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Załącznik Nr 2 do Uchwały
NR  0050.2. 2018r
Zarządu Związku Międzygminnego
Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
z dnia  8 czerwca 2018r

W Związku Międzygminnym stosuje się następujące zasady
wyceny aktywów i  pasywów:

1. Aktywa trwałe wprowadzane są do ewidencji według ceny nabycia obejmującej cenę
zakupu pomniejszonej o ewentualne rabaty, opusty,  i inne zmniejszenia lub w wartości
kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie . Środki trwałe i wartości
niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy w wartości początkowej
pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe.

2. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do
eksploatacji:
- książki i inne zbiory  biblioteczne,
- odzież i umundurowanie,
- meble i dywany,
- pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości  nie

przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku  dochodowym od osób
prawnych, dla  których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania
przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

3. 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.

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

Są to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia
podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych
stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów, zliczone do dnia bilansowego lub do
dnia zakończenia inwestycji, w tym również:
- niepodlegający odliczeniu podatek VAT oraz podatek akcyzowy,
- koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi
      różnice kursowe, pomniejszone o przychody z tego tytułu,
- opłaty notarialne, sądowe i inne,
- odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wynikłe do zakończenia budowy.
Do kosztów wytworzenia podstawowych środków trwałych nie zalicza się kosztów ogólnego
zarządu oraz kosztów poniesionych przed udzieleniem zamówień związanych z realizowaną
inwestycją, tj. kosztów przetargów, ogłoszeń i innych.
W jednostce do kosztów inwestycji zalicza się w szczególności koszty:
- dokumentacji projektowej,
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- nabycia gruntów i innych składników majątku, związanych z budową,
- badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia właściwości geologicznych terenu,
- przygotowania terenu pod budowę, pomniejszone o zyski ze sprzedaży zlikwidowanych
      na nim obiektów,
- opłat za użytkowanie gruntów i terenów w okresie budowy,
- nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
- wykonawstwa robót, usług
- założenia stref ochronnych i zieleni,
- ubezpieczeń obiektów w trakcie budowy,
- sprzątania obiektów poprzedzającego oddanie do użytkowania,

     5.    Wartość początkowa środków trwałych ulega podwyższeniu o wartość nakładów
            poniesionych na ich ulepszenie. Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w  wyniku
            przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość
            początkową tych środków trwałych powiększa się o sumę wydatków na ich
            ulepszenie, w tym także  o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych
            których jednostkowa cena nabycia przekracza 10.000,00 zł. Środki trwałe uważa się
            za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę,
            rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku obrotowym przekracza
            10.000,00 zł. i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku
            do wartości z dnia  przyjęcia środków trwałych do używania.

6. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do
1.000,00 zł włącznie,  odpisuje się  w  koszty  pod  datą przekazania do używania w
pełnej wartości początkowej (zasada istotności  -  art. 4  ust.4 w związku z art. 8 ust. 1
ustawy o rachunkowości). Podlegają one ewidencji ilościowej.

7. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy
zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób
prawnych .

8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje
jednorazowo za okres całego roku w grudniu.

9. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się
i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym je przyjęto do
używania.

10. Rzeczowe składniki aktywów  obrotowych wycenia się wg. cen nabycia lub kosztów
wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

       11.Przekazywanie pozostałych  środków trwałych do 1 tys. zł  do  innych podmiotów, w
            oparciu o dokument (np. uchwała Zarządu , Zgromadzenia Związku ), następuje na
            podstawie protokółu przekazania tego majątku zawierającego nazwę, ilość, wartość
            jednostkową  oraz wartość ogółem .

12. Należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień ich powstania zgodnie z art.28
ust.11 pkt.2 ustawy o rachunkowości ujmuje się w księgach w wartości nominalnej.
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13. Dokonuje się odpisów aktualizacyjnych należności z tytułu dochodów i wydatków
budżetowych. Przesłanki wystąpienia prawdopodobieństwa ich nieściągalności
analizuje się i odpisy aktualizujące tworzy się na dzień bilansowy.

14. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych
w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia  kwartału
w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

15. Zobowiązania zgodnie z art.28 ust.11 pkt.2 ustawy o rachunkowości na dzień ich
powstania ujmuje się w księgach w wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na dzień
bilansowy na podstawie postanowienia art.28 ust.1 pkt 8 zobowiązania wycenia się
w kwocie wymaganej zapłaty.

16.Ustala się następujące  zasady ewidencji i rozliczania kosztów:
     Ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu 4 - „Koszty według rodzajów i ich
     rozliczenie” według podziałek klasyfikacji budżetowej,  gdzie numer konta
     analitycznego składa się z trzycyfrowego numeru konta z zespołu „4” , rozdziału
     i paragrafu wydatków klasyfikacji budżetowej i tytułu .

17. Przyjmuje się następujące metody prowadzenia ewidencji analitycznej rzeczowych
aktywów obrotowych:

            Zakupione materiały są bezpośrednio po zakupie zaliczane w ciężar właściwego konta
            kosztów. Na koniec roku przeprowadza się inwentaryzację nie zużytych materiałów
             i wprowadza na stan zapasów korygując koszty o wartość tego stanu pod datą
            ostatniego dnia danego roku. W następnym roku, nie później niż pod datą ostatniego
            dnia roku, odnosi się je odpowiednio w koszty.

18. Materiały wycenia się w cenach nabycia.

      19. Krajowe środki pieniężne (złote polskie) wycenia się i ujmuje się w księgach
            rachunkowych w wartości nominalnej.

       20. Środki pieniężne w walutach obcych wykazuje się bieżąco w księgach rachunkowych
             w wartości nominalnej przeliczonej przez bank na złote polskie według kursu kupna
             lub sprzedaży walut stosowanego w tym dniu przez bank, z którego usług jednostka
             korzysta. Na koniec kwartału (wg zasad obowiązujących na dzień bilansowy) środki
             pieniężne w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim
             kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

       21. 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 zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

       22. Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych na dzień ich przeprowadzenia
              ujmowane będą odpowiednio po kursie:
             a) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji
               - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,
             b) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia
              poprzedzającego ten dzień – w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli
              nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznego, a także w przypadku pozostałych
             operacji.
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23. Szczególne zasady :

a) Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe wycenia się według wartości określonej
w decyzji o przekazaniu. W przypadku używanych środków trwałych uwzględnia się
wartość dotychczasowego umorzenia,

b) Środki trwałe , wartości niematerialne i prawne oraz pozostałe środki trwałe
i pozostałe wartości niematerialne i prawne oraz materiały ujawnione w wyniku
inwentaryzacji wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów
natomiast gdy ich brak- uwzględniając ich aktualną wartość rynkową i ewentualne
dotychczasowe zużycie,

      c) Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową Związek  przyjmuje
            w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące uproszczenia, które nie
            wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji
            majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego
            - opłacane z góry: prenumeraty, znaczki pocztowe, bilety MZK wszelkie abonamenty,
            ubezpieczenia majątkowe nie podlegają rozliczeniom w czasie  za pośrednictwem
            rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesiąca ,
            w którym zostały poniesione.
       d)  zaliczeniu do przychodów i kosztów okresu, w którym  powstały i którego dotyczą
             podlegają dowody księgowe, które wpłynęły do biura Związku do 05 dnia miesiąca
             następnego za miesiąc poprzedni,
        e) drobne przedmioty takie jak np. dziurkacze, zszywacze, nożyczki itp., traktowane są
            jako materiały i zaliczane bezpośrednio w koszty w momencie ich zakupu (rezygnując
            z ewidencji wartościowej i ilościowej).

24. W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych dowodów
źródłowych – dowodem księgowym może być dowód zastępczy tzw. oświadczenie
sporządzone przez osobę dokonującą operacji gospodarczej (nie może to jednak
dotyczyć operacji, której przedmiotem są zakupy towarów lub usług opodatkowanych
podatkiem VAT). Dopuszcza się stosowanie dowodów zastępczych m.in.
w przypadku drobnych zakupów materiałów na paragon, opłat parkingowych, opłat
urzędowych, opłat pocztowych (np.za nadanie paczki) itp.

25. Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się  nie rzadziej niż na dzień
bilansowy zgodnie z zasadami wyceny według reguł określonych w ustawie
o rachunkowości oraz w przepisach   szczególnych  wydanych na podstawie ustawy
o finansach publicznych.

26. Metoda ustalenia wyniku finansowego

W jednostce obowiązuje ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i jest ewidencjonowana
na kontach zespołu „4” i „7”. W związku z tak zorganizowaną ewidencją kosztów jednostka
stosuje porównawczy wariant ustalenia wyniku finansowego.
Wynik finansowy jednostki ustalany jest na koniec roku obrotowego na koncie 860 „Wynik
finansowy”. Saldo Wn oznacza stratę netto, saldo Ma – zysk netto. Saldo przenoszone jest w
roku następnym  na konto 800 „Fundusz jednostki”. Księgowania na koncie w ciągu roku
obrotowego oraz w końcu roku przedstawia się przy opisie konta 860 w zakładowym planie
kont.
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Wynik finansowy brutto pomniejszony o obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
stanowi wynik finansowy netto.
W bilansie wykazuje się wynik finansowy netto. Ponieważ jednostka nie płaci podatku
dochodowego od osób prawnych, wynik finansowy netto jest równy wynikowi finansowemu
brutto.


