
ZESTAWIENIE 

MASZYN I URZADZEŃ 

ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W KOZŁOWIE 

Lp. Nazwa maszyny i urządzenia Wartość 

księgowa zł 

Wartość 

rynkowa zł 

1 kompresor łopatkowy Hydrovane –  

model V 22 

5.000 4.000 

2 stół tapicerski pneumatyczny – Rexel – model 

ST3 

2.000 2.000 

3 maszyna do szycia ciężkiego  10.000 100 

4 maszyna PFAFF – 2425 8.000 5.300 

5 maszyna PFAFF – 1425 8.000 5.300 

6 maszyna PFAFF – 1425 8.000 5.300 

7 maszyna PFAFF – 1425 8.000 5.300 

8 maszyna PFAFF – 1425 8.000 5.300 

9 maszyna PFAFF – 1425 8.000 5.300 

10 maszyna PFAFF – 1425 8.000 5.300 

11 maszyna PFAFF – 1425 8.000 5.300 

12 maszyna PEGASUS  – typ EXT 3216H-A05 5.000 5.000 

13 maszyna PEGASUS  – typ EXT 3216H-A05 5.000 5.000 

14 maszyna PEGASUS  – typ EX 5214H-55 5.000 5.000 

15 maszyna PFAFF – 1425 8.000 5.300 

16 komputer DELL GX520 DT 2800 MHZ 2 GB 80 

GB  DVD WIN 7  

425,20 0 

17 komputer DELL POWEREGE T1100II 3755,00 0 

18 komputer GX520 DT 2800 MHZ 2 GB 

FUJISTU B19-5 

548,78 0 

19 komputer PLC z panelem 6.122 0 

20 drukarka laserowa TALLY GENICOM 810N Color 

Laser 

5.593,09 0 

21 automat do montażu nakrętek kołowych - model 

– IIM 830 – seria – HFM-CFM 8 

15.767,25 500 

22 Samochód ciężarowy Volkswagen LT46 8.000 7.000 

suma 133.444 76.300 



Maszyny i urządzenia – znajdujące się w Kozłowie 

1. Kompresor łopatkowy Hydrovane  

Producent – Hydrovane – model – V 22,  rok produkcji – styczeń 2004, nr seryjny – 7272/3, 

moc 22 kW, dopuszczenie CE 

Sprężarka działająca – w trakcie oględzin użytkowana.  

   

   

   

Ewidencja środków trwałych – amortyzacja podatkowa – na dzień 05.09.2017 

nr pozycji  data wpisania eśtw wartość początkowa zł wartość po amortyzacji zł 

107 26.11.2014 5.040,65 5.000 

 

Brak ofert sprzedaży takiego samego typu sprężarki łopatkowej na rynku wtórnym – strony 

internetowe ALLEGRO, OLX  oraz inni oferenci, w tym strony zagraniczne. 

Ceny ofertowe dla innych typów sprężarek łopatkowych firmy HYDROVANE o zbliżonych 

parametrach tego samego producenta wahają się od 3.250 zł, 4.350 zł  do 4.600 zł.  

Średnia cena ofertowa – 4.000 zł  

Przyjmując wartość księgową po amortyzacji z 2017 rok – 5.000 zł – ze względu na rok 

produkcji – 2004 - przyjęto wartość w wysokości 4.000 zł.  

Wartość rynkowa sprężarki łopatkowej wynosi: 

W = 4.000 zł 

słownie: cztery tysiące złotych 



2. Stół tapicerski pneumatyczny 

Producent – Rexel Rybnik – model – ST3,  rok produkcji – brak danych, nr seryjny – 00405 

Stół działający – w trakcie oględzin użytkowana.  

   

   

Ewidencja środków trwałych – amortyzacja podatkowa – na dzień 05.09.2017 

nr pozycji  data wpisania eśtw wartość początkowa zł wartość po amortyzacji zł 

108 09.09.2014 3.900 2.000 

 

Wystąpiła jedna oferta sprzedaży takiego samego stołu tapicerskiego na rynku wtórnym – 

strony internetowe ALLEGRO, OLX . 

Cena ofertowa używanego stołu tapicerskiego – 3.000 zł  

Ze względu na brak roku produkcji przyjęto wartość  w wysokości 2.000 zł  

 

Wartość rynkowa stołu tapicerskiego  wynosi: 

W = 2.000 zł 

słownie: dwa  tysiące złotych 

 

 

 

 

 

 

 



3. Maszyna do szycia ciężkiego  

Maszyna PFAFF -1455 – brak możliwości odczytania danych z naklejki technicznej  

Maszyna niesprawna – stojąca w magazynie 

 

   

 

Ewidencja środków trwałych – amortyzacja podatkowa – na dzień 05.09.2017 

nr pozycji  data wpisania eśtw wartość początkowa zł wartość po amortyzacji zł 

42 16.07.2013 21.626,84 10.000 

 

Maszyna niesprawna – wartość złomu – 100 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Maszyna do szycia PFAFF  

 

Maszyna PFAFF – 2425 – nr 901-1424-121/012, rok produkcji – 2012, nr seryjny 792849 

Maszyna działająca – używana w trakcie oględzin 

    

 

Ewidencja środków trwałych – amortyzacja podatkowa – na dzień 05.09.2017 

nr pozycji  data wpisania eśtw wartość początkowa zł wartość po amortyzacji zł 

43 05.06.2015 19.500 8.000 

 

Występują oferty sprzedaży takiego samego typu maszyn do szycia PFAFF na rynku 

wtórnym – strony internetowe ALLEGRO, OLX  oraz inni oferenci, w tym strony 

zagraniczne. 

Ceny ofertowe dla tego typu maszyn do szycia PFAFF wahają się od 4.650 zł, 5.160 zł  do 

5.990 zł.  

Średnia cena ofertowa – 5.300 zł  

Przyjęto  średnią wartość maszyny do szycia PFAFF w wysokości 5.300 zł.  

Wartość rynkowa maszyny do szycia PFAFF wynosi: 

W = 5.300 zł 

słownie: pięć tysięcy trzysta złotych 

 

 

 

 

 



5. Maszyna do szycia PFAFF  

 

Maszyna PFAFF – 1425 – nr 901-1425-002/005, rok produkcji – 2005, nr seryjny  760298 

Maszyna działająca – używana w trakcie oględzin 

   

 

 

Ewidencja środków trwałych – amortyzacja podatkowa – na dzień 05.09.2017 

nr pozycji  data wpisania eśtw wartość początkowa zł wartość po amortyzacji zł 

44 03.06.2015 19.500 8.000 

 

Występują oferty sprzedaży takiego samego typu maszyn do szycia PFAFF na rynku 

wtórnym – strony internetowe ALLEGRO, OLX  oraz inni oferenci, w tym strony 

zagraniczne. 

Ceny ofertowe dla tego typu maszyn do szycia PFAFF wahają się od 4.650 zł, 5.160 zł  do 

5.990 zł.  

Średnia cena ofertowa – 5.300 zł  

Przyjęto  średnią wartość maszyny do szycia PFAFF w wysokości 5.300 zł.  

Wartość rynkowa maszyny do szycia PFAFF wynosi: 

W = 5.300 zł 

słownie: pięć tysięcy trzysta złotych 

 

 

 

 

 

 

 



6. Maszyna do szycia PFAFF  

 

Maszyna PFAFF – 1425 – nr  901-1425-121/012, rok produkcji – 2012, nr seryjny 515512  

Maszyna działająca – używana w trakcie oględzin 

   

 

 

Ewidencja środków trwałych – amortyzacja podatkowa – na dzień 05.09.2017 

nr pozycji  data wpisania eśtw wartość początkowa zł wartość po amortyzacji zł 

45 08.06.2015 19.500 8.000 

 

Występują oferty sprzedaży takiego samego typu maszyn do szycia PFAFF na rynku 

wtórnym – strony internetowe ALLEGRO, OLX  oraz inni oferenci, w tym strony 

zagraniczne. 

Ceny ofertowe dla tego typu maszyn do szycia PFAFF wahają się od 4.650 zł, 5.160 zł  do 

5.990 zł.  

Średnia cena ofertowa – 5.300 zł  

Przyjęto  średnią wartość maszyny do szycia PFAFF w wysokości 5.300 zł.  

Wartość rynkowa maszyny do szycia PFAFF wynosi: 

W = 5.300 zł 

słownie: pięć tysięcy trzysta złotych 

 

 

 

 

 

 

 



7. Maszyna do szycia PFAFF  

 

Maszyna PFAFF – 1425 – nr  901-1425-121/012, rok produkcji – 2012, nr seryjny 515512  

Maszyna działająca – używana w trakcie oględzin 

 

   

 

 

Ewidencja środków trwałych – amortyzacja podatkowa – na dzień 05.09.2017 

nr pozycji  data wpisania eśtw wartość początkowa zł wartość po amortyzacji zł 

46 09.06.2015 19.500 8.000 

 

Występują oferty sprzedaży takiego samego typu maszyn do szycia PFAFF na rynku 

wtórnym – strony internetowe ALLEGRO, OLX  oraz inni oferenci, w tym strony 

zagraniczne. 

Ceny ofertowe dla tego typu maszyn do szycia PFAFF wahają się od 4.650 zł, 5.160 zł  do 

5.990 zł.  

Średnia cena ofertowa – 5.300 zł  

Przyjęto  średnią wartość maszyny do szycia PFAFF w wysokości 5.300 zł.  

Wartość rynkowa maszyny do szycia PFAFF wynosi: 

W = 5.300 zł 

słownie: pięć tysięcy trzysta złotych 

 

 

 

 

 

 



8. Maszyna do szycia PFAFF  

Maszyna PFAFF – 1425 – nr  901-1425-001/009, rok produkcji – 2009, nr seryjny 777519 

Maszyna działająca – używana w trakcie oględzin 

   

 

 

Ewidencja środków trwałych – amortyzacja podatkowa – na dzień 05.09.2017 

nr pozycji  data wpisania eśtw wartość początkowa zł wartość po amortyzacji zł 

47 11.06.2015 19.500 8.000 

 

Występują oferty sprzedaży takiego samego typu maszyn do szycia PFAFF na rynku 

wtórnym – strony internetowe ALLEGRO, OLX  oraz inni oferenci, w tym strony 

zagraniczne. 

Ceny ofertowe dla tego typu maszyn do szycia PFAFF wahają się od 4.650 zł, 5.160 zł  do 

5.990 zł.  

Średnia cena ofertowa – 5.300 zł  

Przyjęto  średnią wartość maszyny do szycia PFAFF w wysokości 5.300 zł.  

Wartość rynkowa maszyny do szycia PFAFF wynosi: 

W = 5.300 zł 

słownie: pięć tysięcy trzysta złotych 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Maszyna do szycia PFAFF  

Brak tabliczki (naklejki) znamionowej 

Maszyna działająca – używana w trakcie oględzin 

    

 

 

Ewidencja środków trwałych – amortyzacja podatkowa – na dzień 05.09.2017 

nr pozycji  data wpisania eśtw wartość początkowa zł wartość po amortyzacji zł 

48 11.06.2015 19.500 8.000 

 

Występują oferty sprzedaży takiego samego typu maszyn do szycia PFAFF na rynku 

wtórnym – strony internetowe ALLEGRO, OLX  oraz inni oferenci, w tym strony 

zagraniczne. 

Ceny ofertowe dla tego typu maszyn do szycia PFAFF wahają się od 4.650 zł, 5.160 zł  do 

5.990 zł.  

Średnia cena ofertowa – 5.300 zł  

Przyjęto  średnią wartość maszyny do szycia PFAFF w wysokości 5.300 zł.  

Wartość rynkowa maszyny do szycia PFAFF wynosi: 

W = 5.300 zł 

słownie: pięć tysięcy trzysta złotych 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Maszyna do szycia PFAFF  

Maszyna PFAFF – 1425 – nr  901-1425-121/012, rok produkcji – 2012, nr seryjny 787633 

Maszyna działająca – używana w trakcie oględzin 

 

   

 

 

Ewidencja środków trwałych – amortyzacja podatkowa – na dzień 05.09.2017 

nr pozycji  data wpisania eśtw wartość początkowa zł wartość po amortyzacji zł 

49 04.06.2015 19.500 8.000 

 

Występują oferty sprzedaży takiego samego typu maszyn do szycia PFAFF na rynku 

wtórnym – strony internetowe ALLEGRO, OLX  oraz inni oferenci, w tym strony 

zagraniczne. 

Ceny ofertowe dla tego typu maszyn do szycia PFAFF wahają się od 4.650 zł, 5.160 zł  do 

5.990 zł.  

Średnia cena ofertowa – 5.300 zł  

Przyjęto  średnią wartość maszyny do szycia PFAFF w wysokości 5.300 zł.  

Wartość rynkowa maszyny do szycia PFAFF wynosi: 

W = 5.300 zł 

słownie: pięć tysięcy trzysta złotych 

 

 

 

 

 

 

 



11. Maszyna do szycia PFAFF  

 

Maszyna PFAFF singer – 1425 – nr  901-1425-200/001, rok produkcji – 2001, nr seryjny 

552129 

Maszyna działająca – używana w trakcie oględzin 

   

 

 

Ewidencja środków trwałych – amortyzacja podatkowa – na dzień 05.09.2017 

nr pozycji  data wpisania eśtw wartość początkowa zł wartość po amortyzacji zł 

50 20.06.2015 19.500 8.000 

 

Występują oferty sprzedaży takiego samego typu maszyn do szycia PFAFF na rynku 

wtórnym – strony internetowe ALLEGRO, OLX  oraz inni oferenci, w tym strony 

zagraniczne. 

Ceny ofertowe dla tego typu maszyn do szycia PFAFF wahają się od 4.650 zł, 5.160 zł  do 

5.990 zł.  

Średnia cena ofertowa – 5.300 zł  

Przyjęto  średnią wartość maszyny do szycia PFAFF w wysokości 5.300 zł.  

Wartość rynkowa maszyny do szycia PFAFF wynosi: 

W = 5.300 zł 

słownie: pięć tysięcy trzysta złotych 

 

 

 

 

 

 



12. Maszyna do szycia PEGASUS  

Maszyna PEGASUS  Japonia – typ EXT 3216H-A05, rok produkcji – brak danych, nr 535K 

5x5,     nr seryjny KH021B 

Maszyna działająca – używana w trakcie oględzin 

 

   

  

 

Ewidencja środków trwałych – amortyzacja podatkowa – na dzień 05.09.2017 

nr pozycji  data wpisania eśtw wartość początkowa zł wartość po amortyzacji zł 

54 08.07.2013 9.728,46 5.000 

 

Występują oferty sprzedaży takiego samego typu maszyn do szycia PEGASUS na rynku 

wtórnym – strony internetowe ALLEGRO, OLX  oraz inni oferenci, w tym strony 

zagraniczne. 

Ceny ofertowe dla tego typu maszyn do szycia PEGASUS wahają się od 4.950 zł, 5.000 zł  do 

5.300 zł.  

Średnia cena ofertowa – 5.000 zł  

Przyjęto  średnią wartość maszyny do szycia PEGASUS w wysokości 5.000 zł.  

Wartość rynkowa maszyny do szycia PEGASUS wynosi: 

W = 5.000 zł 

słownie: pięć tysięcy złotych 

 

 



13. Maszyna do szycia PEGASUS  

Maszyna PEGASUS  Japonia – typ EXT 3216H-A05, rok produkcji – brak danych, nr 535K 

5x5,     nr seryjny – brak danych 

Maszyna działająca – używana w trakcie oględzin 

 

   

 

 

Ewidencja środków trwałych – amortyzacja podatkowa – na dzień 05.09.2017 

nr pozycji  data wpisania eśtw wartość początkowa zł wartość po amortyzacji zł 

51 08.07.2013 9.728,46 5.000 

 

Występują oferty sprzedaży takiego samego typu maszyn do szycia PEGASUS na rynku 

wtórnym – strony internetowe ALLEGRO, OLX  oraz inni oferenci, w tym strony 

zagraniczne. 

Ceny ofertowe dla tego typu maszyn do szycia PEGASUS wahają się od 4.950 zł, 5.000 zł  do 

5.300 zł.  

Średnia cena ofertowa – 5.000 zł  

Przyjęto  średnią wartość maszyny do szycia PEGASUS w wysokości 5.000 zł.  

Wartość rynkowa maszyny do szycia PEGASUS wynosi: 

W = 5.000 zł 

słownie: pięć tysięcy złotych 

 

 

 

 

 

 



14. Maszyna do szycia PEGASUS  

Maszyna PEGASUS  Japonia – typ EX 5214H-55, rok produkcji – brak danych, nr 545K 5x5,     

nr seryjny – brak danych 

Maszyna działająca – używana w trakcie oględzin 

 

   

 

 

Ewidencja środków trwałych – amortyzacja podatkowa – na dzień 05.09.2017 

nr pozycji  data wpisania eśtw wartość początkowa zł wartość po amortyzacji zł 

60 29.06.2015 19.500 8.000 

 

Występują oferty sprzedaży takiego samego typu maszyn do szycia PEGASUS na rynku 

wtórnym – strony internetowe ALLEGRO, OLX  oraz inni oferenci, w tym strony 

zagraniczne. 

Ceny ofertowe dla tego typu maszyn do szycia PEGASUS wahają się od 4.950 zł, 5.000 zł  do 

5.300 zł.  

Średnia cena ofertowa – 5.000 zł  

Przyjęto  średnią wartość maszyny do szycia PEGASUS w wysokości 5.000 zł.  

Wartość rynkowa maszyny do szycia PEGASUS wynosi: 

W = 5.000 zł 

słownie: pięć tysięcy złotych 

 

 

 

 

 

 



15. Maszyna do szycia PFAFF  

Maszyna PFAFF – 1425 – nr  901-1425-121/015, rok produkcji – 2015, nr seryjny 517239 

Maszyna działająca – używana w trakcie oględzin 

   

 

Ewidencja środków trwałych – amortyzacja podatkowa – na dzień 05.09.2017 

nr pozycji  data wpisania eśtw wartość początkowa zł wartość po amortyzacji zł 

59 20.06.2015 19.500 8.000 

 

Występują oferty sprzedaży takiego samego typu maszyn do szycia PFAFF na rynku 

wtórnym – strony internetowe ALLEGRO, OLX  oraz inni oferenci, w tym strony 

zagraniczne. 

Ceny ofertowe dla tego typu maszyn do szycia PFAFF wahają się od 4.650 zł, 5.160 zł  do 

5.990 zł.  

Średnia cena ofertowa – 5.300 zł  

Przyjęto  średnią wartość maszyny do szycia PFAFF w wysokości 5.300 zł.  

Wartość rynkowa maszyny do szycia PFAFF wynosi: 

W = 5.300 zł 

słownie: pięć tysięcy trzysta złotych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Komputer DELL GX520 DT 2800 MHZ 2 GB 80 GB  DVD WIN 7  

 

Laptop DELL LATITUDE /D610  

Komputer niedziałający  

   

 

Ewidencja środków trwałych – amortyzacja podatkowa – na dzień 05.09.2017 

nr pozycji  data wpisania eśtw wartość początkowa zł wartość po amortyzacji zł 

24 05.03.2015 425,20 uszkodzenie 

 

Wartość – 0 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. Komputer DELL POWEREGE T1100II 

 

Laptop DELL LATITUDE /D610 typ PP 11L 

Komputer niedziałający 

   

 

 

Ewidencja środków trwałych – amortyzacja podatkowa – na dzień 05.09.2017 

nr pozycji  data wpisania eśtw wartość początkowa zł wartość po amortyzacji zł 

25 20.01.2015 3755,00  

 

Wartość – 0 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. Komputer GX520 DT 2800 MHZ 2 GB FUJISTU B19-5 

 

Komputer niedziałający 

 

   

 

 

Ewidencja środków trwałych – amortyzacja podatkowa – na dzień 05.09.2017 

nr pozycji  data wpisania eśtw wartość początkowa zł wartość po amortyzacji zł 

26 09.04.2015 548,78 uszkodzenie 

 

Wartość – 0 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. Komputer PLC z panelem 

 

Komputer niedziałający 

 

 

 

Ewidencja środków trwałych – amortyzacja podatkowa – na dzień 05.09.2017 

nr pozycji  data wpisania eśtw wartość początkowa zł wartość po amortyzacji zł 

28 28.02.2015 6.122 uszkodzenie 

 

Wartość – 0 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20. Drukarka + kolektor laser 

Drukarka laserowa TALLY GENICOM 810N Color Laser nr 06344027 

Drukarka uszkodzona  

 

   

 

 

Ewidencja środków trwałych – amortyzacja podatkowa – na dzień 05.09.2017 

nr pozycji  data wpisania eśtw wartość początkowa zł wartość po amortyzacji zł 

9 01.07.2013 5.593,09 uszkodzenie 

 

Wartość – 0 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21. Automat do montażu nakrętek kołowych   

 

T-nut Driving Machine – napęd z nakrętką T  

Produkcja – Chiny – model – IIM 830 – seria – HFM-CFM 8 - rok produkcji 2011, waga – 

385 kg, producent Stafast China – dopuszczenie CE.  

Maszyna niedziałająca – wartość złomu 

 

      

      

 

Ewidencja środków trwałych – amortyzacja podatkowa – na dzień 05.09.2017 

nr pozycji  data wpisania eśtw wartość początkowa zł wartość po amortyzacji zł 

4 31.08.2015 15.767,25 5.000 

 

Ze względu na niesprawność maszyny – przyjęto wartość złomu – w związku z możliwością 

wykorzystania wtórnego niektórych części przyjęto 10% wartości po amortyzacji – 500 zł   

Wartość automatu do montażu nakrętek kołowych wynosi: 

W = 500 zł 

słownie: pięćset złotych 

 

 

 

 



22. Samochód ciężarowy Volkswagen 

 

Samochód ciężarowy Volkswagen LT46 

Volkswagen LT 46 – nr rej. NNI 12496,  rok produkcji 2004, data pierwszej rejestracji w 

kraju – 19.01.2004 r., nr VIN – WV1ZZZ2DZ4H016496, pojemność – 2461 cm3, przebieg – 

brak możliwości sprawdzenia, diesel.  

Samochód niesprawny – wyjęty silnik z oprzyrządzeniem – przegląd techniczny – nieaktualny 

– do 17.08.2016 r.  

   

   

   

   

   

 



Ewidencja środków trwałych – amortyzacja podatkowa – na dzień 05.09.2017 

nr pozycji  data wpisania eśtw wartość początkowa zł wartość po amortyzacji zł 

90 22.01.2015 10.000 8.000 

 

Wartość rynkowa samochodu VW LT 46 z uwzględnieniem demontażu silnika z 

oporządzeniem, wyliczonego za pomocą programu INFO EKSPERT z marca 2019 roku – 

wynosi 15.500 zł. 

W związku z demontażem silnika wraz z oporządzeniem zgodnie z ustaleniami z biegłym z 

zakresu rzeczoznawstwa pojazdów samochodowych Ryszardem Osmańskim należy przyjąć 

ok. 50% wartości jak z samochód sprawny. 

Wartość rynkowa VW LT 46 wynosi: 13.500 zł x 0,5 = 6.750 zł – przyjęto 7.000 zł 

 

Wartość rynkową   przyjęto  w wysokości 7.000 zł 

Wartość rynkowa VW LT 46 wynosi: 

W = 7.000 zł 

słownie: siedem tysięcy złotych 

 

 


