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10.3. Do wartościniematerialnych i prawnych przyjmuje się składniki majętku spełniając
definicję ustawową których wartośćdodatkowo jest wyzszanii3 500,00 zł.

W przypadku gdy wańość składnika majątku nie przekracza wartości 3 500,00 zł
j ednostka dokonuj e j ednorazowe go odpi su arnortyzacylne go :
- w miesiącu przyjęcia do uzywania.

10.4. Wartości niematerialne i prawne amort;aowane są metodą liniową w oparciu c
przewidywany okres ich uzytkowania.
Stosowane stawki amortyzacyjne dla wNiP są następujące:
- licencjeZooń
- inne WNiP 20%
|0.5.Zapasy materiałówwycenia się wedługcen:
- zakupu, zewzg|ędu na fakl, iż koszty nabycia nie są istotne.

Wartośćjednostkowa wycenianego zapasu nie przekracza ceny sprzedaŻynetto na dzięt
bilansowy.
10.6. Półprodukty i produkcja w toku wyceniane są w ciągu roku w sposób następujący:
Rozchód póĘroduktów wyceniany jest metodą:FIFO.

Na dzień bilansowy półprodukty i produkcja w toku wyceniane są w sposób następujący

Wartośćjednostkowa wycanianego zapasu nie przekracza ceny sprzedlażynetto na dzień
bilansowy.
10.7. Wyroby gotowe wyceniane są w ciągu roku w sposób następujący:
Rozchód wyrobów zma9azynu wycenianyjest metodą: - nie dotyczy.
Na dzień bilansowy wyroby gotowe wyceniane s4 w sposób następujęcy:

Wartośćjednostkowa wycenianego zapasu nie przekracza ceny sprzedazy netto na dzień
bilansowy.
l0.8.Zapasy towarów wycenia się wedługceny:

Wańośćjednostkowa wycenianego zapasu nie przekracza ceny sprzeduŻy netto na dzień
bilansowy.

10.9' Przychód środków pienięznych w walutach obcych na rachunek walutowy i do kas
walutowych wycenia się wedfug kursu banku. Rozchód walut wycenia się z
zastosowaniem kursu ustalonego metodą wg kursu banku.

innych jednostkach oraz inwestycje inne niż środki trwałe oraz
wartościniematerialne i prawne zaliczone do aktywów trwałych wycenia się:

10.10. Udziały w

- wedfug ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z Ęrtufutrwałejutraty wańości.
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10.11. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się:
- wedfug ceny (wartości)rynkowej.
|0.|2. Należnościwykazywane s4 w bilansie w wartościnominalnej:
- pomniejszonej o odpis akfualizujący ich wartość.
10.13.odpisy aktualizującetworzy się wedługnastępującychzasad:
- jednostka dokonuje indywidualnej oceny ryzyka nieściągalnościposzczególnych
pozycjinależnościi na Ę podstawie ustala wartośćkoniecznego odpisu dla należności
10.14. Rezerwy na przewidywane koszty do poniesienia w przyszłości,wynikające ze
zdanęń dotyczących roku obrotowego tworzone są w cięiar odpowiednich kosztów
działalnościoperacyjnej lub finansowej - albo w cięiar strat nadzwyczajnych' zgodnie
z ich charakteremi w sposób określonyw Krajowym Standardzie Rachunkowościnr 6.
10.15. Jednostka sporządzarachunekzysków i strat w wariancie porównawczp.
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Dodatkowe informacie i obiaśnienia
1. Informacje dotyczące kwot zobowiązań finansowych, w tym z tytulu dlużnych
instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkołych
nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierrytelności
zabezpiecrnnych meczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek
powiązanych lub stowarzyszonych.
l.l. Zobowi4zaniawarunkowe, w Ęrm gwarancje i poręczenia wobec jednostek powiepanych:
Jednostka poręczyłazobowiązaniekredytowe firmy - nie w kwocie o,o0 zł
Jednostka udzieliła gwarancji z tytutu - nie w kwocie 0,00 zł
|.2. Zobowi4zantawarunkowe, w tym gwarancje i poręczenia wobec jednostek pozostałych:
Jednostka poręczyłazobowiązaniekredytowe firmy - nie w kwocie 0,00 zł
Jednostka poręczyła- nie w kwocie 0,00 zł
Jędnostka udzieliła gwarancji z tytufu - nie w kwocie 0,00 zt
2. Informacje dotyczące kwot za|iczek i kredytów udzielonych czlonkom organów
administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania,
głównych warunków oraz wszelkich krvot splaconych, odpisanych lub umorzonych, a
także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytutem gwarancji i poręczeń wszelkiego
rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii.
nie wysĘpiły
3. Rozliczenie glównych pozycii różniących podstawę opodatkowania
dochodowym od rvyniku finansowego (zysku, straĘ) brutto:

podatkiem

Koszty nie stanowiącekosztu podatkowego:
niewypłaconewynagrodzenia. kwota: 39 810,08zł
amortyzacjaN/KUP . kwota: 975,60 zł,
ujanne różnicekursowe na dzień bilansowy - kwota: 893,65 zŁ
Suma: 4| 679'33 zł'
Odliczenia od podstawy opodatkowania:
zł
strataz20t3 r - kwota: |3 453,1,0
Suma: 13 453,10zŁ
Dochody (przychody) wolne od podatku:
darowizny - kwota: 975,60zł
Suma: 975.60z't
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