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METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW 
 

Metody wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy oraz ustalenia wyniku 
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru ustala się w 
następujący sposób: 
 
 
I. Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów 

1.  Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zgodnie z art.28 ust.1 pkt.1  ustawy o 
rachunkowości, wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia pomniejszonych o odpisy 
umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

2.  Środki trwałe w budowie, zgodnie z art.28 ust.1 pkt  2 ustawy o rachunkowości, wycenia  się na 
dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim  związku z ich 
nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

3.  Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu mogą być 
wycenione w wartości określonej w decyzji. 

4.1. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania,  
      umarza się:  

1) książki i inne zbiory biblioteczne, 
2) środki dydaktyczne, w tym także środki transportu służące do nauczania i wychowania w 

szkołach i placówkach oświatowych, 
3) inwentarz żywy, 
4) meble i dywany,  
5) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o okresie używania dłuższym niż rok 

o wartości przekraczającej 50zł do 3.500zł, 
2. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok i o wartości powyżej 3.500 zł zalicza się do środków trwałych 
i umarza metodą liniową za pomocą stawek amortyzacyjnych określonych w załączniku l „Wykaz rocznych 
stawek amortyzacyjnych" do ustawy z dnia 15 lutego1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 
2000 r. Nr 54 poz. 654 z późn. zm.) 

5. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 

7. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają 
aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są 
odnoszone na fundusz. 

8.  Środki trwałe oraz wartości  niematerialne i  prawne  umarza  się i  amortyzuje przy zastosowaniu 
stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo za 
okres całego roku w miesiącu grudniu. 

9.  Nowoprzyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje 
począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym środek ten lub wartość wprowadzono 
do ewidencji.  

10. Akcje i udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych należy 
wyceniać na dzień bilansowy w cenie nabycia netto pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości. 



11.Rozchód akcji i udziałów nabytych w tej samej spółce w różnych terminach po różnej cenie ustala 
się według cen przeciętnych, to znaczy ustalonych w wysokości średniej ważonej ceny. 

12. Lokaty bankowe wycenia się, na podstawie  art.28 ust.1 pkt 10 ustawy o rachunkowości, w 
wartości nominalnej, łącznie ze skapitalizowanymi, zarachowanymi odsetkami. 

13. Długoterminowe pożyczki na dzień powstania, zgodnie z art.28 ust.11 pkt 2 ustawy o 
rachunkowości należy ujmować według wartości nominalnej. 

14. Długoterminowe aktywa finansowe (udziały, akcje, inne papiery wartościowe, a także udzielone 
pożyczki) wycenione w walucie obcej, wycenia się na dzień przeprowadzenia operacji po średnim 
kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, natomiast w przypadku operacji 
sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań stosuje się kurs kupna lub 
sprzedaży walut  stosowanych przez bank, z którego usług korzysta jednostka. 

15. Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych.  

16. Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się na dzień bilansowy, według ich wartości wynikającej z 
ewidencji księgowej. 

17. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych 
wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy. 

18. Na dzień powstania należności, zgodnie z art.28 ust.11 pkt 2  ustawy o rachunkowości, ujmuje się 
je w księgach według wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy, na podstawie 
postanowienia art.28 ust.1 pkt 7 ustawy o rachunkowości, należności wycenia się w kwocie 
wymaganej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych oraz z zachowaniem zasady 
ostrożności.  

        
19. Odsetki od nieterminowych płatności nalicza i ewidencjonuje się w dniu zapłaty lub nie później niż 

na koniec kwartału. 

20. Na dzień powstania zobowiązania, zgodnie z art. 28 ust.11 pkt.2 ustawy o rachunkowości, ujmuje 
się je w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy 
na podstawie art.28 ust.1 pkt 8 ustawy o rachunkowości, zobowiązania wycenia się w kwocie 
wymaganej zapłaty. 

21. Kapitały (fundusze własne) oraz pozostałe aktywa i pasywa  wycenia się nie rzadziej niż na dzień 
bilansowy w wartości nominalnej. Kapitały (fundusze własne) ujmuje się w księgach według ich 
rodzajów i zasad określonych przepisami prawa. 

22. W przypadku postawienia jednostki w stan likwidacji aktywa zostają wycenione według zasad 
określonych dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy o likwidacji jednostki 
stanowią inaczej.  

 

II. Ustalanie wyniku finansowego 

1. W jednostkach budżetowych wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym 
rachunku zysków i strat na koncie 860 „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy”.  

2. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według 
rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.   

3. W organie finansowym jednostki samorządu terytorialnego – Gmina Oleśnica wynik z wykonania 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego (niedobór lub nadwyżka budżetu) ustalany jest według 
zasady kasowej poprzez porównanie zrealizowanych w danym roku dochodów i wydatków 
budżetowych (wydatki dokonane i niewygasające) na koncie 961 „Niedobór lub nadwyżka 
budżetu”.  



4. Operacje wynikowe, które nie powodują zwiększenia wydatków i dochodów danego roku 
budżetowego (tzw. operacje niekasowe), dotyczące przychodów i kosztów finansowych oraz  
pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, ujmowane są na koncie 962 „Wynik na 
operacjach niekasowych”. W roku następnym, po zatwierdzeniu sprawozdania budżetowego przez 
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, saldo tego konta przeksięgowywane jest na 
konto 960 „Skumulowana nadwyżka lub niedobór budżetu”. 


