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c) Długoterminowe aktywa finansowe - według ceny nabycia pomniejszonej o odpis

z tytułu trwałej utraty wartości. Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy

istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź

grupy aktywów finansowych. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną

możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu

aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między

wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową.

d) Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe wycenia się według wartości

nominalnej

Rezerwę na podatek dochodowy odroczony wylicza się w oparciu o przejściowe

różnice spowodowane odmiennością momentu uznania przychodu za osiągnięty

lub kosztu za poniesiony w myśl ustawy i przepisów podatkowych, które

w przyszłości spowodują zwiększenie podatku dochodowego od osób prawnych.

Nadwyżka dodatnich przejściowych różnic nad ujemnymi , po przemnożeniu przez

obowiązującą stawkę podatku dochodowego od osób prawnych zaliczana jest do

obowiązujących obciążeń wyniku finansowego netto jako rezerwa na podatek

dochodowy odroczony. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

ujmowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych

i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej

wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do

opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty.

e) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub

kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy,

pomniejszone o odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości , z tego:

materiały- ewidencjonowane są w przypadku zakupów krajowych - według 

cen zakupu, a w przypadku zakupów z importu - według ceny nabycia. 

towary - wyceniane są według ceny nabycia. 

f) Należności wycenia się w kwotach wymagających zapłaty, pomniejszonych 

o odpisy aktualizujące. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na

dzień bilansowy według średniego kursu NBP z tego dnia, dla danej waluty. 

g) Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone

w walutach obcych środki pieniężne przeliczane są na dzień bilansowy według

średniego kursu NBP z tego dnia, dla danej waluty.

h) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dotyczą kosztów

przyszłych okresów sprawozdawczych. Wykazuje się je w wartości nominalnej.

i) Kapitał (fundusz) własny wykazuje się według stanu na dzień bilansowy,

w wartości nominalnej, z podziałem na jego składniki.

j) Rezerwy na zobowiązania tworzy się na przypadające na dany okres, ale jeszcze nie

poniesione koszty, znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych

zdarzeń w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wysokości.

k) Zobowiązania długoterminowe wykazuje się w kwocie wymagaj
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