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]J*dnostka stosujr rozr,viązania dopu*zczr:ne w ustawic 0 rachilnkowoścl, o finansach publicznyclł, w
jr*zporządzeniu hl!nistrg FinansÓw w sprawie szczegÓłowy*h zasad rachunkowo$;ci oraz planÓw kont.
iWybrane przez jednos{kę rozwiązania d*puszczons 5:rz*z t* r*zporządzenie zapewniające
iprawicjłowt"lśc spotządzr:nia spnawozdań i prowaclzeni* k*iąg rachunkowych.

:

'1. 
Aktywa i pasyw* jerjnastka wycenia wlg zasad okreslonych w usławie 0 raĆhLlnkowcści oraz w

,przepisactr szczegolnych wydanych nł: pocistawie ustawy ci Iinansa*h pr:blicznycłr"

l2. Wańoóci niemat*rialn* i prnawne ł: wańońciwyzsz*j od wartości ustalon*j w przepisach o podatkł.l
jciochociowyłn d!a osob prawirych podlegają urnorzenii"l na podstawi* aktualnego planu arnoł1yzacji'
3. Stawki arnortyzacyjne ustalone są zgodnle ze stawka*łi okre*lonynti rv prz*pisach o podat$łtl

]dnchrłdowynr od osob prawnych.

l4.cdpisÓw umorzeniowych dokonuje się począWszy oci mie*iąca następującego po miesiącu przyjęcia
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i :ot 1 $rołlki truvałe WE Erup:
U. {":;!"Linty:

Iwartoś* począikowa: 99 593'40 zł; zwiększenia:0,00; zmniejszełnla:s,00, stan na koniec roku: $9
593,40 zł; unlonzcnig: 0,00zł

i1 . Budynki:
wartoŚc początkowa: 8 i51 353 s6 zł:

iłsz, r e zł; urłorzenie: 4 1 17 896,40 eł;
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zwlększenia:0,0s, zmniejszenia:0,CIO; stan na koniec roku: 4
odpis amortyzacyjny za rok 2018: 2s3 783'83 zł
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stan na koniec r*ku: 2 169,66
zł; umorzenie:31 976'03 zł:ocjpis amońyzacyjny za rok 201&: 1 5Sfi,55 zł
5' specjalistyczne rna$Zyny, ł.:rządzenia i aparaty:
wartośc począlkowa: 218 03s'38 zł; zwiększenia:0,00: zmniejsz*nia:0,00; słan na konien roku: 10
293'85 zł; umorrenie: 2a7 745,$3 zł; odpis amor1yzacyjny za rok 2018: Ż 90CI,75 zł
6' Urządzenia techniczne:
wart*ŚĆ początkowa: 574 582,11 zł; zwiększenia:0,00; ernniejszenia:0,00; stan na konieo roku: 76
429'5s zł; urn*rzenie.4$8 152,52 zł, odpis amortyzacyjnyea rr:k 2CI1s: 4'l 341,95 zł
^A/. Sr*dKr transp0rtu:
wartłŚĆ początknwa:112?2x,00 zł; zwiększenia:137 s65,00 zł; zn"rniejszeł'lia:0,CI*; stan n* konjec
roku: 1 1v 27ł,25 zł; umorzenie: 'tr32 915,75 zł" odpis anrr:rtyzacyjny za rok 20'l8: 30 046,50 zł
8. l!anzędzia, przyraądy, ruchomości i wyposazenie:
wartośĆ począlkowa ' 311744,ł4 eł; zwiększenia:0,00; zmniejszenia:0,00; słan na koniec roku: 16
257'03 zł; umorzenie: 295 4E7,0'! zł; odplis amońyzacyjny za rok 201s: 5 185,96 zł

013 Fozostałe środki trwałe:
wart*ŚĆ początk*wa: 378 091,Ź3 zł;zwiększęnia: 16 1ŻE,71 zł; zniniejszgnla'0,00; stanr tra koniec
rcl[cu: 0,00 zł: tirł:orz*nię. 3. 4 Ż1s,s4 zł; ociplis amortyzacyjny za rnk 201&: 16 128,71 zł

020 \ffarto*ci niematerialne i prawne:

wartoac początkowa: 20 576,5{i zł zł; :więkseenia: 5 79g,$5 zł; zn"lniejse*nia:0,00; stan na koniec raku:
0.{Jil zł; urnorzenię: 3077s.5l; odpis amortyzacyjny za rolt 20'1s: 5 7s9.95 ał
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