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Pkt.1.4. lnformacji dodatkowej
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Dotyczy l
nie dotyczy

Metody wyceny aktywów i pasywów
2

1

Wańości niematerialne

4

3
i prawne

ot,)
/

srodki tMałe

według cen nabycia
zmniejszonych o odpisy amońyzacyjne IUb umorzeniowe, a takźe odpisy z tytułu
tMałej Utraty Wańości

zmniejszonych o odpisy amońyzacyjne lub umorzeniowe, a takze odpisy z tytułu
trwałej utraty wańości

nie dotyczy

według wańości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków tMałych)
zmnie.jszonych o odpisy amońyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu
trwałej utraty wańości

nie dotyczy

według cen nabycia
zmniejszonych o odpisy amońyzacyjne Iub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu
według kosztów WytworZenia
zmniejszonych o odpisy amońyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu
trwałej utraty Wańości
lvedług wańości przeszacowane,j (po aktua|izacji wyceny środków lruałych)
zmniejszonych o odpisy amońyzacyjne lub umorzeniowe, a takze odpisy z tytułu
lrwałe,i Utraty Wartoścj

4

Srodki tNvałe W budowie (inwestyc,ie)

/v

- jeś|i dla

danego składnika aktylvów został

według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wańości lub
według wartości godziwej

aktyvvóW tn/ałych

według skorygowanej ceny nabycia
określony termin wymagalności

-

jeśli dla danego Składnika aktywóW został

metodą praw własnoscl
6

7

nWestyo]e krotkotermlnowe

t uł,a4aaal'1

nie dotycz}
nie dotycz1

nie dotycz1
nie dotycz1

według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa a|bo
według skorygowanej Ceny nabycia, jeżeli d|a danego Składnika aktywóW Został
określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie
istnieje aktpvny rynek, w inny sposób określonej wańości godziwej

nie dotyczy

W kwocie wymaganej Zapłaly, z Zachowaniem

9

ZoboWiąZania

w kwocie Wymagającej Zapłaty

- przy CZym ZobowiąZania finansowe

wedtug skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży
w okresie do 3 miesięcy, to według wańości rynkowe.j Iub inaczej określonej
wańości godziwej

zasady ostrozności

10

ReZerwy

w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wańości

11

Udziały (akcje) Własne

według cen nabycia

12

Kapitały ifundusze) własne oraz pozostałe

W

dotycz)

nie dotycz1

nie dotyczy
nie dotyczy

Wańości nominalnej

e013

dotycz}

dotycz)

dotyczy

aktyv/a paSyWa

,

nie dotyczy

według ceny nabycia

Na|ezności i udzie|one pożyczki

n.

nie dotyczy

według ceny (wańości) rynkowej

B

5ę,

nie dotyczy

nie dotyczi

według cen nabycia Iub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży
netto na dzień bilansowy

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych

nie dotycz)

nie dotycz}

WedłUg ceny nabycia pomniejszonej o odp'sy Z tytułu trwałej utraty Wańości IUb
Udziały vl innych 1ednostkach oraz inne
lnwestyc]e za]iczone do aktywów tnłałych według wańości godziwej

Jdziały \ry jednostkach
3odporządkowanych zaliczone do

dotycz}

wysokościogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem

ub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wańości

według skorygowanej ceny nabycia
]kreslony termin wymagalności
5

dotycz)

WedłUg kosztóW wytworzenia

tMałej utraty WartośCi

3

I

t

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów
Lp.
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