ZESTAWIENIE - MASZYN I URZADZEŃ
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W NIECHŁONINIE
Lp.

Nazwa maszyny i urządzenia

1
2

Sprężarka śrubowa GD SCA 15/08
centrum obróbcze CNC ROUTER - model
SHMS 224D
centrum obróbcze CNC PROFIT - model H
10 22 32
piła formatowa typ DMLD 40
piła formatowa BERNARDO - model 2000
piła formatowa Perfect, typ MJ6116TZ
piła formatowa Perfect, typ MJ6132TZ
wiertarka wielowrzecionowa
wiertarka pozioma

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

strugarka czterostronna UNIMAT 17,
typ U17A
maszyna stolarska optimalizerka DIMERT

14
15
16
17

strugarka czterostronna WEINIG SUPER z
podajnikiem – Profimat 26 Super
piła panelowa HOLZMA - typ – HPP – 91-24100
piła używana - typ – DMMD-40
wielopiła TORWEGGE,
okleiniarka FELDRE - typ – G-300
wózek widłowy LINDE - typ – H 15T

18

wózek widłowy TOYOTA

19
20
21
22
23

wielopiła używana - typ – VD-26LC
frezarka dolnowrzecionowa GOMAD F5D-1G
wiertarka dłutarka HOUFEK - typ – LMK
suszarnia do drewna LUKA - Niechłonin
piła panelowa SCHELLING typ FW 300 Mława
komora lakiernicza - Mława
samochód ciężarowy Volkswagen Caddy Life
TDI
samochód ciężarowy RENAULT
MIDLUM 150

13

24
25
26
27

samochód ciężarowy DAF FA LF 45.170
suma

Wartość
księgowa zł
3.000
20.000

Wartość
rynkowa zł
3.000
18.000

brak w
ewidencji
5.000
5.000
12.000
12.000
12.000
brak w
ewidencji
10.000

183.000

80.000

8.000

50.000

5.000

80.000

45.000

7.000
18.000
18.000
brak w
ewidencji
brak w
ewidencji
22.000
7.000
22.000
100.000
12.000

5.000
15.000
3.400
8.800

50.000
8.000

25.000
11.700

8.000

14.000

8.000

8.600

569.000

500.900

4.000
2.000
8.400
8.400
12.000
2.500
26.000

8.800
2.200
5.000
14.500
50.000
3.600

Maszyny i urządzenia – znajdujące się w Niechłoninie
1. Sprężarka śrubowa
Producent – GudePol Legnica – model – GD SCI, typ – GD SCA 15/08 – rok produkcji –
2006, nr seryjny – 060001/SCA, moc 15 kW, nr seryjny silnika – V 193899, nr seryjny
modułu – 942/SCA9DR06050239, 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
105
28.01.2015
4.000
3.000
Brak ofert sprzedaży takiego samego typu sprężarki na rynku wtórnym – strony internetowe
ALLEGRO, OLX oraz inni oferenci.
Nowa sprężarka tego producenta o zbliżonych parametrach technicznych i nowych
technologiach kosztuje od 13.000 zł do 19.000 zł – średnia 15.000 zł
Przyjmując datę produkcji – 2006 rok (13 lat użytkowania), zużycie techniczne oraz zużycie
funkcjonalne – 80% wartości początkowej urządzenia nowego – wartość rynkową na dzień
wyceny należy przyjąć w wysokości 3.000 zł
Wartość rynkowa sprężarki śrubowej wynosi:
W = 3.000 zł
słownie: trzy tysiące złotych

2. Centrum obróbcze CNC typ SHMS
Producent – EXCITECH Ldt. – centrum obróbcze CNC ROUTER - model SHMS 224D –
seria – 0804840504 – rok produkcji 08.05.2012 – moc 20kW, kraj pochodzenia – Chiny,
dopuszczenie CE.
Maszyna 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
8
03.08.2012
63.306,20
20.000
Występuje jedna oferta sprzedaży podobnego (nie takiego samego) typu centrum obróbczego
CNC na rynku wtórnym – strony internetowe ALLEGRO, OLX oraz inni oferenci, w tym
strony zagraniczne.
Oferta – 4800 USD = 18.240 zł
Przyjmując wartość księgową po amortyzacji z 2017 rok – 20.000 zł – przyjęto wartość w
wysokości 18.000 zł
Wartość rynkowa centrum obróbczego CNC SHMS wynosi:
W = 18.000 zł
słownie: osiemnaście tysięcy złotych

3. Centrum obróbcze CNC typ PROFIT
Producent – FORMAT Austria – centrum obróbcze CNC PROFIT - model H 10 22 32 – nr
320 01 003 13 – rok produkcji 2013, dopuszczenie CE.
Maszyna działająca – w trakcie oględzin użytkowana.

Brak urządzenia technicznego w ewidencji środków trwałych
Występuje jedna oferta sprzedaży takiego samego typu centrum obróbczego CNC na rynku
wtórnym – strony internetowe ALLEGRO, OLX oraz inni oferenci, w tym strony
zagraniczne.
Oferta – 333.500 zł – rok produkcji 2016 (oferta z czerwca 2018 r.)
Przyjmując zużycie techniczne oraz funkcjonalne na poziomie 15% na rok - wartość centrum
obróbczego wyniesie – 333.500 zł x (1 – 45%) = 183.425 - przyjęto wartość w wysokości
183.000 zł
Wartość rynkowa centrum obróbczego CNC PROFIT wynosi:
W = 183.000 zł
słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące złotych

4. Piła formatowa
Producent – REMA RESZEL - typ DMLD 40 – rok produkcji – brak możliwości odczytu
– widoczne cyfry to – 200… , numer seryjny – brak możliwości odczytu,
dopuszczenie CE
Maszyna 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
69
30.06.2015
7.000
5.000
Brak ofert sprzedaży takiego samego typu piły formatowej na rynku wtórnym – strony
internetowe ALLEGRO, OLX oraz inni oferenci, w tym strony zagraniczne.
Ceny ofertowe dla innych typów pił formatowych o zbliżonych parametrach tego samego
producenta wahają się od 3.000 zł do 9.000 zł.
Przyjmując wartość księgową po amortyzacji z 2017 rok – 5.000 zł – ze względu na brak
możliwości odczytania roku produkcji przyjęto wartość w wysokości 4.000 zł.
Wartość rynkowa piły formatowej wynosi:
W = 4.000 zł
słownie: cztery tysiące złotych

5. Piła formatowa
Producent – BERNARDO Austria - model 2000 – rok produkcji – styczeń 2010, nr
seryjny – 10010010, dopuszczenie CE
Maszyna 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
70
30.06.2015
7.000
5.000
Brak ofert sprzedaży takiego samego typu piły formatowej na rynku wtórnym – strony
internetowe ALLEGRO, OLX oraz inni oferenci, w tym strony zagraniczne.
Ceny ofertowe dla nowej piły formatowej BERNARDO BEISIC 2000 - wynoszą 10.000 zł
Przyjmując wartość księgową po amortyzacji z 2017 rok – 5.000 zł – ze względu rok
produkcji 2010 – (8 lat użytkowania) oraz stopień zużycie technicznego w wysokości 10%
rocznie - przyjęto wartość w wysokości:
Średnia cena piły nowej – 10.000 zł, zużycie techniczne 80% - wartość = 10.000 zł x
(1- 80%) = 2.000 zł

Wartość rynkowa piły formatowej wynosi:
W = 2.000 zł
słownie: dwa tysiące złotych

6. Piła formatowa
Producent – Chiny – importer StanDrew Miechucino - model Perfect, typ MJ6116TZ,
rok produkcji – marzec 2014, nr seryjny – 007, dopuszczenie CE
Maszyna 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
68
21.05.2015
24.000
12.000
Brak ofert sprzedaży takiego samego typu piły formatowej na rynku wtórnym – strony
internetowe ALLEGRO, OLX oraz inni oferenci, w tym strony zagraniczne.
Ceny ofertowe dla nowej piły formatowej PERFECT o zbliżonych parametrach (inne typy) wynoszą od 13.700 zł do 14.800 zł
Przyjmując wartość ze względu rok produkcji 2014 – (4 lat użytkowania) oraz stopień zużycie
technicznego w wysokości 10% rocznie - przyjęto wartość w wysokości:
Średnia cena piły nowej – 14.000 zł, zużycie techniczne 40% - wartość = 14.000 zł x
(1-40%) = 8.400 zł
Wartość rynkowa piły formatowej wynosi:
W = 8.400 zł
słownie: osiem tysięcy czterysta złotych

7. Piła formatowa
Producent – Chiny – importer StanDrew Miechucino - model Perfect, typ MJ6132TZ,
rok produkcji – kwiecień 2014, nr seryjny – 012, dopuszczenie CE
Maszyna 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
71
01.01.2015
24.390,24
8.400
Brak ofert sprzedaży takiego samego typu piły formatowej na rynku wtórnym – strony
internetowe ALLEGRO, OLX oraz inni oferenci, w tym strony zagraniczne.
Ceny ofertowe dla nowej piły formatowej PERFECT o zbliżonych parametrach (inne typy) wynoszą od 13.700 zł do 14.800 zł
Przyjmując wartość ze względu rok produkcji 2014 – (4 lat użytkowania) oraz stopień zużycie
technicznego w wysokości 10% rocznie - przyjęto wartość w wysokości:
Średnia cena piły nowej – 14.000 zł, zużycie techniczne 40% - wartość = 14.000 zł x
(1-40%) = 8.400 zł
Wartość rynkowa piły formatowej wynosi:
W = 8.400 zł
słownie: osiem tysięcy czterysta złotych

8. Wiertarka wielowrzecionowa
Brak tabliczki znamionowej oraz opisów maszyny na obudowie – brak możliwości
ustalenia typu oraz roku produkcji.
Maszyna 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
136
30.06.2015
20.000
12.000
Ze względu na brak możliwości ustalenia danych technicznych urządzenia, przyjęto wartość
amortyzacyjną (księgową)
Przyjmując wartość księgową po amortyzacji z 2017 rok – 12.000 zł – ze względu na brak
możliwości odczytania danych technicznych przyjęto wartość w wysokości 12.000 zł.
Wartość wiertarki wielowrzecionowej wynosi:
W = 12.000 zł
słownie: dwanaście tysięcy złotych

9. Wiertarka pozioma
Producent PEMAL Malbork – brak możliwości odczytu danych z tabliczki znamionowej.
Maszyna działająca – w trakcie oględzin użytkowana.

Brak urządzenia technicznego w ewidencji środków trwałych
Występują oferty sprzedaży wizualnie takich samych wiertarek poziomych na rynku
wtórnym – strony internetowe ALLEGRO, OLX .
Ceny ofertowe dla podobnych wizualnie wiertarek wynoszą od 3.200 zł do 3.750 zł
Ze względu na brak danych technicznych oraz roku produkcji przyjęto wartość wiertarki
poziomej w wysokości 2.500 zł

Wartość rynkowa wiertarki poziomej wynosi:
W = 2.500 zł
słownie: dwa tysiące pięćset złotych

10. Strugarka czterostronna WEING-UNIMAT
Producent – MICHAEL WEINIG GMBH - Niemcy - model UNIMAT 17, typ U17A,
rok produkcji – 1988, nr seryjny – 143-5029.
Maszyna 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
109
28.01.2015
10.000
10.000
Występują oferty sprzedaży tego typu strugarek czterostronnych na rynku wtórnym – strony
internetowe ALLEGRO, OLX .
Ceny ofertowe dla tego tupu strugarek czterostronnych wynoszą od 26.500 zł do 29.500 zł
Wartość rynkową przyjęto strugarki czterostronnej przyjęto w wysokości 26.000 zł

Wartość rynkowa strugarki czterostronnej wynosi:
W = 26.000 zł
słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych

11. Maszyna stolarska optimalizerka DIMERT

Brak możliwości ustalenia typu, modelu oraz roku produkcji – brak tabliczki znamionowej
Maszyna niedziałająca – brak sterowania komputerowego oraz uszkodzona elektryka,
stojąca na podwórku i zabezpieczona jedynie streczem.
Wartość złomu

Ewidencja środków trwałych – amortyzacja podatkowa – na dzień 05.09.2017
nr pozycji data wpisania eśtw wartość początkowa zł wartość po amortyzacji zł
53
04.12.2015
135.000
80.000
Ze względu na niesprawność maszyny – przyjęto wartość złomu – w związku z możliwością
wykorzystania wtórnego niektórych części przyjęto 10% wartości po amortyzacji – 8.000 zł
Wartość optymalizerki wynosi:
W = 8.000 zł
słownie: osiem tysięcy złotych

12. Strugarka czterostronna WEINIG SUPER z podajnikiem – Profimat 26 Super

Brak możliwości ustalenia typu, modelu oraz roku produkcji – brak tabliczki znamionowej
Maszyna niedziałająca – uszkodzona pneumatyka oraz elektronika ze sterowaniem, stojąca na
podwórku i zabezpieczona jedynie streczem.
Wartość złomu

Ewidencja środków trwałych – amortyzacja podatkowa – na dzień 05.09.2017
nr pozycji data wpisania eśtw wartość początkowa zł wartość po amortyzacji zł
110
30.06.2015
71.000
50.000
Ze względu na niesprawność maszyny – przyjęto wartość złomu – w związku z możliwością
wykorzystania wtórnego niektórych części przyjęto 10% wartości po amortyzacji – 5.000 zł
Wartość strugarki czterostronnej wynosi:
W = 5.000 zł
słownie: pięć tysięcy złotych

13. Piła panelowa HOLZMA

Producent – MASCHINENBAU GmbH – Niemcy, typ – HPP – 91-2-4100, numer seryjny –
917458, rok produkcji – 1991
Maszyna 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
73
08.12.2015
125.000
80.000
Występują oferty sprzedaży tego typu piły panelowej na rynku wtórnym – strony internetowe
ALLEGRO, OLX .
Wystąpiły dwie ofertowy spzredaży dla tego typu piły panelowej – 46.000 zł oraz 8.000
EURO = 4,3 zł x 8.000 EURO = 34.000 zł + koszty przywozu z Niemiec – 30% ceny
ofertowej = 34.000 zł x (1 + 30%) = 44.200 zł
Wartość rynkową przyjęto piły panelowej przyjęto w wysokości 45.000 zł

Wartość rynkowa piły panelowej wynosi:
W = 45.000 zł
słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych

14. Piła używana

Producent – Rema Reszel, typ – DMMD-40, numer seryjny – 225, rok produkcji – 1989
Maszyna 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
76
30.06.2015
7.000
5.000
Brak ofert sprzedaży takiego samego typu piły formatowej na rynku wtórnym – strony
internetowe ALLEGRO, OLX oraz inni oferenci, w tym strony zagraniczne.
Ceny ofertowe dla innych typów pił formatowych o zbliżonych parametrach tego samego
producenta wahają się od 3.000 zł do 9.000 zł.
Przyjmując wartość księgową po amortyzacji z 2017 rok – 5.000 zł – ze względu na brak
możliwości odczytania roku produkcji przyjęto wartość w wysokości 4.000 zł.
Wartość rynkowa piły formatowej wynosi:
W = 4.000 zł
słownie: cztery tysiące złotych

15. Wielopiła
Producent – TORWEGGE, typ – brak danych, numer seryjny – brak danych, rok produkcji –
brak danych
Maszyna 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
132
22.08.2014
25.600
18.000
Brak ofert sprzedaży takiego samego typu wielopiły na rynku wtórnym – strony internetowe
ALLEGRO, OLX oraz inni oferenci, w tym strony zagraniczne.
Ceny ofertowe dla innych typów wielopił o zbliżonych parametrach innych producentów
wahają się od 12.000 zł do 21.000 zł.
Przyjmując wartość księgową po amortyzacji z 2017 rok – 18.000 zł – ze względu na brak
możliwości odczytania roku produkcji przyjęto wartość w wysokości 15.000 zł.
Wartość rynkowa wielopiły wynosi:
W = 15.000 zł
słownie: piętnaście tysięcy złotych

16. Okleiniarka
Producent – FELDRE Austria, typ – G-300, numer seryjny – 08 234 150, rok produkcji –
2000
Maszyna w trakcie oględzin zabezpieczona streczem w hali produkcyjnej – nieużywana,
najprawdopodobniej działająca.

Ewidencja środków trwałych – amortyzacja podatkowa – na dzień 05.09.2017
nr pozycji data wpisania eśtw wartość początkowa zł wartość po amortyzacji zł
64
30.06.2015
32.000
18.000
Występują oferty sprzedaży tego typu piły panelowej na rynku wtórnym – strony internetowe
ALLEGRO, OLX .
Wystąpiły dwie oferty sprzedaży dla tego typu okleiniarki – 15.300 zł – rok produkcji 2011
oraz 19.700 zł – rok produkcji 2010.
Rok produkcji okleiniarki wycenianej – 2000. Zużycie techniczne ze względu na rok
produkcji przyjęto w wysokości 80% średniej ceny ofertowej tj. 17.000 zł.
Średnia cena ofertowa okleiniarki – 17.000 zł, zużycie techniczne 80% - wartość = 17.000 zł
x (1- 80%) = 3.400 zł
Wartość rynkową okleiniarki przyjęto w wysokości 3.400 zł
Wartość rynkowa okleiniarki wynosi:
W = 3.400 zł
słownie: trzy tysiące czterysta złotych

17. Wózek widłowy
Producent – LINDE, typ – H 15T, numer seryjny – 33OA03006615, rok produkcji – 1990 –
brak przeglądów technicznych z TDT (Transportowy Dozór Techniczny).
Wózek działający

Brak urządzenia technicznego w ewidencji środków trwałych
Występują oferty sprzedaży tego typu lub podobnych wózków widłowych LINDE na rynku
wtórnym – strony internetowe ALLEGRO, OLX .
Wystąpiły dwie oferty sprzedaży dla tego typu wózków widłowych – 12.500 zł – rok
produkcji 1986 oraz 9.500 zł – brak roku produkcji. Wózki działające z przeglądem
technicznym TDT.
Średnia cena ofertowa wózków widłowych – 11.000 zł, obniżenie wartości ze względu na
brak dopuszczeni technicznych – 20%.
Wartość wózka widłowego LINDE = 11.000 zł x (1- 20%) = 8.800 zł

Wartość rynkową wózka widłowego LINDE przyjęto w wysokości 8.800 zł
Wartość rynkowa wózka widłowego LINDE wynosi:
W = 8.800 zł
słownie: osiem tysięcy osiemset złotych

18. Wózek widłowy
Producent – TOYOTA, typ – brak danych, numer seryjny – 02-4FG14FG18-11146 – numer
podany przez kierownika, rok produkcji – brak danych – brak przeglądów technicznych z
TDT (Transportowy Dozór Techniczny).
Wózek działający

Brak urządzenia technicznego w ewidencji środków trwałych
Ze względu na brak danych technicznych oraz roku produkcji – niemożliwe jest ustalenie
ofert sprzedaży podobnych wózków widłowych. Dokonano przeglądu ofert sprzedaży
wózków widłowych marki TOYOTA, ale nie natrafiono na ofertą z wózkiem widłowym
wizualnie podobnym do wycenianego.
Ze względu na podobny stan techniczny do wózka widłowego LINDE oraz brak dopuszczeni
technicznych przyjęto wartość jak dla wózka widłowego LINDE.
Wartość rynkową wózka widłowego TOYOTA przyjęto w wysokości 8.800 zł
Wartość rynkowa wózka widłowego TOYOTA wynosi:
W = 8.800 zł
słownie: osiem tysięcy osiemset złotych

19. Wielopiła używana
Producent – Niemcy, typ – LMK, numer seryjny – 116-011/17, rok produkcji – 1960
Maszyna niedziałająca - uszkodzona

Ewidencja środków trwałych – amortyzacja podatkowa – na dzień 05.09.2017
nr pozycji data wpisania eśtw wartość początkowa zł wartość po amortyzacji zł
134
30.06.2015
40.000
22.000
Ze względu na niesprawność maszyny – przyjęto wartość złomu – w związku z możliwością
wykorzystania wtórnego niektórych części przyjęto 10% wartości po amortyzacji – 2.200 zł
Wartość wielopiły używanej wynosi:
W = 2.200 zł
słownie: dwa tysiące dwieście złotych

20. Frezarka dolnowrzecionowa
Producent - GOMAD Fabryka Maszyn do Drewna Gorzów Wielkopolski – typ F5D-1G, rok
produkcji – 1988, nr seryjny 7110
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
13
30.06.2015
16.300
7.000
Występują oferty sprzedaży frezarki dolnowrzecionowej GOMAD o zbliżonych parametrach
technicznych na rynku wtórnym – strony internetowe ALLEGRO, OLX oraz inni oferenci, w
tym strony zagraniczne.
Ceny ofertowe dla podobnego typu urządzenia technicznego wahają się od 4.400 zł do 5.500
zł.
Średnia cena ofertowa – 5.000 zł
Przyjęto średnią wartość frezarki dolnowrzecionowej w wysokości 5.000 zł.
Wartość rynkowa frezarki dolnowrzecionowej wynosi:
W = 5.000 zł
słownie: pięć tysięcy złotych

21. Wiertarka dłutarka HOUFEK
Producent – HOUFEK Czech – typ VD-26LC, rok produkcji – 10/2007, nr seryjny 310
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
135
30.06.2015
40.000
22.000
Występują oferty sprzedaży wiertarek dłutarek HOUFEK o zbliżonych parametrach
technicznych na rynku wtórnym – strony internetowe ALLEGRO, OLX oraz inni oferenci, w
tym strony zagraniczne.
Ceny ofertowe dla podobnego typu urządzenia technicznego wahają się od 12.100 zł do
16.900 zł.
Średnia cena ofertowa – 14.500 zł
Przyjęto średnią wartość wiertarki dłutarki w wysokości 14.500 zł.
Wartość rynkowa wiertarki dłutarki wynosi:
W = 14.500 zł
słownie: czternaście tysięcy złotych

22. Suszarnia do drewna – zamontowana na stałe w Niechłoninie
Producent – PHU LUKA Poznań – brak możliwości ustalenie danych technicznych
Urządzenie niedziałające – od 3 lat nieużywana – nie wiadomo czy sprawna technicznie
– działająca.

Ewidencja środków trwałych – amortyzacja podatkowa – na dzień 05.09.2017
nr pozycji data wpisania eśtw wartość początkowa zł wartość po amortyzacji zł
111
11.12.2015
145.000
100.000
Ze względu na brak możliwości ustalenia danych technicznych oraz brak możliwości
ustalenia sprawności urządzenia – przyjęto wartość suszarni do drewna – na poziomie 50%
wartości po amortyzacji – 100.000 zł
Wartość suszarni do drewna wynosi:
W = 50.000 zł
słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych

23. Piła panelowa SCHELLING – znajdująca się w Mławie
Producent – SCHELLING & C.o. - Austria – typ – FW 330 – nr seryjny 7589, rok produkcji
1992.
Brak możliwości ustalenie sprawności urządzenia - brak energii elektrycznej –
najprawdopodobniej urządzenie nie działające.

Ewidencja środków trwałych – amortyzacja podatkowa – na dzień 05.09.2017
nr pozycji data wpisania eśtw wartość początkowa zł wartość po amortyzacji zł
74
01.01.2015
24.390,24
12.000
Ze względu na brak możliwości ustalenia danych technicznych oraz brak sprawności
urządzenia – przyjęto wartość piły panelowej – na poziomie 30% wartości po amortyzacji –
3.600 zł
Wartość piły panelowej wynosi:
W = 3.600 zł
słownie: trzy tysiące złotych

24. Komora lakiernicza – zamontowana na stałe w Mławie
Brak możliwości ustalenie danych technicznych
Urządzenie niesprawne – uszkodzona elektronika oraz automatyka.

Ewidencja środków trwałych – amortyzacja podatkowa – na dzień 05.09.2017
nr pozycji data wpisania eśtw wartość początkowa zł wartość po amortyzacji zł
21
25.05.2016
100.000
50.000
Ze względu na brak możliwości ustalenia danych technicznych oraz brak możliwości
ustalenia sprawności urządzenia – przyjęto wartość komory lakierniczej – na poziomie 50%
wartości po amortyzacji – 25.000 zł
Wartość komory lakierniczej wynosi:
W = 25.000 zł
słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych

25. Samochód ciężarowy Volkswagen Caddy
Volkswagen CADDY LIFE TDI – nr rej. NNI 04795, rok produkcji 2005, data pierwszej
rejestracji w kraju – 27.07.2006 r., nr VIN – WV2ZZZ2KZ5X023096, pojemność – 1896
cm3, przebieg – 284.940 km, hak, diesel.
Samochód sprawny – przegląd techniczny – aktualny – do 08.02.2019 r.

Ewidencja środków trwałych – amortyzacja podatkowa – na dzień 05.09.2017
nr pozycji data wpisania eśtw wartość początkowa zł wartość po amortyzacji zł
83
12.1.2010
25.000
8.000
Występują oferty sprzedaży samochodu Volkswagen CADDY, rok produkcji 2006 - na
rynku wtórnym – strony internetowe OTOMOTO .
Oferty sprzedaży samochodów ze stanem licznika od 250 ty. km do 304 tys. km – z takimi
samymi parametrami technicznymi jak wyceniany samochód:
• 304 tys. km – 12.900 zł
• 268 tys. km – 14.500 zł
• 299 tys. km – 11.900 zł
• 290 tys. km – 13.00 zł
średnia cena ofertowa wynosi – 13.000 zł
Średnia cena ofertowa WV CADDY – 13.000 zł, obniżenie wartości ze względu ceny
ofertowe w stosunku do ceny sprzedaży – 10%.
Wartość VW CADDY = 13.000 zł x (1- 10%) = 11.700 zł

Wartość rynkową VW CADDY przyjęto w wysokości 11.700 zł
Wartość rynkowa VW CADDY wynosi:
W = 11.700 zł
słownie: jedenaście tysięcy siedemset złotych

26. Samochód ciężarowy RENAULT MIDLUM 150
RENAULT MIDLUM 150.08/B – nr rej. NNI 08826, rok produkcji 2001, data pierwszej
rejestracji – 26.04.2001 r., nr VIN – VF642AEA000003692, pojemność – 4116 cm3, przebieg
– 347.030 km,
Samochód sprawny – przegląd techniczny – aktualny – do 24.02.2019.
Oględziny odbyły się w zakładzie mechanicznym – samochód przygotowywany do przeglądu
technicznego.

Ewidencja środków trwałych – amortyzacja podatkowa – na dzień 05.09.2017
nr pozycji data wpisania eśtw wartość początkowa zł wartość po amortyzacji zł
87
01.03.2013
8.400
8.000
Wartość rynkowa samochodu Renault z uwzględnieniem przebiegu, wyliczonego za pomocą
programu INFO EKSPERT z marca 2019 roku – wynosi 14.000 zł
Wartość rynkową przyjęto w wysokości 14.000 zł
Wartość rynkowa RENAULT MIDLUM 150.08/B wynosi:
W = 14.000 zł
słownie: czternaście tysięcy złotych

27. Samochód ciężarowy DAF FA LF 45.170
Samochód ciężarowy DAF FA LF 45.170 – nr rej. NNI 10184, rok produkcji 2003 r., data
pierwszej rejestracji – 27.08.2003 r., nr VIN – XLRAE45BF3L250294, pojemność – 3922
cm3, przebieg – brak możliwości sprawdzenia, diesel.
Samochód niesprawny – stoi w miejscowości Gralewo w warsztacie samochodowym –
przegląd techniczny – nieaktualny – do 01.12.2017 r. Brak możliwości ustalenia przyczyny
uszkodzenia pojazdu.

Ewidencja środków trwałych – amortyzacja podatkowa – na dzień 05.09.2017
nr pozycji data wpisania eśtw wartość początkowa zł wartość po amortyzacji zł
86
30.11.2013
15.000
8.000
Wartość rynkowa samochodu DAF FA LF 45.170 dla samochodu sprawnego, wyliczonego
za pomocą programu INFO EKSPERT z marca 2019 roku – wynosi 12.300 zł.

W związku z brakiem możliwości ustalenia uszkodzeń pojazdu zgodnie z ustaleniami z
biegłym z zakresu rzeczoznawstwa pojazdów samochodowych Ryszardem Osmańskim
należy przyjąć ok. 30% wartości jak z samochód sprawny.
Wartość rynkowa DAF FA LA 45.170 wynosi: 12.300 zł x 0,7 = 8.610 zł – przyjęto 8.600 zł
Wartość rynkową przyjęto w wysokości 8.600 zł
Wartość rynkowa DAF FA LF 45.170 wynosi:
W = 8.600 zł
słownie: osiem tysięcy sześćset złotych

