis amortyzacyjny ustala sig wedlug zasad okreSlonych w ustawie o rachunkowosci oraz w oparciu o ustaw9 o podatku

dochodowym od os6b fizycznych i podatku dochodowym od os6b prawnych.

Jednorazowo w miesiqcu przyjgcia do u2ytkowania umarza sig ksiqzki, meble i dywany, pomoce dydaktyczne, a tak2e pozostale Srodki

tryale i wartosci niematerialne iprawne o warto$ci nie przekraczajqcej wielkoSci ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osob

fizycznych i podatku dochodowym od os6b prawnych.
pozostale Srodki trwale o warto6ci jednostkowej nie przekraczajqcej 500 zlotych lub o kresie uzytkowania krotszym ni2 1 rok, podlegajq

ewidencj i ilo5ciowo-wa rtoSciowej w ksiqgach inwenta rzowych.

5. inne informacje

Zasady rachunkowoSci - uproszczenia:
Jednoitko nie prowadzi rozliczen miqdzyokresowych kosztow, ktore dotyczq ubezpieczenia samochodu imienia, kt6rych polisy swym

ubezpieczeniem obejmujq przelom latoraz prenumeraty czasopism itp. dotyczqce roku nastqpnego.

Koszty ujmowane sq wylqcznie na kontach zespolu 4 - Koszty wedlug rodzaju i ich rozliczenie.

Osrod'ek'lnterwencji Kryzysowej nie prowadzi magazynu. Materialy i towary zakupione przekazywane sq do bezpoSredniego zu2ycia.

il. Dodatkowe informacje i obja6nienia obejmujq w szczeg6lno6ci:

1

1.1

szczeg6lowy zakres zmian warto5ci grup rodzajowych Srodk6w trwalych, warto5ci niematerialnych i prawnych, zawierajqcy stan tych

aktywow na poczqtek roku obrotowego, zwiqkszenia izmniejszenia z tytulu: aktualizacji wartosci, nabycia, rozchodu, przemieszczenia

wewnQtrznego oraz stan koricowy, a dla majqtku amortyzowanego - podobne przedstawienie stan6w i tytul6w zmian dotychczasowej

amortyzacji lub umorzenia

Tabelanrl stanowiqca zalqczniknrl doinformacji dodatkowej przedstawia -Zmiany stanuwarto5ci poczqtkowej wartoSci niematerialnych

prawnych otaz tzeczowych aktyw6w trwalych.
Tabeli nr 2 stanowiqca zal4cznik nr 2 do informacji dodatkowej przedstawia - Zmiany stanu umorzenia I amoriyzacli wartoSci

niematerialnych i prawnych oruz Eeczowych skladnik6w majqtku tmalego.
W czgsciach A Tabel nr 1 i 2 wykazane zostaly nieodplatnie przyjqte Srodki trwale w roku sprawozdawczym.

1.2 aktualnq wartoSc rynkowq Srodk6w trwalych, w tym dobr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

nie dotyczy

'l .3.
kwotQ dokonanych w trakcie roku obrotowego odpis6w aktualizujqcych wartosc aktyw6w trwalych odrgbnie dla dlugoterminowych aktyw6w

niefinansowych oraz dlugoterminowych aktyw6w finansowych

nie dotyczy
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1.4 warto6c gruntow uzytkowanych wieczyscie

nie dotyczy

1.5
wartose nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkQ Srodk6w trwalych, u2ywanych na podstawie umow najmu, dzieiawy i

innych um6w, w tym z tytulu um6w leasingu

nie dotyczy

1.6. liczbq orazwartoSc posiadanych papier6w wartoSciowych, w tym akcji i udzialow oraz dlu2nych papier6w warto6ciowych

nie dotyczy

1.7 .

dane o odpisach aktualizujqcych warto6c nale2no6ci, ze wskazaniem stanu na poczqtek roku obrotowego, zwigkszeniach, wykorzystaniu,

rozwiqzaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzglqdnieniem nale2no6ci finansowych jednostek samorzqdu terytorialnego (stan

po2yczek zagro2onych)

nie dotyczy

''t .8.
dane o stanie rezerwwedlug celu ich utworzenia na poczqtek roku obrotowego, zwigkszeniach, wykorzystaniu, rozwiqzaniu istanie
koncowym

nie dotyczy

1.9.
podzial zobowiqzan d+ugoterminowych o pozostalym od dnia bilansowego, przewidywanym umowq lub wynikajqcym z innego tytulu
prawnego, okresie splaty:

a) powy2ej 1 roku do 3 lat

nie dotyczy

b) powy2ej 3do5lat

nie dotyczy

c) powyzej 5 lat

nie dotyczy

1 .10.
kwotq zobowiqzan w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wedlug

przepis6w o rachunkowosci bylby to leasing finansowy lub zwrotny z podzialem na kwotQ zobowiqzan z tytulu leasingu finansowego lub

leasingu zwrotnego

nie dotyczy

1 .11 lqcznq kwotg zobowiqzan zabezpieczonych na majqtku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczen

nie dotyczy

1.12.
lqcznq kwotQ zobowiqzari warunkowych, w tym rownieZ udzielonych przez jednostkq gwarancji i porgczen, tak2e wekslowych,

niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiqzan zabezpieczonych na majqtku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczen

nie dotyczy

1 't3
wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeri miqdzyokresowych, w tym kwotq czynnych rozliczen miqdzyokresowych koszt6w

stanowiqcych r62nicQ miqdzy wartoSciq otrzymanych finansowych skladnikow aktyw6w a zobowiqzaniem zaplaty za nie

nie dotyczy

1.14 lqcznq kwotq otrzymanych przez jednostkg gwarancji i porqczen niewykazanych w bilansie

nie dotyczy

1.15 kwotg wyplaconych Srodkow pieniQznych na Swiadczenia pracownicze

Tabela nr 16 stanowiqca zalqcznik nr 5 do lnformacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok2021 przedstawia - Kwoty

wyplaconych Srodkow pieniq2nych na Swiadczenia pracownicze.

1.16 inne informacje

nie dotyczy

2.

2.1 wysokoS6 odpisow aktualizujqcych warto66 zapas6w

nie dotyczy

2.2
koszt wytworzenia Srodk6w trwalych w budowie, w tym odsetki oraz rolnice kursowe, kt6re powigkszyly koszt wytworzenia Srodkow trwatych

w budowie w roku obrotowym

nie dotyczy

2.3 kwotg i charakter poszczeg6lnych pozycji przychod6w lub kosztow o nadzwyczajnej wartoSci lub ktore wystqpily incydentalnie

Tabela nr 19 stanowiqca zalqcznrk nr 6 do informacji dodatkowej, do sprawozdania finansowego za rck 2021 przedstawia wydatki ktore

wystqpity w jednostce incydentalnie w zwiqzku z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem Covid-19 -Przychody i koszty o

nadzwyczajnej warto6ci, kt6re wystqpily i ncydenta ln ie
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2.4.
informacjq o kwocie nale2noSci z tytulu podatk6w realizowanych przez organy podatkowe podlegle ministrowi wlaSciwemu do spraw
finansow publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochod6w bud2etowych

nie dotyczy

2.5. inne informacje

nie dotyczy

2 lnne informacje ni2 wymienione powyzei, jezeli moglyby w istotny sposob wplynqc na ocenq sytuacji majqtkowej i finansowej oraz wynik

finansowy jednostki

1 . Osrodek lnterwencji Kryzysowej w Kobylnicy decyzjq Zarzqdu Powiatu z dnia 08.04.2021r. nr GN.N.6844.13.2020 przyiql w ttwaly zarzEd

nieruchomoS6 polo2onq w Kobylnicy przy ul. Poznahskiej 93. Jednostka nie posiada wartoSci grunt6w w w/w nieruchomoSci.
2. Nale2no6ci kr6tkoterminowe wykazane w bilansie jednostki dotyczq:
11.1. - naleznosci z tytulu dostaw i uslug 121,28 zl. Ztego odplatnoSc wynikajqca z decyzli PCPR za pobyt w mieszkaniu chronionym to
109,68 (100,00 zl. - zalegloSc z roku 2017, 9,68 zl. - zalegloSc z roku 20'18); 11,60 zl. to naleznosc za wyslane wezwanie do zaplaty.

3. Zobowiqzania kr6tkoterminowe wykazane w bilansie jednostki dotyczq:
ll.'l . - zobowiqzania z tytulu dostaw i uslug lqcznie: 2.747,91 zl. z tego calosc stanowi nota ksiqgowa OWR za zuzycie gazu

11.3. - zobowiqzania z tytulu ubezpieczen i innych Swiadczei 7.7'14,48 zl. - skladki nalezne ZUS, PPK i Fundusz Pracy od dodatkowego
wynagrodzenia rocznego za rok2021
11.4. - zobowiqzania z tytulu vvynagrodzen 35.513,16 zl. kwota brutto dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownik6w za rok2021 .
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