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Rozdział I. Bilans

1. Zagadnienia ogólne

1.1. Bilans – definicja

Bilans jest jednym z podstawowych elementów sprawozdania finansowego. W bilansie
wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obro-
towy. W przypadku sporządzania bilansu na inny dzień bilansowy niż koniec roku obro-
towego w bilansie należy wykazać stany aktywów i pasywów na ten dzień oraz na dzień
kończący rok obrotowy bezpośrednio poprzedzający ten dzień bilansowy.

1.2. Prezentacja wartości netto i kompensata

Wykazana w aktywach bilansu wartość poszczególnych grup składników aktywów wy-
nika z ich wartości księgowej, skorygowanej o (art. 46 ust. 2 RachunkU):

1) dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy aktuali-
zujące, w tym również z tytułu trwałej utraty wartości składników aktywów trwa-
łych;

2) odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych;
3) odpisy aktualizujące wartość należności.

Przykład

Muzeum na kontach „Rozrachunków z odbiorcami” zarejestrowało wartość 236 500 zł, natomiast
na koncie „Odpisy aktualizacyjne” należności od odbiorców – 32 000 zł. W bilansie w pozycji
B.II.2a) „Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 mie-
sięcy” zaprezentowana będzie kwota 2 365 000 zł.
Na koniec roku salda kont są następujące:
Dt) Środki trwałe – maszyny i urządzenia – 3 256 720 zł;
Ct) Umorzenie środków trwałych – maszyny i urządzenia – 639 580 zł;
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Ct) Odpisy aktualizujące środki trwałe – maszyny i urządzenia – 75 000 zł.

W bilansie zaprezentowana będzie kwota w poz. A.II.1.c. „Urządzenia techniczne i maszyny” –
2 542 140 zł.

Co do zasady nie kompensuje się ze sobą aktywów i zobowiązań. Jednak, jeżeli IK ma
bezwarunkowe prawo do kompensaty aktywów i zobowiązań danego rodzaju i zamie-
rza je rozliczyć w kwocie netto albo jednocześnie wydać składnik aktywów finansowych
i rozliczyć zobowiązanie finansowe to wykazuje się je w bilansie w kwocie netto po kom-
pensacie. Z taką sytuacją mamy najczęściej do czynienia, jeśli IK jest stroną kontraktów
terminowych, np. forward, futures.

2. Aktywa trwałe – poz. A 

2.1. Aktywa trwałe – poz. A – uwagi ogólne

Aktywa to zasoby majątkowe spełniające łącznie następujące warunki:
1) są kontrolowane przez IK,
2) mają dającą się wiarygodnie określić wartość,
3) powstały w wyniku przeszłych zdarzeń,
4) w przyszłości spowodują wpływ do IK korzyści ekonomicznych.

Aktywa prezentuje się w bilansie w podziale na aktywa trwałe i obrotowe.

Grupa aktywów trwałych (poz. A) obejmuje:

A.I. Wartości niematerialne i prawne,

A.II. Rzeczowe aktywa trwałe,

A.III. Należności długoterminowe,

A.IV. Inwestycje długoterminowe,

A.V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

2.2. Wartości niematerialne i prawne – poz. A.I

Wartości niematerialne i prawne, które należą do aktywów trwałych, to nabyte przez IK
prawa majątkowe, które (art. 3 ust. 1 pkt 14 RachunkU):

1) nadają się do gospodarczego wykorzystania,
2) będą użytkowane dłużej niż rok,
3) zostaną przeznaczone na potrzeby IK.

W bilansie WNiP prezentuje się w następujących grupach:

A.I.1. Koszty zakończonych prac rozwojowych,

A.I.2. Wartość firmy,
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A.I.3. Inne WNiP,

A.I.4. Zaliczki na WNiP.

W IK zalicza się do WNiP w szczególności (art. 3 ust. 1 pkt 14 RachunkU):
1) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne,
2) licencje, koncesje,
3) zaliczki na WNiP.

2.2.1. Obce WNiP

Do WNiP zalicza się również aktywa, które są użytkowane na podstawie umowy leasingu
finansowego. Są to prawa majątkowe, które nie są własnością IK, a zostały przyjęte do
używania na mocy umowy z jednostką zwaną przez RachunkU „finansującym” i zgodnie
z RachunkU wykazuje się je w księgach i bilansie jednostki sporządzającej sprawozdanie.
Określa się je jako obce WNiP.

Aby wykazać składnik aktywów u korzystającego, umowa leasingu musi spełniać co naj-
mniej jeden spośród siedmiu warunków wymienionych w art. 3 ust. 4 pkt 1–7 RachunkU.
Warunki te są przedstawione szerzej w punkcie opisującym rzeczowe aktywa trwałe.

Od 2017 r. w przypadku gdy IK za poprzedni rok obrotowy nie przekroczy co najmniej
dwóch z następujących trzech wielkości:

1) 17 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
2) 34 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

za rok obrotowy,
3) 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne

etaty,

może dokonywać kwalifikacji umów zgodnie z przepisami podatkowymi (art. 3 ust. 6
RachunkU).

Leasing WNiP jest jednak niezwykle rzadko spotykany w praktyce.

2.2.2. Wycena bilansowa

Wartości niematerialne i prawne wycenia się w bilansie zgodnie ze wzorem:

Wartość brutto WNiP (cena nabycia/koszt wytworzenia)

– Umorzenie

– Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

= Wartość bilansowa WNiP

2.2.3. Cena nabycia/koszt wytworzenia

Cena nabycia oraz koszt wytworzenia WNiP (art. 28 ust. 8 RachunkU) obejmuje ogół
kosztów poniesionych przez IK do czasu przyjęcia WNiP do użytkowania, w tym również:

1) niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy;
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2) opłaty notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych związany z zakupem;
3) koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania, odsetki i zwią-

zane z nimi różnice kursowe, pomniejszone o przychody z tego tytułu.

Przykład

Dom Kultury – podatnik podatku VAT, nabył program komputerowy do ewidencji magazynowej.

Faktura VAT za zakupiony program komputerowy do ksiąg rachunkowych zostanie wprowadzona
zapisem:

1) wartość brutto faktury:
Wn konto „Rozliczenie zakupu”,
Ma konto „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”;

2) wartość netto faktury:
Wn konto „Wartości niematerialne i prawne”,
Ma konto „Rozliczenie zakupu”;

3) VAT naliczony (jeżeli jest do odliczenia):
Wn konto „Naliczony podatek VAT”,
Ma konto „Rozliczenie zakupu”.

Wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie, np. w drodze darowizny, wy-
cenia się zgodnie z ceną sprzedaży takiej samej lub podobnej wartości niematerialnej
i prawnej.

2.2.4. Umorzenie

Umorzenie to zakumulowana amortyzacja. Zgodnie z polskimi zasadami rachunkowo-
ści wszystkie WNiP podlegają odpisom amortyzacyjnym. Nie dotyczy to jedynie zaliczek
na WNiP, które dopiero w przyszłości staną się rzeczywistymi prawami majątkowymi.
Będą wówczas podlegać amortyzacji, zgodnie z zasadami przedstawionymi dla poszcze-
gólnych rodzajów WNiP.

Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych WNiP dokonuje się drogą systematycz-
nego, planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji
(art. 32 ust. 1 RachunkU). Odpisy amortyzacyjne są dokonywane od pierwszego miesiąca
następującego po miesiącu, w którym WNiP została wprowadzona do ewidencji.

Stawkę i metodę amortyzacji ustala się na dzień przyjęcia do WNiP. Okres i stawki amor-
tyzacji podlegają okresowej weryfikacji. Na podstawie dokonanej weryfikacji sporządza
się protokół, w którym ustala się korektę dokonywanych w następnych latach obroto-
wych odpisów amortyzacyjnych.

Przykład

Filharmonia zweryfikowała stawki amortyzacji programów komputerowych, zaliczanych do WNiP.
Okazało się, że są amortyzowane przy zastosowaniu indywidualnej rocznej stawki 20%.

W wyniku weryfikacji nie stwierdzono konieczności korekty stosowanych stawek amortyzacji, po-
nieważ przewidywany okres użytkowania tych programów wynosi 5 lat.
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Instytucja kultury może dokonywać odpisów amortyzacyjnych WNiP według metody li-
niowej, w równych ratach co miesiąc, w równych ratach co kwartał lub jednorazowo
na koniec roku podatkowego.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie wyższej niż 3500 zł można
amortyzować poprzez dokonywanie jednorazowego odpisu w miesiącu wprowadzenia
WNiP do ewidencji albo w następnym miesiącu po miesiącu wprowadzenia WNiP do ewi-
dencji. Można oczywiście amortyzować ww. wartości niematerialne i prawne według za-
sad ogólnych, stosując metodę liniową.

Ewidencja odpisów amortyzacyjnych WNiP jest następująca:

Wn konto „Amortyzacja”,

Ma konto „Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych”.

2.2.5. Trwała utrata wartości

Trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kon-
trolowany przez IK składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub
w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia to dokonanie odpisu ak-
tualizującego doprowadzającego wartość składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachun-
kowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku – do ustalonej w inny sposób
wartości godziwej. Odpisów z tytułu trwałej utraty wartości dokonuje się przykładowo
w przypadku przeznaczenia danej WNiP do likwidacji, wycofania z używania lub z in-
nych przyczyn.

Przywrócenie wartości pierwotnej WNiP może nastąpić w sytuacji, gdy ustanie przy-
czyna, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

Ewidencja odpisów aktualizacyjnych wartość WNiP jest następująca:
1. Odpis aktualizacyjny wartość WNiP:

Wn konto „Pozostałe koszty operacyjne”,
Ma konto „Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości”.

2. Przywrócenie wartości pierwotnej WNiP:
Wn konto „Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości”,
Ma konto „Pozostałe przychody operacyjne”.

2.2.6. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

Zaliczki na WNiP, które zostały przekazane dostawcom i które nie zostały rozliczone do
dnia bilansowego, wykazuje się w wysokości kwot przekazanych na poczet dokonanych
zamówień na prawa majątkowe.

2.3. Rzeczowe aktywa trwałe – poz. A.II

W grupie A.II wykazuje się rzeczowe aktywa trwałe w następującej kolejności:

A.II.1. Środki trwałe, w tym:

A.II.1.a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu),
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A.II.1.b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej,

A.II.1.c) urządzenia techniczne i maszyny,

A.II.1.d) środki transportu,

A.II.1.e) inne środki trwałe.

A.II.2. Środki trwałe w budowie.

A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie.

Poszczególne grupy środków trwałych zawierają następujące rodzaje aktywów:
1) nieruchomości – grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntów, budynki i bu-

dowle, a także lokale będące odrębną własnością, spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
użytkowego;

2) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne;
3) ulepszenia w obcych środkach trwałych, za które uznaje się koszty poniesione

w celu przystosowania wynajętego lub wydzierżawionego budynku (np. założe-
nie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych) – w okresie opisanym w umowie
i na warunkach uzgodnionych z właścicielem tego obiektu (magazynu, biura, bu-
dynku);

4) inwentarz żywy – zwierzęta pociągowe i hodowlane oraz wszystkie zwierzęta, bez
względu na ich wartość, znajdujące się w cyrkach i ogrodach zoologicznych.

2.3.1. Środki trwałe – poz. A.II.1

2.3.1.1. Warunki uznania aktywów za środki trwałe

Aby aktywa były uznane za środki trwałe, muszą spełniać łącznie następujące warunki
(art. 3 ust. 1 pkt 15 RachunkU):

1) przewidywany okres ich ekonomicznej użyteczności musi być dłuższy niż rok, czyli
określony został przedział czasu, w którym jednostka będzie czerpała korzyści eko-
nomiczne i będzie amortyzowała dany środek trwały;

2) muszą być kompletne i zdatne do użytku, co znaczy, że w momencie przekazania
do używania środek trwały powinien być sprawny technicznie;

3) muszą być przeznaczone na własne potrzeby, czyli być niezbędne do prowadzenia
działalności statutowej.

2.3.1.2. Leasingowane środki trwałe

Środki trwałe przyjęte do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu
zalicza się do aktywów trwałych sporządzającego sprawozdanie, jeżeli chociażby jeden
z poniższych warunków jest spełniony (art. 3 ust. 4 pkt 1–7 RachunkU):

1) umowa przenosi własność aktywów na IK po zakończeniu okresu, na który została
zawarta – warunek ten jest spełniony, jeżeli umowa leasingu przewiduje, że po jej
zakończeniu następuje nieodpłatne przeniesienie własności przedmiotu leasingu
na korzystającego; staje się tak zazwyczaj, jeżeli opłata końcowa została wliczona
w opłaty podstawowe uiszczane w okresie leasingu;
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2) umowa zawiera prawo do nabycia aktywów przez IK po zakończeniu okresu, na jaki
została zawarta, po cenie niższej od wartości rynkowej z dnia nabycia – warunek
ten jest spełniony, jeżeli korzystający ma prawo do nabycia stanowiącego przed-
miot leasingu składnika aktywów za cenę, która – według przewidywań – będzie
na tyle niższa od jego wartości rynkowej (godziwej) ustalonej na dzień zrealizowa-
nia tego prawa, że w momencie rozpoczęcia leasingu istnieje wystarczająca pew-
ność, iż korzystający z tego prawa skorzysta; określając wartość rynkową, aktu-
alną na dzień nabycia przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu umowy, strony
umowy mogą za wzorzec przyjąć wartość rynkową (godziwą) porównywalnego
składnika aktywów, znajdującego się w podobnym stanie technicznym i charakte-
ryzującego się podobnym zużyciem na dzień zawarcia umowy leasingu;

3) okres, na jaki została zawarta umowa, odpowiada w przeważającej części przewi-
dywanemu okresowi ekonomicznej użyteczności aktywów, przy czym nie może być
on krótszy niż ¾ tego okresu; prawo do przedmiotu umowy może być, po okre-
sie, na jaki umowa została zawarta, przeniesione na jednostkę – przy szacowaniu
przewidywanego okres ekonomicznej użyteczności składników aktywów strony
umowy mogą przyjąć okresy ekonomicznej użyteczności porównywalnych składni-
ków aktywów albo okresy ekonomicznej użyteczności leżące u podstaw powszech-
nie stosowanych (a więc podatkowych) stawek amortyzacyjnych;

4) suma opłat pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy i przy-
padająca do zapłaty w okresie jej obowiązywania, przekracza 90% wartości rynko-
wej przedmiotu umowy na ten dzień; w sumie opłat uwzględnia się wartość koń-
cową aktywów, którą jednostka zobowiązuje się zapłacić za przeniesienie na siebie
własności – do zdyskontowania sumy opłat leasingowych stosuje się stopę procen-
tową leasingu, aktualną na dzień zawarcia umowy, a w przypadku jej braku stopę
procentową korzystającego, aktualną na dzień zawarcia umowy; jeżeli płatności
za świadczenia dodatkowe (np. opłaty za serwis przedmiotu leasingu, jego ubez-
pieczenie) są uiszczane na rzecz finansującego wraz z opłatami podstawowymi
(tzn. korzystający nie ma możliwości zawarcia umowy leasingu bez jednoczesnego
zawarcia umowy o serwis lub ubezpieczenia), a usługi te nie przynoszą korzystają-
cemu dodatkowych korzyści, to zalicza się je do sumy opłat leasingowych;

5) umowa zawiera przyrzeczenie finansującego do zawarcia z jednostką kolejnej
umowy o oddanie w odpłatne używanie tych samych aktywów lub przyrzeczenie
przedłużenia umowy dotychczasowej, na warunkach korzystniejszych niż w do-
tychczasowej umowie – warunek ten jest spełniony, gdy umowa przewiduje moż-
liwość zatrzymania przedmiotu umowy lub wymiany przedmiotu umowy na inny
równoważny i objęcia go umową leasingu na warunkach znacznie korzystniejszych
od przewidzianych w dotychczas obowiązującej umowie, tak, że jest wystarczająco
pewne, iż na dzień zawarcia umowy korzystający skorzysta z możliwości przedłu-
żenia umowy;

6) umowa przewiduje możliwość jej wypowiedzenia z zastrzeżeniem, że wszelkie po-
wstałe z tego tytułu koszty i straty poniesione przez finansującego pokrywa jed-
nostka – warunek ten jest spełniony, jeżeli umowa przewiduje, że w razie jej wy-
powiedzenia przed końcem okresu obowiązywania korzystający jest zobowiązany
uiścić karę umowną, która kwotowo nie jest nieistotna; przyjmuje się, że kara
umowna wraz z dotychczasowymi opłatami leasingowymi z zasady pokrywa inwe-
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stycję leasingową netto oraz ewentualne dodatkowe koszty i straty finansującego
związane bezpośrednio z wcześniejszym zakończeniem umowy;

7) składnik aktywów został dostosowany do indywidualnych potrzeb jednostki; może
on być używany wyłącznie przez jednostkę korzystającą bez wprowadzania w nim
istotnych zmian – aktywa będące przedmiotem umowy leasingu mogą mieć na tyle
specjalistyczny charakter, że tylko aktualny korzystający może je używać bez doko-
nywania ich istotnych zmian; jeżeli jednak, nawet mimo specjalistycznego charak-
teru przedmiotu umowy, aktywów takich może używać inny korzystający bez do-
konywania przeróbek, ulepszeń itp., należy uznać, iż omawiany warunek nie jest
spełniony.

Spełnienie chociażby jednego z powyższych warunków oznacza, że powołując się
na RachunkU, IK ma prawo amortyzowania tych aktywów na zasadach ogólnych opisa-
nych poniżej.

Warto jednak zaznaczyć, że od 2017 r. po spełnieniu warunków (art. 3 ust. 6 RachunkU)
IK może dokonywać kwalifikacji umów leasingu według zasad określonych w przepisach
podatkowych.

Przykład

Biblioteka posiada w leasingu operacyjnym samochód dostawczy:
Sytuacja I
Ewidencja samochodu dostawczego przyjętego do użytkowania na podstawie umowy leasingu ope-
racyjnego.

1. Wprowadzenie środka trwałego do ewidencji:
Wn konto „Środki trwałe”,
Ma konto „Zobowiązania z tytułu niespłaconej części kapitałowej”.

2. Faktura VAT na czynsz w wartości brutto:
Wn konto „Rozliczenie zakupu”,
Ma konto „Pozostałe rozrachunki”,
1) część kapitałowa czynszu wartość netto:

Wn konto „Zobowiązania z tytułu niespłaconej części kapitałowej”,
Ma konto „Rozliczenie zakupu”,

2) część odsetkowa czynszu wartość netto:
Wn konto „Koszty finansowe”,
Ma konto „Rozliczenie zakupu”,

3) VAT naliczony:
Wn konto „Naliczony podatek VAT”,
Ma konto „Rozliczenie zakupu”.

3. Naliczenie amortyzacji
Wn konto „Amortyzacja”,
Ma konto „Umorzenie stopniowe środków trwałych”.

Sytuacja II
Ewidencja samochodu dostawczego przyjętego do użytkowania na podstawie umowy leasingu ope-
racyjnego, gdy IK stosuje zasady określone w przepisach podatkowych:
Faktura VAT na czynsz:

1. Wartości brutto:
Wn konto „Rozliczenie zakupu”,
Ma konto „Pozostałe rozrachunki”.
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2. Wartość netto:
Wn konto „Koszty finansowe”,
Ma konto „Rozliczenie zakupu”.

3. VAT naliczony:
Wn konto „Naliczony podatek VAT”,
Ma konto „Rozliczenie zakupu”.

2.3.1.3. Aktywa niskocenne

Aktywa o niskiej jednostkowej wartości (tzw. niskocenne), ale spełniające kryteria wy-
magane w RachunkU dla środków trwałych, można (chociaż nie trzeba) zaliczyć do środ-
ków trwałych. O zaliczeniu tych przedmiotów do środków trwałych decyduje kierownik
IK, który ma prawo (przewidziane w art. 4 ust. 4 RachunkU) w ramach przyjętych za-
sad (polityki) rachunkowości do stosowania uproszczeń, jeżeli nie wywiera to istotnego
ujemnego wpływu na przedstawianą sytuację majątkową i finansową oraz wynik finan-
sowy IK.

W związku z powyższym w polityce rachunkowości IK może przyjąć zasadę, że rzeczowe
aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności
dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby IK, których
wartość początkowa nie przekracza określonej wartości (w praktyce IK przyjmują war-
tość poniżej 3500 zł – wynikającą z przepisów podatkowych):

1) IK zalicza do środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych:
a) na zasadach ogólnych – drogą systematycznego, planowego rozłożenia war-

tości początkowej na ustalony okres amortyzacji lub
b) w sposób uproszczony – odpisując wartość początkową jednorazowo albo

2) IK traktuje analogicznie jak materiały, odpisując ich wartość – w dniu przekazania
do używania – w całości w koszty zużycia materiałów.

Wybór sposobu ujmowania takich aktywów powinien być też uwarunkowany konieczno-
ścią sprawowania nad nimi kontroli użytkowania. Warto np. objąć ewidencją telefony ko-
mórkowe, GPS nabyte nawet za symboliczne 1 zł. Nie ma zwykle takiej potrzeby w przy-
padku czajników czy kuchenek mikrofalowych. Pamiętać także należy, że w sytuacji środ-
ków trwałych znajdujących się na terenie strzeżonym (a za taki można już uznać sytuację,
gdy pracownik przyjął odpowiedzialność materialną za rozliczeniem) inwentaryzację
można przeprowadzać zgodnie z art. 26 ust. 3 RachunkU raz na cztery lata.

Przykład

W teatrze dział kontaktów z klientem został wyposażony w komputery o wartości początkowej
1300 zł. Kierownik IK zdecydował o objęciu tych komputerów ewidencją bilansową. Dzięki temu
łatwiejsza będzie kontrola tych składników majątku oraz w przyszłości modernizacja.
W zależności od przyjętej polityki rachunkowości wartość tych komputerów może podlegać jed-
norazowej amortyzacji lub amortyzacji według stawki, która odzwierciedla przewidywany eko-
nomiczny okres ich użytkowania. Wybrana polityka rachunkowości w tym zakresie będzie miała
wpływ na wykazywane przez jednostkę koszty amortyzacji.
Jeśli jednak nie zdecydowano się na objęcie komputerów ewidencją bilansową, to wówczas wyda-
nie ich do używania należałoby traktować jako zużycie materiałów na potrzeby własne, a co za tym
idzie, odpisać je w koszty zużycia materiałów w cenie nabycia w momencie oddania ich do używa-
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nia. Jednak takie rozwiązanie, ze względu na brak ewidencji ilościowo-wartościowej, nie ułatwia
sprawowania kontroli nad powierzonym sprzętem komputerowym.

2.3.1.4. Wycena środków trwałych

Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo warto-
ści przeszacowanej (po aktualizacji wartości środków trwałych), pomniejszonej o od-
pisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości
(art. 28 ust. 1 pkt 1 RachunkU).

Cena nabycia

Cena nabycia to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzeda-
jącemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcy-
zowego, powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem
składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie
z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do
obrotu, a obniżona o rabaty, upusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski. W przypadku
importu cena zakupu jest powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym
(cła).

Przykład

Dom kultury nabył maszynę z Niemiec za 20 000 euro. Kurs średni NBP z dnia poprzedzającego
nabycie wynosił 4,35 zł/euro. Po przywiezieniu maszyny do Polski, co kosztowało netto 1800 zł,
konieczne było jeszcze jej zamontowanie i przetestowanie – 1300 zł netto. Podatek VAT pomijamy,
ponieważ podlega on odliczeniu. Cena nabycia tej maszyny to:

20 000 euro × 4,35 zł/euro + 1800 zł + 1300 zł = 90 100 zł

Koszt wytworzenia

Koszt wytworzenia środka trwałego ustala się, przyjmując całość kosztów bezpośred-
nio i pośrednio związanych z jego budową, poniesionych za okres trwania budowy, do
momentu przyjęcia go do używania. Powiększa się go o niepodlegający odliczeniu VAT
i podatek akcyzowy oraz koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania
środka trwałego i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego
tytułu (art. 28 ust. 8 RachunkU).

Koszt wytworzenia nie obejmuje kosztów ogólnego zarządu. Za koszty zwiększające war-
tość początkową środków trwałych można jednak uznać koszty utrzymania komórek or-
ganizacyjnych i stanowisk pracy, które wykonują wyłącznie czynności związane z bu-
dową środków trwałych.

Analizując nakłady pod kątem uznania ich za tworzące wartość początkową środka trwa-
łego, należy wziąć pod uwagę fakt, czy przyczyniają się one do powstania lub zwiększe-
nia użyteczności tych aktywów.
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Przykład

Muzeum realizuje budowę środka trwałego – parkingu przed siedzibą IK. Na koszt wytworzenia
złożą się:

1) koszty materiałów – 45 000 zł,
2) koszty wynagrodzenia pracowników realizujących tę inwestycję – 7000 zł,
3) koszty pozwolenia na budowę – 600 zł,
4) koszty zlikwidowania starej nawierzchni – 3000 zł.

Razem – 55 600 zł.

Na wartość początkową nowego parkingu nie będzie wpływała niezamortyzowana dotychczas
wartość poprzedniego utwardzenia parkingu.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych
obejmuje ogół kosztów poniesionych przez IK za okres ich budowy, montażu, przysto-
sowania i ulepszenia do dnia przyjęcia ich do używania, w tym również (art. 28 ust. 8
RachunkU):

1) niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy;
2) koszty obsługi zobowiązań (np. kredytów) zaciągniętych w celu ich finansowania

i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszone o przychody z tego tytułu.

Koszty związane z zakupem i przystosowaniem środka trwałego do stanu zdatności do
używania, które zwiększają cenę nabycia, to w szczególności:

1) związane z nabyciem (zakupem) opłaty notarialne, skarbowe, cywilnoprawne;
2) koszty zainstalowania i montażu maszyn i urządzeń zakupionych i przekazanych

do używania jako środki trwałe (w tym zużycie do tego celu materiałów);
3) koszty przystosowania do używania budynków i budowli nabytych przez jednostkę

(remont, przebudowa, modernizacja, adaptacja i inne czynności) poniesione od
momentu zakupu do dnia przekazania nabytego obiektu do używania;

4) odsetki i różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania za-
kupu środka trwałego (różnice kursowe dodatnie związane z tym zakupem zmniej-
szające cenę nabycia).

Przykład

Muzeum rozpoczęło budowę hali, w której będą sale wystawowe. W trakcie budowy, ze względu
na brak środków na jej kontynuowanie, muzeum zaciągnęło kredyt (prowizja za udzielenie kre-
dytu wyniosła 6000 zł). Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka ustanowiona na działce będącej
w użytkowaniu wieczystym oraz na innych nieruchomościach będących własnością muzeum. Mu-
zeum uiściło więc opłaty:

1) za wpis hipoteki do księgi wieczystej,
2) podatek od czynności cywilnoprawnych,
3) opłatę notarialną.

Łącznie opłaty wyniosły 4000 zł.

Jeśli koszty poniesione na budowę hali wyniosły 700 000 zł, to należy je zwiększyć o odsetki
za okres do momentu przyjęcia środka trwałego do używania – odsetki wyliczone efektywną stopą
procentową będą zawierały również odpowiednią część prowizji i kosztów związanych z pozyska-
niem kredytu.
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Do kosztów budowy środków trwałych zwiększających ich wartość początkową w mo-
mencie przekazania do używania zalicza się m.in.:

1) koszty opracowania założeń techniczno-ekonomicznych, projektu technicznego
lub wartość zakupionej dokumentacji typowej (powtarzalnej) wraz z kosztami
związanymi z jej przystosowaniem;

2) koszty sporządzenia projektów budowlanych i wykonawczych (wykonania koncep-
cji, sporządzenia projektów, kosztorysów inwestorskich);

3) koszty związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych koniecznych do rozpo-
częcia realizacji inwestycji (np. pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowej) oraz
wydania zaświadczeń przez organy administracji publicznej, wydania wypisów
z ewidencji prowadzonych przez organy administracji publicznej itp.;

4) koszty przygotowania gruntu pod inwestycję (np. usługa wykonania robót ziem-
nych, usługa wycinki drzew);

5) koszty poniesione na wykonanie ekspertyz i studiów oraz prac geodezyjnych i ba-
dań geologicznych;

6) koszty usług doradczych (doradztwo prawne, podatkowe i administracyjne);
7) koszty notarialne (np. opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, w tym również

dokumentujących udzielenie pełnomocnictwa, koszty uzyskania wypisów z aktów
notarialnych, opłaty za uwierzytelnianie dokumentów niezbędnych do uzyskiwa-
nia poszczególnych pozwoleń, decyzji czy zgód);

8) koszt usługi polegającej na przygotowaniu i obsłudze procedury przetargu na re-
alizację całości inwestycji (analiza techniczna projektu, analiza dokumentów i har-
monogramów prac, płatności, metodologii zarządzania, opracowanie specyfikacji
technicznej, przygotowanie zapytań ofertowych, analiza i ocena ofert cenowych,
udział w negocjacjach);

9) koszty usług tłumaczenia dokumentów związanych z inwestycją;
10) odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych w związku z budową środków

trwałych (oprócz odszkodowań z tytułu zdarzeń losowych i zdarzeń związanych
z ryzykiem prowadzenia działalności gospodarczej);

11) koszty wyburzenia i likwidacji starych obiektów, jeżeli ich likwidacja wiąże się bez-
pośrednio z budową nowego środka trwałego; ewentualne odzyski w wyniku roz-
biórki likwidowanych obiektów wycenione w cenach możliwych do uzyskania za-
licza się na zmniejszenie kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie;

12) wartość robót budowlano-montażowych wykonanych i odebranych (odbiór po-
twierdzony protokołem odbioru robót wykonanych własnymi, jak też obcymi si-
łami), w wielkości wynikającej z faktur i innych dokumentów potwierdzających ich
wykonanie;

13) wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego i innego (np. budowlanego);
14) koszty ubezpieczeń rzeczowych związane z daną budową środków trwałych;
15) koszty założenia trwałej zieleni w okresie budowy środków trwałych.

Jeśli inwestycja jest finansowana ze źródeł dotacyjnych, to na wartość początkową środka
trwałego będą wpływać też:

1) koszty usług doradczych przy sporządzaniu wniosku o przyznanie dotacji (usługi
analizy możliwości otrzymania pomocy publicznej, przygotowania wniosków
o przyznanie dotacji, opiniowania dokumentów, asysty w przygotowaniu wyma-
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ganych dokumentów i modelów finansowych, monitorowania procedury przyzna-
wania dotacji, przygotowania urzędowej korespondencji podczas procedury przy-
znawania dotacji);

2) koszty usług polegających na rozliczaniu dotacji wykonywanych na podstawie
umowy zlecenia przez podmiot zewnętrzny.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że do kosztów wytworzenia i ceny nabycia zalicza się
koszty związane z finansowaniem tej inwestycji do dnia oddania jej do użytkowania.
W szczególności mogą to być:

1) prowizje bankowe, np. prowizje przygotowawcze od kredytu bankowego, prowizje
za wcześniejszą spłatę kredytu bankowego, prowizje od zaangażowania, prowizje
od akredytywy uruchamianej przez bank finansujący na rzecz wykonawcy robót
TSA celem zabezpieczenia zapłaty ceny zgodnie z wymogami kontraktu TSA;

2) odsetki zapłacone od kredytu oraz pożyczek udzielonych przez udziałowca;
3) zrealizowane różnice kursowe od pożyczki od udziałowca finansującego projekt;
4) zrealizowane różnice kursowe wynikające z transakcji z dostawcami;
5) zrealizowane różnice kursowe związane z wpływem i wypływem środków pienięż-

nych na rachunki walutowe;
6) koszty opłat bankowych – opłaty za przelewy bankowe, pakiet bankowości elektro-

nicznej (dostęp do bankowości w banku), opłaty za wydawanie zaświadczeń zwią-
zanych z kredytem itp.

Przykład

Dom kultury rozpoczął budowę nowej świetlicy. Materiały na budowę zostały zakupione przez IK,
natomiast prace były prowadzone przez zewnętrzną jednostkę. Koszt wytworzenia świetlicy będzie
więc obejmował:

1) wartość materiałów 125 000 zł,
2) koszt prac budowlanych udokumentowanych fakturą zewnętrzną 56 600 zł,
3) składki na ubezpieczenie związane z budową 2000 zł.

Darowizna

Jeżeli nabycie środka trwałego następuje nieodpłatnie – w formie darowizny – jego wy-
ceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu
(art. 28 ust. 2 RachunkU).

Utrata wartości

W odniesieniu do środków trwałych zmniejszanie się ich wartości jest odzwierciedlane
w księgach rachunkowych w postaci:

1) planowych odpisów amortyzacyjnych, obliczonych według ustalonych stawek
amortyzacyjnych i metod amortyzacji;

2) nieplanowych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości spowodowanej zdarze-
niami związanymi z ryzykiem gospodarowania;

3) skutków zdarzeń losowych trudnych do przewidzenia, takich jak: pożar, powódź,
huragan, osunięcie się lub tąpnięcie ziemi, uderzenia pioruna, eksplozja.


