INFORMACJA DODATKOWA
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I.
1.

1.1 Nazwa jednostki

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
1.2 Siedziba jednostki
TYCHY
1.3 Adres jednostki
43-100 TYCHY, NIEPODLEGŁOŚCI 230
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki
- rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń
- organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych
wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji
- zagrożeń
miejscowych
zagrożeń przez przepisów
inne służbyprzeciwpożarowych
ratownicze
nad przestrzeganiem
- nadzór
2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
od 01.01.2018 do 31.12.2018
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.
nie dotyczy
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji).
a) Zasady wyceny aktywów i pasywów
Aktywa
Lp.

Pozycja aktywów

1

2

1.

Wartości niematerialne i prawne

2.
3.
4.
5.
6.
6.1
6.2
6.3
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
8.
9.
9.1
9.2
9.2
9.4
9.5

Środki trwałe
Środki trwałe w budowie
Zaliczki na środki trwałe w budowie
Należności długoterminowe
Długoterminowe aktywa finansowe:
Akcje i udziały
Inne papiery wartościowe
Inne długoterminowe aktywa
Zapasy
Materiały
Półprodukty i produkty w toku
Produkty gotowe
Towary
Należności krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe
Środki pienieżne
Środki pienieżne wyrażone w
Akcje lub udziały
Inne papiery wartościowe
Inne krótkoterminowe aktywa

Zasady wyceny
3

nabyte - w cenie nabycia; otrzymane nieodpłatnie - wg wartości
określonej w decyzji właściwego organu
wg ceny nabycia, kosztu wytworzenia lub wg wartości określonej w
decyzji o nieodpłatnym przekazaniu
nie występuje
nie wystepują
nie występują
nie występują
nie występują
wg ceny nabycia
nie występują
nie wystepują
nie wystepują
w wysokości wymaganej zapłaty
wg wartosci nominalnej
nie wystepują
nie wystepują
nie występują
nie wystepują

Pasywa
Lp.

Pozycja pasywów

1

2

1.
2.
3.

Zobowiązania długotermniowe
Zobowiązania krókotermniowe
Rezerwy

Zasady wyceny
3

nie posiada
wg wymaganej kwoty zapłaty
nie posiada

b) Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych.
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej od wartości ustalonej w przepisach o
podatku dochodowym dla osób prawnych umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Środki trwałe i
wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku
dochodowym dla osób prawnych podlegają umarzaniu na podstawie planu amortyzacji wg stawek określonych w
przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się
począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania;

c) Metody prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych (art. 17 ust. 2
ustawy o rachunkowości).
1. Składniki majątku o wartości początkowej niższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od
osób prawnych (tj. do 31.12.2017 - 3500,-; od 01.01.2018 - 10000,-) zaliczane są do pozostałych środków trwałych
lub wartości niematerialnych i prawnych i wpowadzane do ewidencji bilansowej tych aktywów. Asortyment o małej
istotności dla majątku Komendy w tym urządzenia i podzespoły informatyczne, elementy dekoracyjne, wyposażenie
gospodarcze, biurowe, wyposażenie osobiste, sprzęt turystyczny i sportowy, przedmioty używane do celów
gospodarczych i utrzymania czystości podlega ewidencji ilościowej i zaliczany jest bezpośrednio w koszty. Pozostałe
składniki podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej;
2. Składniki majątku o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od
osób prawnych (tj. do 31.12.2017 - 3500,-; od 01.01.2018 - 10000,-) zaliczane są do środków trwałych lub wartości
niematerialnych i prawnych i wpowadzane do ewidencji bilansowej tych aktywów.
3. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość ustaloną w przepisach o podatku
dochodowym od osób prawnych (tj. do 31.12.2017 - 3500,-; od 01.01.2018 - 10000,-) podwyższają wartość
początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające - odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty
remontu;
4. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen nabycia przy zastosowaniu
metody FIFO do wyceny zapasu.
d) Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów.
Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na
podstawie odrębnych przepisów. Odpisów aktualizujących należności dokonuje się zgodnie z art..35b ust.1 ustawy o
rachunkowosci.

5. Inne informacje

