
W zakresie ewidencji środków trwałych

Środki trwałe w ciągu roku wyceniane są w cenie nabycia z 

uwzględnieniem dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. Środki 

trwałe amortyzauje się metodą liniową począwszy od następnego 

miesiąca po przyjęciu środków trwałych do używania przy 

zastosowaniu najwyższych stawek przewidzianych w przepisach 

podatkowych. Amortyzacja niskocennych środków trwałych o 

wartości nie przekraczającej 3.500,00 zł dokonywana jest 

jednorazowo w miesiącu następnym po przyjęciu do używania. 

Środki trwałe o niewielkiej wartości mogą być odnoszone w koszty 

Spółki bezpośrednio po oddaniu ich do używania. W przypadku 

zmiany technologii, wycofania z używania lub innych przyczyn 

powodujących trwałą utratę wartości, dokonuje się w ciężar 

pozostałych kosztów operacyjnych, odpisów aktualizujących 

wartość środka trwałego.

W zakresie ewidencji wartości 

niematerialnych i prawnych 

Wartości niematerialne i prawne podlegają umarzaniu i 

amortyzowaniu metodą liniową przy zastosowaniu górnych stawek 

określonych w przepisach podatkowych. Wartości niematerialne i 

prawne o wartości mniejszej niż 3.500,00 zł są umarzane 

jednorazowo w miesiącu nabycia lub rozpoczęcia pobierania 

korzyści z wykorzystywania tych praw. W innych kwestiach 

dotyczących wyceny, o ile to możliwe Spółka stosuje zasady 

określone dla środków trwałych.

W zakresie ewidencji inwestycji

Wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości zaliczane do 

inwestycji w ciągu roku oraz na dzień bilansowy wyceniane są w 

cenie  nabycia z uwględnieniem dokonywanych odpisów 

amortyzacyjnych. Pozostałe inwestycje długoterminowe 

wyceniane są według ceny rynkowej, inwestycje krótkoterminowe 

według ceny rynkowej lub wartości godziwej. Krajowe środki 

pieniężne i kredyty bankowe wykazuje się w księgach 

rachunkowych w wartości nominalnej. Środki pieniężne i kredyty 

w walutach obcych wykazuje się w księgach rachunkowych w 

wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według kursu 

zakupu lub sprzedaży ustalonego dla danej waluty przez bank 

dewizowy, z którego usług Spółka korzystała. Znajdujące się w 

kasie środki pieniężne są uzgadniane w drodze spisu z natury na 

ostatni dzień każdego roku obrotowego, natomiast zgromadzone 

na rachunkach bankowych w drodze uzyskania od banków 

potwierdzenia ich stanu. Ewentualne różnice są wyjaśniane i 

rozliczane w księgach roku, za który sporządza się bilans.

W zakresie ewidencji należności i zobowiązań

Należności i zobowiązania wyceniane są w ciągu roku obrotowego 

w wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na koniec roku 

obrotowego zobowiązania podlegają powiększeniu o naliczone i 

niezapłacone odsetki. Należności są wyceniane zgodnie z zasadą 

ostrożności z uwzględnieniem odpisów aktualizujących 

dotyczących należności wątpliwości.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), 

pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa 

pozostawia jednostce prawo wyboru. 



W zakresie ewidencji towarów i materiałów

Materiały o niewielkim znaczeniu z punktu widzenia kosztów 

działalności, jak też wymagań kontroli, nabywane w drobnych 

ilościach, np. do celów gospodarczych i biurowych, są 

przekazywane po zakupie bezpośrednio do zużycia i odpisywane 

w koszty bezpośrednio. Ewidencję rzeczowych składników 

majątku obrotowego prowadzi się w postaci ewidencji 

wartościowej w księgach rachunkowych Spółki oraz ewidencji 

ilościowo-wartościowej w magazynie oraz są one objęte 

inwentaryzacją najpóźniej na koniec roku obrotowego. Przychody 

są wyceniane na podstawie dokumentów zakupu. Zapasy 

towarów i materiałów wycenia się w ciągu roku w cenach zakupu 

powiększonych o naliczone cło oraz opłaty administracyjne 

związane z zakupem. Wycena rozchodu stanu magazynowego jest 

dokonywana wg metody FIFO.
Pomiar stopnia zaawansowania usług 

budowlanych objętych umową 

długoterminową.

nie dotyczy

Inne
Rokiem obrotowym Spółki jest okres kolejnych 12 miesięcy od 

dnia 1 stycznia do 31 grudnia. 


