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1. Środki trwałe wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości po 
aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe). Wartość początkową środka trwałego 
stanowi cena nabycia lub koszt wytworzenia, ewentualnie powiększone o koszty jego ulepszenia (przebudowy, 
rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji), powodujące , że wartość użytkowa danego obiektu przewyższa 
wartość użytkową, ustaloną przy przyjęciu do użytkowania - mierzoną okresem użytkowania, zdolnością wytwórczą , 
jakością uzyskiwanych przy pomocy ulepszenia produktów i usług, kosztami eksploatacji lub innymi miarami.
2. Wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo 
poaktualizacji wyceny pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe).
3. Należności i zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Należności i 
zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych, w ciągu roku w wartości nominalnej.
4. Środki pieniężne wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.
5. Kapitały (fundusze) własne wycenia się na dzień bilansowy - w wartości nominalnej. Kapitały (fundusze) własne 
ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniach finansowych według podziału na ich rodzaje np. 
Fundusz Statutowy, z uwzględnieniem zasad ustalonych przepisami prawa lub statutu jednostki.
6. Rozliczenia międzyokresowe kosztów - czynne dokonywane są w przypadku wydatków lub zużycia składników 
majątkowych - dotyczących miesięcy następujących po miesiącu ich poniesienia (dokonania).
7. Przychody przyszłych okresów ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniach finansowych w 
następującej wysokości: kwot dotacji, subwencji, w wysokości rzeczywiście otrzymanej, jeżeli według odrębnych 
przepisów nie zwiększają one kapitałów (funduszów) własnych; ujęte w księgach rachunkowych dotacje jako 
przychody przyszłych okresów są stopniowo stąd przenoszone, zwiększając pozostałe przychody, równolegle do 
kosztów sfinansowanych z tych dotacji.

Wynik finansowy na całokształcie działalności statutowej obejmuje różnice między przychodami z działalności 
statutowej a kosztami związanymi z reazlizacją zadań statutowych i kosztami ogólnego zarządu. Powiększony o 
pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe oraz pomniejszony o koszty finansowe i pozostałe koszty 
operacyjne. Ustalone na dzień bilansowe saldo na koncie "860 - Wynik finansowy" pozostaje na tym koncie do czasu 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez właściwy 
organ statutowy jednostki, zysk lub stratę bilansową za poprzedni rok obrotowy przenosi się na konto "800 - Fundusz 
statutowy" Uchwałą Zarządu.
Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe wykazując informacje w zakresie ustalonym w Załączniku nr 6 do 
Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. 121, poz. 591 z późn. zm.), na podstawie ksiąg 
rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości. 
Rachunek zysków i strat sporządzany jest zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Ustawy o rachunkowości z dnia 29 
września 1994 roku (Dz.U. 121, poz. 591 z późn. zm.)

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości z dnia 29 
września 1994 roku dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro.
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym.
Zgodnie z art.50 ust.1 Ustawy o Rachunkowości wzór rachunku zysków i strat został rozszerzony o pozycje 
„Przychody z działalności statutowej”, „Koszty z działalności statutowej” oraz „Wynik z działalności statutowej”. 
Szczegółowa struktura przychodów i kosztów znajduje
się w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.
Sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi corocznego badania i ogłaszania na podstawie art. 64 ust.1 
ustawy o rachunkowości.
Po dniu bilansowym nie nastąpiły żadne zdarzenia, które spowodowałyby konieczność zmiany w bilansie i rachunku 
zysków i strat.
W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy 
jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z 
nimi koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 
Sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Ewidencja kosztów 
prowadzona jest według układu rodzajowego – zespół „4” i według typów działalności zespół „5”.
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Przychody/zyski to uprawdopodobnione powstałe w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomiczne, o wiarygodnie 
określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które 
doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru.
Koszty/straty to uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o 
wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i 
rezerw, które doprowadza do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru.
Pozostałe koszty/przychody operacyjne to koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną 
jednostki.
Straty/zyski nadzwyczajne to straty i zyski powstające na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza 
działalnością operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.

BRAK

1 Informacja_dodatkowa_PTCA_2021informacja_dodatkowa_ptca_2021.pdf
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