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tym metod wyceny aktyw6w i pasywiw (takze amortyzacii)

4.

l.Aktywa i pasywa wyceniane s4 wedlug zasadokreslonych w ustawie o rachunkowoScioraz w
przepisach izczeg6lnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych'
Srodki trwale w dniu przyjgcia do u2ytkowania wycenia sig:
- w przypadku zakupu - wedlug cen nabycia,
- w przypadku wytworzenia we wlasnym zakresie- wedlug koszt6w w1'tworzenia,
- *'prrypudku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji- wedlug posiadanychdokument6w z
,*rglgdni*nietn zu|ycia, aprry ich braku wedlug warto$cirynkowej,
- w przypadku nieodplatnegootrzymania, spadku lub darowizny - wedlug warto6ci rynkowej,
- w przypadku otrzymania nieodplatnie, na podstawie decyzji wla6ciwego organu lub umowy,
w wartoSciokreSlonejw decyzji lub umowie.
Warto$ci niematerialne i prawne wprowadza sig do ewidencji w cenie nabycia, ottzymane
nieodplatnie na podstawie dokumentu przekazania - wedlug warto6ci okreSlonej w tym
dokumencie,a otrzymanena podstawiedarowizny - wedlug wartoSci rynkowej lub warto6ci
okreSlonejw umowie o przekazaniu.
2.przyjmije sig zasady dokonywania odpis6w amortyzacyjnych Srodk6w trwalych oraz
warto$ci niernaterialnych i prawnych ptzy zastosowaniu stawek amofizacyjnych z ustawy o
podatku
dochodowymod os6b prawnych.
'Ewidencj4
ilogciowo-wanoSciow4obejmuje sig Srodki trwale i wyposaZenie o wartoSci
powyZej iOOO ,t. Wyj4tek stanowi4: sprzgt komputerowy, sprzgt audiowizualny i aparaty
iotograficrne, centrali telefoniczne i telefony kom6rkowe, ksiggozbi6r, utz4dzenia biurowe,
urz4dzeniasieciowe,programy komputerowe orazwarto$ci niematerialne i prawne.
Ewidencj4ilogciowqobejmujesig wyposaZenieo wartoScimniejszeji r6wnej 1000zl.
Odpisaniuw koszty bezpoSredniopo zakupiepodlegaj4materialy i wyposa2enieo warto3cido
kalkulator6w, telefon6w analogowych, wentylator6w, gaSnic,
100 zl z wyj4tkiem:
"rulnik6*,
krzesel,poditawek pod monitor i komputer orazdostawekdo biurka, kt6re podlegaj4ewidencji
iloSciowej.
Warto$ci niematerialnei prawne stanowi4: autorskie prawa maj4tkowe, licencje, prawo do
wynalazk6w, wzor6w uzyttowych itp. Do wartoSci niematerialnych i prawnych nie zalicza sig
oplatrocznych z tytulu korzystania z oprogramowania.
Jednorazowo,przez spisanie w koszty w miesi4cu przyjqcia do u2ywania, vmarza sig aktywa
trwale o warto$ci do 10 000,00 zt w tym m.in.: ksi42ki i inne zbiory biblioteczne, Srodki
dydaktyczne, odzie2i umundurowanie, meble i dywany, pozostale Srodki trwale oraz warto3ci
niematerialne.
3.Nale2no$ci wyceniane s4 w kwocie wymagajqcej zaptaty, z zaQhowaniemostroZnoScia
odpisy aktualizuj4ce nale2no$citworzone s4 na dzieri bilansowy wedtug zasadwynikaj4cych z
ustawv o rachunkowo6ci.
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