Załącznik nr 1
Zasady polityki rachunkowości w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie.
W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem
przepisów szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.
1. Ewidencję analityczną ilościowo-wartościową środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
oraz pozostałych środków trwałych w użytkowaniu prowadzi według cen nabycia Sekcja
Kwatermistrzowsko - Techniczna KP PSP.
2. Do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej przekraczającej
wielkość ustaloną w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy
amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodów stosuje się zasady amortyzacji polegające
na dokonywaniu odpisów stopniowo, przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych ( naliczając odpisy
począwszy od miesiąca następującego po miesiącu od przyjęcia środka trwałego do używania).
Łączną sumę rocznego umorzenia przypisuje się raz w roku, w grudniu.
3. Do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej nie
przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla
których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodów (pozostałe środki trwałe)
stosuje się zasady amortyzacji polegające na dokonywaniu odpisów jednorazowych – w momencie
przyjęcia tych środków do używania.
4. Ewidencję analityczną rzeczowych składników majątku obrotowego stanowi ewidencja ilościowowartościowa prowadzona w Sekcji Kwatermistrzowsko - Technicznej KP PSP, w którym ujmuje się obroty
i stany dla każdego składnika w jednostkach naturalnych i pieniężnych przy zastosowaniu cen zakupu
oraz ewidencja ilościowa - prowadzona w magazynie.
5.Do wyceny rozchodów rzeczowych składników majątku obrotowego stosuje się takie ceny tych
składników, po jakich KP PSP po raz pierwszy je nabyła ( materiały wycenia się przy zastosowaniu
metody FIFO).
6. Zużycie materiałów zalicza się koszty w momencie zakupu; wartość nie zużytych do końca roku
obrotowego, ustala się w drodze inwentaryzacji przeprowadzonej według stanu na dzień 31 grudnia
każdego roku.
7.Ewidencja pozabilansowa środków trwałych postawionych w stan likwidacji oraz obcych składników
majątku prowadzona jest w Sekcji Kwatermistrzowsko - Technicznej KP PSP.
8.Zasady weryfikacji stanu aktywów i pasywów należących do KP PSP w Pszczynie określają wytyczne
wewnętrzne MSWiA oraz akty zarządzania wewnętrznego KP PSP w Pszczynie (aktywa i pasywa
wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą
o rachunkowości).
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