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Komenda Miejska Państwowej Straży 

Pożarnej w Częstochowie

1. Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób 

przewidziany ustawą o rachunkowości

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

jednostka przyjęła następujące ustalenia: 

a) skłądniki majątku o wartości początkowej poniżej 1. 000 zł jednostka zalicza bezpośednio w koszty.  

b) składniki majątku  o wartości początkowej od 1.000 zł do 10.000 zł jednostka zalicza do 

pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych  i wprowadza do ewidencji 

bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju skłądników majatku jednostka dokonuje odpisów 

umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. 

Częstochowa

INFIRMACJA DODATKOWA 

nazwa jednostki 

siedziba jednostki 

podstawowy przedmiot działalności 

jednostki

Walka z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi 

miejscowymi zagrożeniami - zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia 

24 sierpnia 1991 roku Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 

2018.1313 z późn. zm.)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności

adres jednostki

nie dotyczy

3. Wycenę należności określa się w kwocie wymaganej z zachowaniem zasady ostrożności. Odsetki 

od należności i zobowiązań, w tym również do tych, do których stosuje się przepisy dotyczące 

zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą 

ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. 

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i 

pasywów (także amortyzacji)

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne , jeżeli w skład jednostki 

nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające 

samodzielnie sprawozdania finansowe

ul gen. Wł. Sikorskiego 82/94'               

42-200 Częstochowa 

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

od 01.01.2018 do 31.12.2018

c) składniki mająku o wartości początkowej powyżej 10. 000 zł jednsotka zalicza do środków trwałych 

lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. 

Dokonywanie opisów amortyzacyjnych rozpoczyna się od  miesiąca następującego po miesiącu 

oddania składnika do używania, według stawek podatkowych. 

4. Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej 

pomniejszonej o amortyzację 

Załącznik nr 1 do instrukcji dotyczącej sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego przez samorządowe jednostki budżetowe i samorządowe zakłady 

budżetowe Miasta Częstochowa



5.

6. Wycenę wartości niematerialnych i prawnych stanowi cena nabycia równa cenie zakupu. 

inne informacje

Brak

8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów ze względu na nieistotny wpływ na rozliczenia wyniku 

finansowego nie występują w jednostce. Na podstawie pkt. 3.2.1. KRS  nr 6  rezyguje się z odpisu 

rezerw ze względu na małą istotność. W ramach powtarzalnych wydatków i kosztów dokumenty 

księgowe dotyczące okresów przełomu roku lub miesiąca przyjmuje się dokument w nowym miesiącu.

9.Jednostka PSP nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących 

przyszłych świadczeń pracowników

7. Materiały i towary objęte ewidencją ilościowo - wartościową wg cen zakupu, rozchód przyjęto wg 

metody "FIFO" (pierwsze weszło-pierwsze wyszło)

5.  Wycenę środków trwałych stanowi cena nabycia równa cenie zakupu.                                                                                                        

Z kolei otrzymane w darowiźnie środki trwałe wycenia się według wartości określonej w umowie 

darowizny lub w umowie (decyzji, protokole) o nieodpłatnym przekazaniu.                                                                    

Środki trwałe na dzień bilansowy wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane 

odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe. 

Załącznik nr 1 do instrukcji dotyczącej sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego przez samorządowe jednostki budżetowe i samorządowe zakłady 

budżetowe Miasta Częstochowa
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