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Mieczysława Cellary

Rozdział I. Zastosowanie KSR Nr 11
w jednostkach sektora finansów
publicznych

1. Informacje wprowadzające
W dniu 29.5.2017 r. wszedł w życie Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki
trwałe” (Dz.Urz. MRiF z 2017 r. poz. 105). Ma on zastosowanie do sprawozdań finanso-
wych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1.1.2017 r. Tekst KSR Nr 11
jest dostępny na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce KSR.

W celu doprowadzenia do porównywalności danych za rok ubiegły stosuje się KSR Nr 7
„Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów,
zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”. Natomiast zadaniem
KSR Nr 11 jest pomoc w stosowaniu przepisów RachunkU dotyczących środków trwa-
łych, a zwłaszcza zapewnienie jednolitości rozwiązań stosowanych przez jednostki w za-
kresie uznawania, wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacji w sprawoz-
daniu finansowym tego składnika aktywów.

Stosownie do art. 10 ust. 3 RachunkU w przypadku kwestii nieuregulowanych w prze-
pisach RachunkU jednostka ma możliwość stosowania KSR, a w przypadku braku odpo-
wiedniego standardu krajowego jednostki mogą stosować MSR.
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Stosowanie KSR nie jest obligatoryjne. Uznaje się jednak, że przyjęcie w jednostce KSR
sprzyja zapewnieniu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finanso-
wej oraz wyniku finansowego jednostki. Ponadto zaleca się, aby:

1) jednostka, która stosuje KSR, stosowała wszystkie standardy w sprawach nieuregu-
lowanych RachunkU; nie jest z kolei wskazane przyjmowanie do stosowania tylko
wybranych standardów lub też tylko części zasad w nich wskazanych;

2) jednostka ujawniała stosowanie KSR w swoim sprawozdaniu finansowym.

Ważne

Jednostka nie może uznać, że nie stosuje KSR, a w sprawach nieuregulowanych RachunkU przyj-
muje zasady MSR.

W pierwszej kolejności jednostka stosuje KSR. Dopiero w przypadku przyjęcia do stoso-
wania KSR, w sprawach, które nadal nie są uregulowane ani w RachunkU, ani w KSR, jed-
nostka może stosować wybrane zasady określone w MSR. Jeżeli zasady określone w MSR
są sprzeczne z zasadami określonymi w KSR, jednostka nie może przyjąć zasad wskaza-
nych w MSR. Zasady określone w KSR traktuje się bowiem jako nadrzędne. Podobnie
niemożliwe jest przyjęcie do stosowania zasad wskazanych w MSR, jeżeli są one w jaki-
kolwiek sposób sprzeczne z RachunkU.

Ważne

Nawet jeżeli jednostka nie zdecyduje się na zapis w polityce rachunkowości, że stosuje KSR Nr 11, to
warto wykorzystać niektóre jego zapisy w ustaleniu bądź znowelizowaniu polityki rachunkowości
w zakresie ewidencjonowania i wyceny środków trwałych.

Standard Nr 11, z uwagi na szczegółowość zaproponowanych rozwiązań w zakresie go-
spodarowania majątkiem trwałym, może pomóc – zarówno w jednostkach budżetowych,
jak i w samorządowych zakładach budżetowych – w rozwiązaniu wielu kwestii proble-
matycznych, dotychczas nieuregulowanych w przepisach prawa. Przykładem mogą być
definicje części peryferyjnych, dodatkowych czy zasady dotyczące klasyfikacji oprogra-
mowania komputerowego.

Jednostki sektora finansów publicznych muszą również uwzględniać przepisy szcze-
gólne. Mianowicie na podstawie art. 40 ust. 1 FinPubU jednostki sektora finansów pu-
blicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z RachunkU, z uwzględnieniem zasad okre-
ślonych w FinPubU. Zatem w przypadkach, w których regulacje szczegółowe ustalają od-
mienne zasady od ustaleń wynikających z RachunkU czy KSR Nr 11, jednostki te powinny
stosować przepisy szczególne. W przypadku jednostek budżetowych i samorządowych
zakładów budżetowych w zakresie środków trwałych zostały ustalone odmienne zasady
ewidencji, różniące się od zasad wynikających z RachunkU i KSR Nr 11. W jednostkach
budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych ewidencja środków trwałych
jest dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w SzczegZasRachR. Różnice w ewi-
dencji w zakresie środków trwałych wynikające z SzczegZasRachR dotyczą np.:

1) wydzielenia grupy tzw. pozostałych środków trwałych podlegających jednorazo-
wemu umorzeniu,
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2) ujmowaniu zwiększeń podstawowych środków trwałych otrzymanych nieodpłat-
nie z kontem 800 „Fundusz jednostki”,

3) wyksięgowania wartości netto nieumorzonych środków trwałych z kontem 800
„Fundusz jednostki”,

4) dopuszczenia odmiennych zasad wyceny środków trwałych – według § 6
SzczegZasRachR środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub JST otrzy-
mane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione
w wartości określonej w tej decyzji.

W powyższym zakresie jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe powinny
stosować przepisy wykonawcze do FinPubU, a nie KSR Nr 11. Niemniej KSR Nr 11 do-
starcza wiele praktycznych uwag związanych z gospodarką rzeczowymi aktywami trwa-
łymi również dla jednostek sektora finansów publicznych. Jednostki sektora finansów
publicznych znajdą w nim wiele cennych wskazówek dotyczących m.in.:

1) cech kompletności i zdatności do użytkowania,
2) wyceny środków trwałych,
3) katalogu kosztów składających się na koszt wytworzenia środków trwałych w bu-

dowie,
4) zasad ujmowania nakładów ponoszonych w okresie użytkowania środka trwałego,

w tym kryteria klasyfikacji nakładów na dotyczące ulepszenia lub bieżącego użyt-
kowania środka trwałego,

5) ewidencji oprogramowania komputerowego i sprzętu komputerowego,
6) zasad tworzenia obiektów inwentarzowych, w tym sieciowych środków trwałych,

i oznakowywania składników majątkowych numerami inwentarzowymi,
7) zasad uznawania, wyceny i ujmowania środków trwałych oraz środków trwałych

w budowie w księgach rachunkowych, w tym także dokonywania odpisów amorty-
zacyjnych lub umorzeniowych, jak również zasady prezentacji i ujawniania infor-
macji o nich w sprawozdaniu finansowym jednostki.

Warto też dodać, że w KSR Nr 11 znajdują się definicje przydatne także w jednostkach
sektora finansów publicznych, których nie ma w innych przepisach prawa.

2. Rozdziały KSR Nr 11 – omówienie
Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 zawiera 11 rozdziałów.

2.1. Cel standardu – rozdział I

Stosownie do rozdziału I „Cel standardu” celem KSR Nr 11 jest pomoc w stosowaniu prze-
pisów RachunkU dotyczących środków trwałych, a zwłaszcza zapewnienie jednolitości
rozwiązań stosowanych przez jednostki w zakresie uznawania, wyceny i ujęcia w księ-
gach rachunkowych oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym tego składnika akty-
wów.
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2.2. Zakres KSR Nr 11 – rozdział II

W rozdziale II „Zakres standardu” wyszczególniono, co jest głównie przedmiotem tego
standardu oraz czego standard nie obejmuje. Standard nie ma zastosowania do inwen-
tarza żywego oraz sadów i plantacji (aktywów biologicznych). Nie omawia też zagad-
nień związanych z zamianą jednego środka trwałego na inny środek trwały oraz wniesie-
niem środka trwałego (środków trwałych) w formie aportu. Ta problematyka jest przed-
miotem odrębnego Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia
transakcji zamiany składnika aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów nie-
pieniężnych. Zakres KSR Nr 11 nie obejmuje ponadto zagadnień związanych ze stoso-
waniem przepisów podatkowych dotyczących środków trwałych i ich amortyzacji, z tym
że ewidencja księgowa środków trwałych ma zapewnić możliwość prawidłowego obli-
czenia podatku dochodowego, a w jednostkach objętych podatkiem dochodowym od
osób prawnych – odroczonego podatku dochodowego. Ponadto w rozdziale II omówiono
także odstępstwa od regulacji zawartych w MSR Nr 16.

2.3. Definicje – rozdział III

Rozdział III „Definicje” obejmuje katalog definicji na potrzeby standardu, w tym nieokre-
ślonych w RachunkU, jak np. wartość brutto i netto środka trwałego. Zdefiniowano m.in.
dzień przyjęcia środka trwałego do użytkowania jako dzień, w którym jednostka, po za-
kończeniu wszystkich czynności faktycznych i prawnych warunkujących użytkowanie
środka trwałego, przyjęła go do użytkowania, co potwierdza właściwy dokument. Zatem
warunkiem przejęcia środków trwałych jest posiadanie odpowiednich dokumentów do-
tyczących zgód na użytkowanie. W tym rozdziale znalazła się również definicja obiektu
inwentarzowego (obiektu środka trwałego), która w rozumieniu KSR Nr 11 oznacza pod-
stawową jednostkę księgową ewidencji środków trwałych, dla której ustala się wartość
początkową i odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Obiekt inwentarzowy samodziel-
nie spełnia określone funkcje w procesach wytwarzania wyrobów, świadczenia usług lub
w czynnościach administracyjnych.

2.4. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały –
rozdział IV

Rozdział IV KSR Nr 11 „Warunki uznania składnika majątku za środek trwały” nawiązuje
do definicji aktywów trwałych, określonej w RachunkU, z tym że dodatkowo specyfikuje
warunki, których spełnienie pozwala uznać składnik majątku za środek trwały. Wyja-
śniono tutaj cztery główne elementy definicji środka trwałego, określonej w RachunkU,
takie jak:

1) postać środka trwałego,
2) okres ekonomicznej użyteczności,
3) kompletność i zdatność do użytku,
4) przeznaczenie na własne potrzeby.
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Środkiem trwałym jest co do zasady składnik aktywów posiadający postać rzeczową (ma-
terialną). Jednak w przypadku niektórych składników aktywów trwałych jednostka musi
rozstrzygnąć, czy stanowią one środek trwały, czy wartość niematerialną i prawną. Śro-
dek trwały stanowią także rzeczowe prawa majątkowe w rozumieniu przepisów KC, ta-
kie jak: prawo wieczystego użytkowania gruntu, spółdzielcze własnościowe prawo do lo-
kalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. Jednak do środków
trwałych nie zalicza się takich rzeczowych praw majątkowych, jak: służebność przesyłu,
służebność gruntowa, służebności osobiste, hipoteka, zastaw oraz użytkowanie.

Odnosząc się do okresu ekonomicznej użyteczności, środkiem trwałym może być jedynie
składnik aktywów, który jednostka zamierza użytkować/wykorzystywać na własne po-
trzeby przez okres trwający dłużej niż rok. Ustalono też, jak określać okres ekonomicznej
użyteczności. W części tego rozdziału poświęconej kompletności i zdatności do użytko-
wania wskazano, że środek trwały uznaje się za zdatny do użytkowania, jeżeli jest kom-
pletny i jednocześnie spełnia:

1) wymogi prawne przewidziane w przepisach regulujących szczególne warunki,
jakie muszą spełniać określone kategorie środków trwałych, aby zostały dopusz-
czone do użytkowania,

2) wymogi wewnętrzne polegające na jego dostosowaniu do miejsca i warunków
funkcjonowania zgodnie z wymaganiami jednostki (np. agregat produkcyjny został
posadowiony na fundamencie i podłączony do systemu wentylacji funkcjonującego
w przedsiębiorstwie).

W kontekście kompletności środka trwałego zdefiniowano pojęcia części składowej, pe-
ryferyjnej i dodatkowej. W jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach bu-
dżetowych te pojęcia mają szczególne znaczenie w odniesieniu do sprzętu komputero-
wego.

W rozumieniu KSR Nr 11 środek trwały jest przeznaczony na własne potrzeby wtedy, gdy
jednostka będzie go użytkowała w ramach własnej działalności operacyjnej (statutowej)
o charakterze produkcyjnym, usługowym lub handlowym albo dla celów administracyj-
nych. Definiując przedmiot własnej działalności operacyjnej (statutowej), jednostka kie-
ruje się kryteriami ekonomicznymi, a nie kryteriami formalnoprawnymi.

Ponadto poruszono tutaj również problem ewidencji nieruchomości wynajmowanych
czy dzierżawionych przez inne jednostki. Mianowicie nieruchomości oddane do użytko-
wania innym jednostkom na podstawie tego rodzaju umów są uznawane za wykorzysty-
wane na własne potrzeby jednostki użyczającej wówczas, gdy prowadzi ona działalność
polegającą na dzierżawie lub wynajmie nieruchomości albo gdy wynajmowana część nie-
ruchomości jest nieistotna (nieruchomość jest w większości zajmowana na potrzeby jed-
nostki). W przeciwnym przypadku te nieruchomości są zaliczane do inwestycji, podob-
nie jak środki trwałe związane z tą nieruchomością (np. grunt, na którym nieruchomość
jest posadowiona, windy, kotłownia). Również w jednostkach budżetowych część nieru-
chomości jest oddawana w najem lub dzierżawę, lecz w rozwiązaniu problemów z tym
związanych może pomóc zapis w KSR Nr 11, że jeżeli nieruchomość jest w większości
zajmowana na potrzeby jednostki, to wynajęcie czy wydzierżawienie pozostałej części
nie obliguje do zaliczania do inwestycji.
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Dodatkowo w rozdziale IV w części „Wartość istotna (dolna granica wartości) środka
trwałego” ustalono zasady stosowania uproszczeń w przypadku nieistotnej wartości po-
czątkowej składnika majątku spełniającego warunki uznania za środek trwały.

2.5. Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych – rozdział V

W rozdziale V „Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych” szczegółowo określono za-
sady wyodrębniania obiektów inwentarzowych środków trwałych (pojedynczych i zbior-
czych) oraz ich znakowania numerami inwentarzowymi. Ponadto ustalono kryteria po-
działu na obiekty inwentarzowe gruntów oraz obiektów sieciowych (liniowych).

W rozdziale tym w części „Ogólne zasady tworzenia obiektów inwentarzowych” zdefi-
niowano pojęcie obiektu inwentarzowego. Zgodnie z KSR Nr 11 obiekt inwentarzowy
(obiekt środków trwałych) jest podstawową jednostką ewidencji środków trwałych. Po
stwierdzeniu, że składnik aktywów spełnia warunki uznania za środek trwały, zgodnie
z rozdziałem IV KSR Nr 11, następuje jego przyporządkowanie do właściwej grupy, pod-
grupy i rodzaju KŚT oraz określenie zakresu obiektu(-ów) inwentarzowego(-ych), dla
którego(-ych) zostanie ustalona wartość początkowa oraz okres i metoda amortyzacji.

Każdemu obiektowi inwentarzowemu nadaje się unikalny (niepowtarzalny) kolejny nu-
mer inwentarzowy, zamieszczany – w miarę możliwości – w sposób trwały na obiek-
cie. Ten numer, wraz z opisem obiektu środka trwałego, ujmuje się w księdze obiektów
(księdze inwentarzowej) wchodzącej w skład ewidencji środków trwałych (przyjmującej
formę np. kart inwentarzowych). Księgę obiektów należy prowadzić na bieżąco oraz od-
powiednio przechowywać i zabezpieczać zgodnie z wymogami RachunkU.

Stosownie do KSR Nr 11 obiekt inwentarzowy może stanowić:
1) pojedynczy obiekt inwentarzowy, jakim jest indywidualny środek trwały,
2) zbiorczy obiekt inwentarzowy, w skład którego wchodzą dwa środki trwałe lub

więcej środków trwałych; każdy z nich mógłby stanowić pojedynczy obiekt, ale ich
połączenie jest uzasadnione względami wyjaśnionymi w punkcie 5.8. KSR Nr 11.

Stosownie do pkt 5.8. KSR Nr 11 zbiorczy obiekt inwentarzowy mogą tworzyć:
1) obiekty zespolone funkcjonalnie, w skład których mogą wchodzić środki trwałe

różne co do rodzaju, ale pełniące swą funkcję łącznie,
2) obiekty zespolone rodzajowo, w skład których wchodzą środki trwałe identyczne

lub podobne co do rodzaju (np. liczniki energii elektrycznej, meble, latarnie, wiaty
komunikacyjne, pojemniki na śmieci).

W rozdziale tym ustalono również szczególne kryteria tworzenia obiektów w przypadku
sieciowych środków trwałych. Szczególną odmianą zbiorczego obiektu inwentarzowego
zespolonego funkcjonalnie są sieciowe środki trwałe, w tym obiekty budowlane liniowe
w rozumieniu PrBud. Na potrzeby tego standardu przez sieciowy środek trwały rozumie
się zespół środków trwałych połączonych ze sobą w celu realizowania zadań przesyło-
wych, dystrybucyjnych lub transportowych. Sieć służy zwykle do przesyłu lub dystrybu-
cji mediów (np. wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, ścieków, powietrza,
paliw płynnych), przesyłu sygnałów i informacji (np. sieci komputerowe, telekomunika-
cyjne, telewizyjne) lub celom komunikacyjnym (sieci drogowe, szynowe).
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Obiekty inwentarzowe sieciowe mogą być tworzone przy uwzględnieniu kryterium:
1) geograficznego,
2) technicznego,
3) historycznego.

2.6. Wartość początkowa środka trwałego – rozdział VI

W rozdziale VI KSR Nr 11 „Wartość początkowa środka trwałego” określono ogólne
zasady ustalania wartości początkowej środka trwałego, ustalania ceny nabycia lub jej
odpowiednika na potrzeby wyceny początkowej środka trwałego oraz ustalenia kosztu
wytworzenia na potrzeby wyceny wartości początkowej środka trwałego oraz kosztów
i przychodów finansowania zewnętrznego. Poszczególne obiekty inwentarzowe ujmuje
się w księgach rachunkowych jednostki w wartości początkowej. Wartością początkową
środka trwałego jest cena nabycia, o której mowa w art. 28 ust. 2 i 8 RachunkU, lub/i
koszt wytworzenia, o którym mowa w art. 28 ust. 3 i 8 RachunkU, powiększone o koszty
finansowania zewnętrznego, o których mowa w art. 28 ust. 8 RachunkU. Sposób ustala-
nia ceny nabycia przedstawiono, uzależniając go od sposobu jego pozyskania, który obej-
muje w szczególności:

1) zakup (w tym zakup przedmiotu umowy leasingu) – pkt 6.19.–6.21. KSR Nr 11,
2) nieodpłatne otrzymanie – pkt 6.22.–6.25. KSR Nr 11,
3) przekwalifikowanie z nieruchomości inwestycyjnych – pkt 6.26.–6.27. KSR Nr 11,
4) ujawnienie – pkt 6.28.–6.31. KSR Nr 11,
5) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntu –

pkt 6.32.–6.35. KSR Nr 11.

W rozdziale tym zostały również wskazane zasady ustalenia kosztu wytworzenia na po-
trzeby wyceny wartości początkowej środka trwałego, tj.:

1) ogólne zasady ustalania kosztu wytworzenia,
2) moment rozpoczęcia budowy,
3) rozliczenie kosztów pośrednich budowy,
4) koszty utrzymania aktywów trwałych jednostki wykorzystywanych na potrzeby

budowy,
5) koszty prób i testów przeprowadzanych przed oddaniem środka trwałego do użyt-

kowania,
6) nakłady na użytkowanie oraz remonty poniesione przed oddaniem obiektu bu-

dowy do użytkowania,
7) likwidacja środka trwałego warunkująca budowę nowego obiektu,
8) zaniechanie budowy środka trwałego.

Cena nabycia i (lub) koszt wytworzenia, w tym koszty finansowania zewnętrznego sta-
nowiące wartość początkową środka trwałego, obejmują ogół kosztów pozostających
w związku przyczynowo-skutkowym z jego pozyskaniem, w tym budową, poniesionych
od dnia podjęcia udokumentowanej decyzji o pozyskaniu środka trwałego, czyli od dnia
udokumentowanego rozpoczęcia jego budowy do dnia udokumentowanego przyjęcia go
do użytkowania.
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Ponadto w rozdziale tym omówiono także wskazówki do przekwalifikowania aktywów
z nieruchomości inwestycyjnych oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania
w prawo własności gruntu.

2.7. Nakłady ponoszone w okresie użytkowania środka trwałego
– rozdział VII

W rozdziale VII „Nakłady ponoszone w okresie użytkowania środka trwałego” omówiono
budzące wątpliwości zagadnienia związane z remontami i ulepszeniem środków trwa-
łych. Te zagadnienia zostały przedstawione w następującym zakresie:

1) kryteria klasyfikacji nakładów dotyczących ulepszenia lub bieżącego użytkowania
środka trwałego;

2) ulepszenia środków trwałych, w tym:
a) poziom istotności i ulepszenia przeprowadzane etapami,
b) miary wartości użytkowej,
c) rodzaje ulepszeń,
d) ulepszenie obcego środka trwałego;

3) nakłady na bieżącą eksploatację, w tym:
a) konserwacje a remonty,
b) remonty nadzwyczajne,
c) części.

W okresie użytkowania środka trwałego ponoszone są nakłady, które skutkują jego ulep-
szeniem lub warunkują jego użytkowanie, ale nie powodują ulepszenia, które jednostka
ujmuje jako:

1) zwiększenie wartości początkowej środka trwałego – ulepszenie,
2) koszty okresu bieżącego użytkowania (eksploatacji) – remonty, konserwacje, prze-

glądy.

Ponadto w rozdziale tym przedstawiono różne rodzaje ulepszeń. Standard pokazuje rów-
nież, jak odróżnić ulepszenia od remontów. Nakłady poniesione w celu utrzymania za-
łożonego pierwotnie okresu użytkowania środka trwałego oraz jego wartości użytko-
wej, mierzonej np.: poziomem zdolności wytwórczych, jakością wytworzonych za jego
pomocą produktów czy kosztami eksploatacji, stanowią koszty bieżącego użytkowania
(eksploatacji). Te koszty obciążają okres, w którym je poniesiono. Do takich nakładów za-
licza się przede wszystkim nakłady na konserwacje, przeglądy i remonty środków trwa-
łych, w tym wymianę części. W celu prawidłowej klasyfikacji nakładów na dotyczące
ulepszeń i bieżącego użytkowania jednostka powinna zapewnić sobie dostęp do specjali-
stycznej wiedzy związanej z określonym rodzajem środków trwałych, w tym w szczegól-
ności posiadanej przez własnych pracowników służb technicznych lub osoby odpowie-
dzialne za gospodarkę danym zbiorem środków trwałych. W tym rozdziale omówiono
również sposób postępowania z częściami do środków trwałych.
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2.8. Amortyzacja środka trwałego – rozdział VIII

W rozdziale VIII „Amortyzacja środka trwałego” wyjaśniono takie zagadnienia, jak:
1) pojęcie amortyzacji,
2) wartość podlegająca amortyzacji (w tym koszty likwidacji, rekultywacji),
3) metody amortyzacji,
4) stawki (stopy) amortyzacji,
5) sezonowość,
6) amortyzacja uwzględniająca różny okres użytkowania części składowych, dodat-

kowych lub peryferyjnych obiektu środka trwałego,
7) odpisy amortyzacyjne od obiektów zbiorczych,
8) jednorazowy odpis wartości początkowej,
9) termin rozpoczęcia i zakończenia dokonywania odpisów amortyzacyjnych,

10) wznowienie odpisów amortyzacyjnych,
11) weryfikacja okresów i stawek amortyzacji.

W tym rozdziale wskazano, jak należy postępować przy wznowieniu odpisów amortyza-
cyjnych. Wznowienie amortyzacji może nastąpić jedynie wówczas, gdy dokonano ulep-
szenia całkowicie zamortyzowanego środka trwałego, powodującego wzrost jego warto-
ści podlegającej amortyzacji powyżej zera. Mianowicie jeżeli zaprzestano dokonywania
odpisów amortyzacyjnych wobec całkowitego umorzenia środka trwałego, tj. zrówna-
nia jego wartości podlegającej amortyzacji z łączną kwotą umorzenia i odpisów z ty-
tułu utraty wartości, a następnie dokonano ulepszenia tego środka trwałego, powodu-
jącego wzrost jego wartości podlegającej amortyzacji powyżej zera, wówczas wznawia
się jego amortyzację. W takim przypadku jednostka weryfikuje okresy dalszego użytko-
wania środka trwałego oraz wartość istotną pozostałości środka trwałego, a tym samym
weryfikuje stopę i stawkę amortyzacji. Wznowienie odpisów amortyzacyjnych następuje
w miesiącu udokumentowanego zakończenia ulepszenia środka trwałego lub w miesiącu
następnym. W rozdziale tym wskazano także, że wznowienie odpisów amortyzacyjnych
może wynikać również z ustania przyczyn, dla których w okresach wcześniejszych doko-
nano odpisu z tytułu utraty wartości środka trwałego.

2.9. Zaprzestanie ujmowania środka trwałego – rozdział IX

W rozdziale IX „Zaprzestanie ujmowania środka trwałego” przedstawiono informacje
związane z zaprzestaniem ujmowania środków trwałych, czyli:

1) ogólne zasady zaprzestania ujmowania środków trwałych,
2) sprzedaż lub nieodpłatne przekazanie,
3) likwidacja, niedobór środka trwałego,
4) odłączenie, przełączenie części dodatkowej lub peryferyjnej,
5) przekwalifikowanie (w tym do nieruchomości zaliczanych do inwestycji),
6) wymiana w okresie gwarancji.

Jednostka zaprzestaje ujmowania środka trwałego w księgach rachunkowych na skutek
jego rozchodu w rozumieniu pkt 3.11. KSR Nr 11. Z chwilą rozchodu danego obiektu na-
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stępuje zakończenie jego amortyzacji, wyłączenie z ewidencji środków trwałych i kasa-
cja numeru inwentarzowego.

W tym rozdziale omówiono zagadnienia związane z odłączeniem, przełączeniem części
dodatkowej lub peryferyjnej. Dotychczas te zagadnienia nie były uregulowane w prawie
bilansowym, lecz jedynie w prawie podatkowym. Ponadto omówiono też zagadnienia
związane z przekwalifikowaniem środka trwałego (w tym do nieruchomości zaliczanych
do inwestycji) do innej grupy aktywów. Jednostka przenosi środek trwały do innej grupy
aktywów tylko wówczas, gdy następuje zmiana sposobu jego użytkowania. Przekwalifi-
kowanie środka trwałego do innej grupy aktywów może nastąpić w szczególności w na-
stępujących przypadkach:

1) oddania środka trwałego w leasing finansowy,
2) zmiany sposobu czerpania korzyści ekonomicznych ze środka trwałego mającego

postać nieruchomości.

W tym rozdziale przedstawiono też zagadnienia związane z wymianą w okresie gwaran-
cji. Zgodnie z KSR Nr 11 transakcja wymiany środka trwałego na inny w okresie gwaran-
cji ma znikomą treść ekonomiczną, w związku z czym wycena otrzymanego środka trwa-
łego następuje w wartości księgowej netto środka trwałego przekazanego.

2.10. Techniczno-organizacyjne problemy ewidencji środków
trwałych – rozdział X

W rozdziale X KSR Nr 11 „Techniczno-organizacyjne problemy ewidencji środków trwa-
łych” przedstawiono zagadnienia związane z dokumentowaniem obrotu środkami trwa-
łymi. Zaproponowane dokumenty są zbieżne z dotychczas stosowanymi w praktyce.

W KSR Nr 11, ze względu na różnorodność zdarzeń związanych z obrotem środkami
trwałymi, zalecono, by do każdego rodzaju zdarzenia stosować odmienny typ (oznacze-
nie) dokumentu księgowego. Zróżnicowanie dokumentów księgowych ma ułatwić prze-
prowadzanie analiz związanych z obrotem środkami trwałymi.

Zaproponowano poniższe rodzaje dokumentów:
1) znormalizowane dokumenty OT – przyjęcie środka trwałego do użytkowania,
2) LT – likwidacja,
3) MT – zmiana miejsca użytkowania środka trwałego,
4) PK-AM – księgowanie amortyzacji.

W tym rozdziale omówiono również specyfikę inwentaryzacji środków trwałych. Poru-
szono zagadnienia związane z inwentaryzacją w drodze spisu z natury oraz w formie
weryfikacji. Omówiono zasady inwentaryzacji środków trwałych własnych i obcych. Po-
nadto zwrócono uwagę na poprawność udokumentowania inwentaryzacji.
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2.11. Prezentacja i ujawnianie informacji na temat środków
trwałych w sprawozdaniu finansowym – rozdział XI

W rozdziale XI „Prezentacja i ujawnianie informacji na temat środków trwałych w spra-
wozdaniu finansowym” w skróconym zakresie omówiono zasady prezentacji środ-
ków trwałych w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego. W przypadku
jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych obowiązują wzory
ze SzczegZasRachR, nie zaś z RachunkU. Dlatego ten rozdział będzie miał ograniczone
zastosowanie w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.

Do KSR Nr 11 dołączono również poniższe załączniki ilustrujące wybrane postanowienia
standardu:

1) Przykład 1 (6.32) – przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów,
2) Przykład 2 (6.33) – przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów,
3) Przykład 3 (6.66) – zakup środka trwałego zabezpieczony za pomocą instrumentu

pochodnego,
4) Przykład 4 (6.66) – zakup środka trwałego zabezpieczony za pomocą instrumentu

pochodnego,
5) Przykład 5 (6.67) – budowa środka trwałego finansowana z kredytu inwestycyj-

nego zabezpieczonego instrumentem pochodnym,
6) Przykład 6 (rozdział 8) Metody amortyzacji (pozostałość środka trwałego nie po-

siada istotnej wartości),
7) Przykład 7 (rozdział 8) Metody amortyzacji (pozostałość środka trwałego ma

istotną wartość).

 P o d s t a w a  p r a w n a:
•  a r t.  4 0  u s t.   1  F i n P u b U,
•  K S R  N r   1 1,
•  a r t.  1 0  u s t.   3,  a r t.   2 8  u s t.   2,  3  i   8  R a c h u n k U,
•  §  6  S z c z e g Z a s R a c h R.


