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Dzia³ 1. Nak³ady na budowê, ulepszenie i zakup œrodków trwa³ych (w tys. z³)

G£ÓWNY URZ¥D STATYSTYCZNY al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZA£¥CZNIK
do sprawozdania

I-01
o realizacji inwestycji wieloletniej

za okres od pocz¹tku roku

do koñca .... pó³rocza 2004 r.

Urz¹d Statystyczny

w .............................................................

Numer identyfikacyjny - REGON

Przekazaæ/wys³aæ w terminie do dnia
15 lipca, 14 stycznia

.............................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby,
która sporz¹dzi³a sprawozdanie)

.............................................................
(piecz¹tka imienna i podpis osoby

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

........................................................
( miejscowoœæ, data)

Dzia³ 2. Finansowanie nak³adów na œrodki trwa³e (w tys. z³)

Wyszczególnienie
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(rubr. 2+3+4+
+5+7+8)
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Nak³ady na œrodki
trwa³e ogó³em

a) Wed³ug PKD - przewa¿aj¹cy rodzaj dzia³alnoœci z zaœwiadczenia o numerze statystycznym. b) Przez ulepszenie nale¿y rozumieæ prze-
budowê, rozbudowê, rekonstrukcjê lub modernizacjê œrodka trwa³ego. c) £¹cznie z wydatkami na œrodki trwa³e wyprodukowane poza
granicami kraju, a zakupione w kraju od dealera lub poœrednika.

Wyszczególnienie

Nak³ady na:
nowe obiekty
maj¹tkowe

(budowê, zakup)
oraz ulepszenie b)

istniej¹cych

w tym
z importu c)
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Ogó³em nak³ady (w. 2+3+4+5+6+8+9) 1

N
a
k³

a
d
y

n
a

œr
o
d
ki

tr
w

a
³e

grunty (grupa 0) 2

budynki i lokale oraz obiekty in¿ynierii l¹dowej i wodnej (grupy 1-2) 3

maszyny i urz¹dzenia techniczne (grupy 3-6) 4

œrodki transportu (grupa 7) 5

pozosta³e œrodki trwa³e (grupy 8 i 9) 6

w tym narzêdzia, przyrz¹dy, ruchomoœci i wyposa¿enie
(grupa 8) 7

Koszty obs³ugi zobowi¹zañ zaci¹gniêtych w celu sfinansowania zakupu,
budowy lub ulepszenia œrodka trwa³ego oraz zwi¹zane z nimi ró¿nice kur-
sowe w okresie sprawozdawczym

8

Pozosta³e nak³ady zwi¹zane z budow¹ œrodka trwa³ego, które po jej zakoñ-
czeniu nie bêd¹ stanowi³y œrodka trwa³ego 9

WojciechowskaW



OBJAŒNIENIA
do za³¹cznika do sprawozdania I-01

Za³¹cznik wype³niaj¹ tylko te jednostki, któ-
re realizuj¹ inwestycje wieloletnie ujête w
Ustawie Bud¿etowej na bie¿¹cy rok. Ka¿da in-
westycja powinna byæ wykazana na oddziel-
nym formularzu. Jednostki, które zobo-
wi¹zane s¹ do wype³niania sprawozdania
F-01/I-01, za drugi i czwarty kwarta³ - wartoœci
zamieszczone w “Za³¹czniku” ujmuj¹ równie¿
w zbiorczym sprawozdaniu F-01/I-01 cz. II.

Wartoœæ wykazana w rubr. 1 dzia³u 2 po-
winna byæ zgodna z wartoœci¹ w wierszu 1
rubr. 1 dzia³u 1.

W dziale 1 nale¿y wykazaæ wartoœæ ponie-
sionych nak³adów na budowê, ulepszenie
istniej¹cych i (lub) zakup nowych œrodków
trwa³ych.

Do wartoœci nak³adów na œrodki trwa³e zali-
cza siê poniesione w okresie sprawozdaw-
czym nak³ady na nabycie (w tym równie¿ za-
kup œrodków trwa³ych nie wymagaj¹cych
monta¿u) b¹dŸ wytworzenie (monta¿) dla
w³asnych potrzeb œrodków trwa³ych, nak³ady
na œrodki trwa³e w budowie (nie zakoñczone,
tj. na przysz³e œrodki trwa³e), nak³ady na ulep-
szenie (przebudowê, rozbudowê, rekonstru-
kcjê i modernizacjê) w³asnych œrodków
trwa³ych, na ulepszenia w obcych obiektach
oraz inne nak³ady zwi¹zane z budow¹ œrodka
trwa³ego, tzw. pierwsze wyposa¿enie - wraz z
kosztami poniesionymi przy ich nabyciu, tj. ko-
sztami transportu, za³adunku i wy³adunku,
ubezpieczenia w drodze, ce³, itp. - niezale¿nie
od Ÿród³a finansowania.

Do klasyfikowania nak³adów na œrodki
trwa³e (w tym równie¿ nak³adów na œrodki
trwa³e w budowie) wed³ug grup i rodzajów
nale¿y pos³ugiwaæ siê Klasyfikacj¹ Œrodków

Trwa³ych wprowadzon¹ rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w
sprawie Klasyfikacji Œrodków Trwa³ych (KŒT)
(Dz. U. Nr 112, poz. 1317 z póŸn. zm. ).

1. W rubr. 1 nale¿y podaæ informacje o
nak³adach poniesionych na obiekty produkcji
krajowej jak i z importu, które spe³niaj¹ kryte-
ria zaliczania ich do œrodków trwa³ych,
wykazuj¹c nak³ady na nowe œrodki trwa³e,
nak³ady na ulepszenie istniej¹cych œrodków
trwa³ych (przebudowê, rozbudowê, rekonstru-
kcjê, modernizacjê) oraz nak³ady ponoszone
przy nabyciu gruntów.

2. W rubr. 2 nale¿y podaæ wartoœæ
nak³adów na œrodki trwa³e z importu, tj.
wartoœæ wydatków poniesionych na œrodki
trwa³e (maszyny, urz¹dzenia, œrodki transpo-
rtu, itp.) wyprodukowane poza granicami kra-
ju, równie¿ w przypadku ich zakupu u dealera
lub poœrednika. Zakupy œrodków trwa³ych
montowanych w kraju z elementów sprowa-
dzanych z zagranicy nale¿y traktowaæ jako
nak³ady krajowe.

3. W wierszu 8 nale¿y podaæ koszty
obs³ugi zobowi¹zañ zaci¹gniêtych w celu sfi-
nansowania zakupu, budowy lub ulepszenia
œrodka trwa³ego oraz zwi¹zane z nimi ró¿nice
kursowe w okresie sprawozdawczym,
wartoœci tych nie nale¿y zaliczaæ do wierszy
od 2 do 7.

4. W wierszu 9 nale¿y wykazaæ nak³ady
zwi¹zane z budow¹ œrodka trwa³ego, które po
jej zakoñczeniu i rozliczeniu nie bêd¹ stano-
wi³y œrodka trwa³ego ze wzglêdu np. na prze-
widywany krótki okres u¿ytkowania, tzw. pier-
wsze wyposa¿enie.


