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Akwwaipas¡ va *,ycenia sie ws za3

1. wadoéc¡n¡eñateralne ipÉwnewyceiia sie wedlus cen ¿kupu/nabyci¿.

uñoÉénie/ amorty¿.ia wa^oé.i niematefiá ny.h i pEwnych ña*rapuje

olci ñoñ¡naln.r, ¿sodnie z q 2 ud. 5

3 Ssny mate arów ¡ towarów,
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