(Załącznik nr 8)

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY
AKTYWÓW I PASYWÓW
ORAZ
USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO
Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z
następujących przepisów prawa:
1) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.
694 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm.),
3) rozporządzenia ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych
zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek
samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych
(Dz. U. Nr 142, poz. 1020),
4) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do
których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 117, poz.
791),
5) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom
budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. Nr 191,
poz. 1957).
1. Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów
Przy wycenie aktywów i pasywów obowiązują zasady określone w ustawie o rachunkowości
oraz w przepisach szczególnych dotyczących zasad rachunkowości oraz planów kont dla
budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek
sektora finansów publicznych.
Przy sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu innej jednostce, darowiźnie i likwidacji zużytych
składników majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym stosuje się zasady
wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom
budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym.
Różnice kursowe – wpływy środków na konto walutowe przy księgowaniu operacji wpływu
na to konto wycenia się po średnim kursie NBP zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy
o rachunkowości.
Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków ewidencjonuje się w cenie
nabycia natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu
w wysokości określonej w tej decyzji, zaś otrzymane w drodze darowizny w wartości
rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen
stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu
i stopnia zużycia.
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Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza kwotę ustaloną
w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, z wyjątkiem związanych z pomocami
dydaktycznymi, finansuje się ze środków na inwestycje i umarza stopniowo zgodnie
z zasadami określonymi w wyżej wymienionej ustawie według stawek określonych
w załączniku do tej ustawy.
Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub niższej od wartości
określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz stanowiące pomoce
dydaktyczne albo ich nieodłączne części, stanowiące pozostałe wartości niematerialne
i prawne, które zakupione zostały ze środków na wydatki bieżące umarza się jednorazowo
spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania.
Modyfikacja (aktualizacja) programu, zależnie od jego ceny, stanowi albo samodzielny tytuł
wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 3.500,- zł, albo jeśli jest poniżej tej
wartości – zaliczana jest bezpośrednio w koszty.
Ewidencja szczegółowa dla objętych ewidencją księgową wartości niematerialnych
i prawnych powinna umożliwić ustalenie umorzenia oddzielnie dla poszczególnych
podstawowych i oddzielnie dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.
Rzeczowe aktywa trwałe obejmują:
1) środki trwałe,
2) pozostałe środki trwałe,
3) inwestycje (środki trwałe w budowie),
Środki trwałe to składniki aktywów o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności
dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki oraz
środki trwałe stanowiące własność
1) Samorządu Terytorialnego –Starostwo Powiatowe w Działdowie
2) Jednostka budżetowa –Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie
w stosunku do których jednostka sprawuje uprawnienia właścicielskie, niezależnie od
sposobu ich wykorzystania.
Środki trwałe obejmują w szczególności:
- grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu,
- budowle,
- budynki,
- lokale będące odrębną własnością,
- maszyny i urządzenia,
- środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych,
Do środków trwałych jednostki należy zaliczyć także obce środki trwałe znajdujące się w jej
użytkowaniu na podstawie art. 3 ust.4 ustawy o rachunkowości, jeśli występuje ona jako
„korzystający”.
Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:
1) w przypadku zakupu – według ceny nabycia, na którą składa się cena zakupu
powiększona o koszty zakupu w tym koszty transportu, załadunku i przeładunku,
ubezpieczenia,
sortowania,
opłat
notarialnych
oraz
koszty
związane
z przystosowaniem składnika majątku do używania. Cenę zakupu stanowi cena
należna dostawcy za dany składnik aktywów bez naliczonego podatku VAT, jeżeli
podlega on zwrotowi lub odliczeniu od VAT należnego. Do kosztów zakupu nie
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zalicza się kosztów pośrednich związanych z zakupem. Cenę należy pomniejszyć
o rabaty i opusty udzielone przez dostawcę.
2) W przypadku darowizny – według wartości rynkowej z dnia nabycia,
z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub w wartości niższej określonej
w umowie darowizny albo umowie o nieodpłatnym przekazaniu.
3) W przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji – według wartości wynikającej
z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wyceny eksperta.
4) W przypadku nieodpłatnego otrzymania od jednostki budżetowej przez inną jednostkę
budżetową według wartości określonej w dokumencie o przekazaniu. Najczęściej
stanowić je będzie wartość ewidencyjne z poprzedniej formy własności –
dotychczasowa wartość początkowa, przy czym ujmuje się też dotychczasowe
umorzenie.
Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według wartości netto tj. z uwzględnieniem
odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Nie dotyczy to gruntów i dóbr
kultury, które nie podlegają umorzeniu.
Wartość początkowa środków trwałych może ulec zwiększeniu w wyniku aktualizacji
wyceny, w przypadku gdy Minister Finansów określi w drodze rozporządzenia tryb i terminy
aktualizacji wyceny środków trwałych a także w przypadku ulepszenia (przebudowy,
rozbudowy, rekonstrukcji i adaptacji) środków trwałych.
Skutki aktualizacji wyceny środków trwałych należy odnieść na fundusz jednostki.
Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:
- podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”
- pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”
Podstawowe środki trwałe finansowane są ze środków na inwestycje. Umarza się je
stopniowo (z wyjątkiem gruntów) na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek
amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu
przyjęcia środka trwałego do używania.
Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciążą konto 401 „Amortyzacja” na koniec roku.
W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków
trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.
Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych można
dokonać wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji należy
odnieść na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych.
Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.
Pozostałe środki trwałe obejmują:
- książki i inne zbiory biblioteczne,
- środki dydaktyczne, w tym także środki transportu, służące do nauczania i wychowywania
w szkołach i placówkach oświatowych,
- meble i dywany,
- środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach
o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za
koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.
Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013
„Pozostałe środki trwałe w używaniu” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do
używania, a umorzenie to ujmuje się na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków
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trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 400 „Koszty
według rodzajów”.
Inwestycje (środki trwałe w budowie) obejmują koszty poniesione w okresie budowy,
montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty
nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych
obiektów zaliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji, w tym również:
- niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania i związane z nimi różnice
kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu,
- opłaty notarialne, sądowe i inne,
- odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wypłacane do zakończenia budowy.
Do kosztów wytworzenia nie zalicza się kosztów ogłoszeń, przetargów i innych związanych
z realizacją inwestycji, które poniesione zostały przed udzieleniem zamówień związanych
z jej realizacją oraz kosztów ogólnego zarządu.
Do kosztów inwestycji należy zaliczyć następujące koszty:
- dokumentacji projektowej,
- nabycia gruntów i innych składników majątku, związanych z budową,
- badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia właściwości geologicznych terenu,
- przygotowania terenu pod budowę, pomniejszone o przychody ze sprzedaży
zlikwidowanych na nim obiektów,
- opłat z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy,
- założenia stref ochronnych i zieleni,
- nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
- ubezpieczeń majątkowych obiektów w trakcie budowy,
- sprzątania obiektów poprzedzającego oddanie do użytkowania,
- inne koszty bezpośrednio związane z budową.
Należności długoterminowe obejmują należności, których termin spłaty przypada w okresie
dłuższym niż rok od dnia bilansowego. Wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty tj.
łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość
zgodnie z zasadą ostrożności oraz wg art.35b ust.1 ustawy o rachunkowości.
Jeżeli splata należności ma nastąpić ratami, to w bilansie wykazuje się je następująco:
- raty płatne w roku obrotowym następującym po dniu bilansowym oraz raty zaległe we
właściwej pozycji B.II aktywów,
- resztę należności, płatną w okresie powyżej roku, w poz. A.III bilansu jednostki budżetowej.
Długoterminowe aktywa finansowe stanowiące w myśl ustawy o rachunkowości inwestycje
finansowe obejmują:
- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych,
- akcje i inne długoterminowe papiery wartościowe traktowane jako lokaty o terminie wykupu
dłuższym niż rok od daty ich wystawienia lub nabycia (nabyte w celu uzyskania przychodów
w formie odsetek, dywidend i innych pożytków).
Nabyte aktywa finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przyjęcia
w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeśli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są
istotne.
Na dzień bilansowy długoterminowe aktywa finansowe w tym udziały w innych jednostkach,
wyceniane są w:
- cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
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- wartości godziwej,
- cenie rynkowej, będącej wynikiem przeszacowania ceny nabycia.
Ewidencja szczegółowa powinna zapewnić ustalenie wartości
poszczególnych rodzajów długoterminowych aktywów finansowych.

bilansowej

(netto)

Zapasy obejmują materiały w Zespole Szkół nr1 , wycenia się je w cenach zakupu. Jednostka
nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są
bezpośrednio do zużycia w działalności. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalona
jest wartość nieużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310
„Materiały”, zmniejszając równocześnie koszty działalności.
Należności krótkoterminowe obejmują wszystkie należności z tytułu dostaw i usług, bez
względu na termin zapłaty oraz wszystkie pozostałe, które stają się wymagalne w ciągu 12
miesięcy od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem
VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi
odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po
pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności
wątpliwych.
Należności krótkoterminowe z tytułu dochodów budżetowych, których termin płatności
przypada na bieżący rok budżetowy ujmowane są na koncie 221 „Należności z tytułu
dochodów budżetowych”. Należności budżetowe o terminie zapłaty w następnym roku lub
kolejnych latach ujmuje się na koncie 226 „Długoterminowe należności budżetowe”.
Nie dokonuje się odpisów aktualizujących od należności z tytułu dochodów i wydatków
budżetowych.
Odpisy aktualizujące należności związane z funduszami tworzonymi na podstawie odrębnych
ustaw (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) obciążają te fundusze.
Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów
operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy
odpis aktualizacji.
Należności umorzone, przedawnione, nieściągalne, od których nie dokonano odpisów
aktualizacyjnych ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się
odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości
nominalnej.
Walutę obcą wycenia się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP
na ten dzień. W ciągu roku operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności
wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług się korzysta.
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – to koszty już poniesione, lecz dotyczące
przyszłych okresów sprawozdawczych. Wycenia się je według wartości nominalnej.
W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne nie występują.
Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie
z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.
Zobowiązania finansowe wycenia się w wartości emisyjnej powiększonej o narosłe kwoty
z tytułu oprocentowania.
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Zaangażowanie to wykonane wydatki a także podjęte zobowiązania, w tym niespłacone z lat
ubiegłych, obciążające plan finansowy danego roku budżetowego i lat następnych.
2. Ustalanie wyniku finansowego
W Zespole Szkół Nr1
– jednostce budżetowej wynik ustalany jest zgodnie
z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Straty i zyski
nadzwyczajne oraz wynik finansowy”.
Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. wg
rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.
Wynik finansowy netto składa się z:
- wyniku ze sprzedaży,
- wyniku z pozostałej działalności operacyjnej,
- wyniku z operacji finansowych,
- wyniku z operacji nadzwyczajnych.
Rachunek zysków i strat w Zespole Szkół nr 1 (wariant porównawczy) sporządzany jest wg
wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r.
w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek
samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr
142, poz. 1020).W celu prawidłowego sporządzenia rachunku zysków i strat ustala się
i przyjmuje do stosowania załączniki Nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e i 2f do niniejszego Zarządzenia.
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