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Załącznik nr 3 

 

Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania i rozliczania wyniku finansowego 

 

I. Zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy 

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia 

pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. 

2. Środki  trwałe  w budowie  wycenia  się w wysokości  ogółu  kosztów  pozostających w bezpośrednim związku 

z ich nabyciem lub wytworzeniem. 

3. W razie nabycia w drodze darowizny lub w inny nieodpłatny sposób wartość początkową środka trwałego lub 

wartości niematerialnej i prawnej stanowi cena sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu z dnia 

nabycia( wartość godziwa, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę 

wartość w niższej wysokości. Za cenę rynkową uważa się cenę stosowaną w danej miejscowości w obrocie 

składnikami tego samego rodzaju, gatunku, z uwzględnieniem ich stanu technicznego i stopnia zużycia. 

4. W przypadku trudności w ustaleniu kosztu wytworzenia środka trwałego jego wartość początkową ustala biegły 

rzeczoznawca z uwzględnieniem cen rynkowych z dnia przekazania składnika do użytkowania lub powołana 

przez kierownika jednostki Komisja. 

5. Wydawnictwa własne wycenia się wg cen nabycia netto lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich 

sprzedaży netto na dzień bilansowy, tj. z uwzględnieniem odchyleń od cen ewidencyjnych i pomniejszonych o 

odpisy aktualizacyjne.  Odpisy aktualizacyjne tworzy się w połowie ich wartości, gdy nie wykazują ruchu przez 

rok, a w pełnej wysokości – na wydawnictwa niewykazujące ruchu ponad 2 lata. 

6. Towary wycenia się wg cen detalicznych pomniejszonych o odchylenia z tytułu marży i podatku VAT. Wartość 

zapasów korygują odchylenia, które rozliczane są na zapas i na rozchód zapasów na podstawie wskaźnika 

odchyleń. Odpisy aktualizacyjne tworzy się podobnie jak w wydawnictwach. 

7. Materiały wycenia się wg cen nabycia netto z uwzględnieniem ewentualnych odpisów aktualizacyjnych 

związanych z utratą wartości. Odpisy aktualizacyjne tworzy się podobnie jak w wydawnictwach. 

8. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne. Odpisem 

aktualizacyjnym obejmuje się należności zagrożone, tj. sporne oraz pochodzące z roku poprzedniego lub 

starsze- zgodnie z art.35 b ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem KSR -Krajowego Standardu 

Rachunkowości Nr 4 „Utrata wartości aktywów”. 

  
9. W terminie do 31 grudnia każdego roku główny księgowy przedstawia dyrektorowi instytucji do akceptacji 

wniosek o spisanie z ksiąg rachunkowych wyspecyfikowanych imiennie należności uznanych za nieściągalne 

oraz takich, których windykacja byłaby nieopłacalna, gdyż kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł, a 

odpisów aktualizacyjnych się nie dokonuje (zgoda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego / organu 

stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego) /). Wniosek ten powinien zostać zaopiniowany przez radcę 

prawnego. Kwoty te spisuje się najpóźniej pod datą ostatniego dnia roku obrotowego bezpośrednio w ciężar 

pozostałych kosztów operacyjnych. 
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10. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, tj. z naliczonymi odsetkami zwłoki. 
 
11. Rezerwy na przewidywane straty i koszty wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej kwocie. 

12. Rezerwę zmniejsza powstanie straty lub zobowiązania, na które została utworzona, zaś niewykorzystane 

rezerwy (z uwagi na ustanie lub zmniejszenie ryzyka strat, na które zostały utworzone) rozwiązuje się na dobro 

kont pozostałych przychodów operacyjnych, przychodów finansowych lub zysków nadzwyczajnych. 

13. Fundusze  własne,  środki  pieniężne  oraz  pozostałe  aktywa  i pasywa  wycenia  się w wartości nominalnej. 

  
14. Jednostka nie tworzy aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego od osób prawnych, gdyż korzysta ze 

zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ustawy, pod warunkiem że kwoty rezerwy z tego tytułu są 

nieistotne. 
 
15. Na dzień bilansowy wyrażone w walutach obcych aktywa i pasywa wycenia się po obowiązującym na ten dzień 

średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 
 
16. W ciągu roku obrotowego operacje sprzedaży i kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań wycenia 

się zgodnie z art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 
 
17. Zobowiązanie warunkowe jest możliwym zobowiązaniem, które powstaje na skutek zdarzeń przeszłych i 

którego istnienie zostanie potwierdzone dopiero w przyszłości w momencie wystąpienia niepewnych zdarzeń 

(nad którymi jednostka nie ma kontroli). Zobowiązaniem warunkowym może być również obecne 

zobowiązanie jednostki, które powstaje na skutek przeszłych zdarzeń i którego nie można wycenić 

wystarczająco wiarygodnie lub nie jest prawdopodobne, aby wypełnienie tego zobowiązania spowodowało 

wypływ środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne. W związku z tym zobowiązanie takie nie jest 

prezentowane w bilansie, ale jest opisywane w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania 

finansowego. 
 
18. Zobowiązanie warunkowe wycenia się w wartości udzielonych gwarancji, poręczeń lub w inny sposób 

wiarygodnie oszacowanej wartości. 

19. Rozliczenia  międzyokresowe  przychodów  to  stan  na  dzień bilansowy  wartości nominalnej przychodów 

(długo- i krótkoterminowych), których realizacja następuje w okresach przyszłych. 
 
20. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów są dokonywane, jeżeli dotyczą przyszłych okresów 

sprawozdawczych. 
 
21. Koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są proporcjonalnie do 

upływu czasu w kolejnych okresach obrotowych, których dotyczą. 
 
22. Prezentacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów w bilansie jest dokonywana z podziałem na 

rozliczenia długo- i krótkoterminowe. 
 
23. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów tworzone są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań 

przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności: 

• z wartości świadczeń wykonanych przez kontrahentów, których kwotę można wiarygodnie oszacować, 

▪ z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń wynikających z bieżącej działalności, których kwotę można 

oszacować, mimo że data ich powstania nie jest jeszcze znana. 
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Prezentacja biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w bilansie jest dokonywana z podziałem na rozliczenia 

długo- i krótkoterminowe 

 

II. Zasada istotności 
 
Ustala się, że dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego 

jednostki jako kwoty istotne traktuje się te kwoty, które przekraczają 0,5% sumy bilansowej za poprzedni okres 

sprawozdawczy w przypadku wielkości bilansowych, lub te kwoty, które przekraczają 1% przychodów lub kosztów 

w przypadku wielkości wynikowych.  

 

III. Ustalanie wyniku finansowego* 
 

Na koniec roku konta zespołu 4 i 7 są zamykane w korespondencji z kontem 860 „Wynik finansowy”. 

 
IV. Prezentacja danych w sprawozdaniach finansowych* 

 

1. Wystawione  faktury VAT na otrzymane  przedpłaty  na  poczet  wykonania  usług w następnym  okresie  

sprawozdawczym  są ujmowane  na  koncie  845  „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” i 

prezentowane w bilansie w pasywach w części B.IV. poz. 2 „Rozliczenia międzyokresowe – 

krótkoterminowe”. 

2. Otrzymane faktury w następnych okresach, ale dotyczące okresu sprawozdawczego są ujmowane na koncie 

641 „Rozliczenia międzyokresowe bierne” i prezentowane wg wartości netto w pasywach w części B.IV. 

poz. 2 „Rozliczenia międzyokresowe – krótkoterminowe”. 

3. Podatek naliczony VAT ujmowany na koncie 221 jest wykazywany w aktywach bilansu w części B.II.2c) 

„Należności z tytułu podatków”, a VAT należny ujmowany na koncie 222 jest wykazywany w pasywach w 

części B.III. 2g) „Zobowiązania z tytułu podatków”. Natomiast saldo konta 223 „Rozrachunki z tyt. VAT z 

US” jest wykazywane w zależności od tego, czy jest debetowe czy kredytowe w aktywach lub pasywach 

jako należności lub zobowiązania z tytułu podatków. 

4. Dotacje od organizatora otrzymywane na działalność bieżącą księgowane na koncie 740 są prezentowane w 

rachunku zysków i strat w części A.IV. „Dotacje od organizatora”, a pozostałe dotacje przeznaczone na 

działalność statutową instytucji - księgowane na koncie 742 w części A.V. „Pozostałe przychody i dotacje 

na działalność bieżącą”. 

5. Dotacje otrzymywane na działalność instytucji jako dotacje celowe księgowane są na koncie 760 „Pozostałe 

przychody operacyjne” analitycznie dotacje celowe i są prezentowane w rachunku zysków i strat w części 

D.II. „Dotacje”. 

 


