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Dzia³ 1. Wartoœæ brutto œrodków trwa³ych oraz nak³ady na ich budowê, zakup i ulepszenie w tys. z³ (bez znaku po przecinku)

Nazwa i symbol wg Klasyfikacji Œrodków Trwa³ych

0
Ogó³em (w.02+04+06+08+10+11+12)

01

Grunty (grupa 0)

02

w tym zasadzenia wieloletnie
Budynki i lokale (grupa 1)
w tym budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (rodzaje 110 i 122)
Obiekty in¿ynierii l¹dowej i wodnej (grupa 2)
w tym melioracje szczegó³owe
(rodzaj 226)
Maszyny i urz¹dzenia techniczne
(grupy 3-6)
w tym zespo³y komputerowe
(rodzaj 491)

stan
na pocz¹tek
roku

wzrost wartoœci
brutto z tytu³u
innego ni¿
budowa, zakup
ulepszenie ab)

1

2

Œrodki trwa³e
zmniejszenie wartoœci brutto z tytu³u:
likwidacji

sprzeda¿y

3

4

innego ni¿
stan na koniec
wymienione (w tym
roku
c)
przekazania )
w rubr. 3 i 4
5

6

Nak³ady na:
nowe obiekty
zakup
maj¹tkowe
u¿ywanych
(budowa,
œrodków
zakup) oraz
trwa³ych
ulepszenie a)
istniej¹cych
7
8

03
04
05
06
07
08
09

Œrodki transportu (grupa 7)

10
Narzêdzia, przyrz¹dy, ruchomoœci i wyposa¿e11
nie (grupa 8)
Inwentarz ¿ywy (grupa 9)

12

a)
Przez ulepszenie nale¿y rozumieæ przebudowê, rozbudowê, rekonstrukcjê lub modernizacjê. b) W przypadku otrzymania œrodków trwa³ych od innych podmiotów, proszê podaæ w wierszach 1 i 2 od
których (nazwa i miejscowoœæ) oraz ich wartoœæ c) W przypadku przekazania œrodków trwa³ych innym podmiotom, proszê podaæ w wierszach 3 - 6 którym (nazwa i miejscowoœæ) oraz ich wartoœæ

1.

3.

5.

2.

4.

6.

Dane uzupe³niaj¹ce do dzia³u 1 w tys. z³ (bez znaku po przecinku)
dróg, mostów, wiaduktów, estakad, tuneli, przejœæ nadziemnych i podziemnych (rodzaje 220 i 223) 13
Z wiersza 06 rubr. 6 przypada na wartoœæ:
wiersz 08
Z rubr. 7

wiersz 10

przypada na import:

wiersz 11

melioracji podstawowych (rodzaj 225)

14

maszyn i urz¹dzeñ technicznych (grupy 3-6)

15

œrodków transportu (grupa 7)

16

narzêdzi, przyrz¹dów, ruchomoœci i wyposa¿enia (grupa 8)

17

Wartoœæ nowych, przyjêtych do u¿ytku (do ewidencji budynków i lokali (grupa 1)
œrodków trwa³ych) w roku sprawozdawczym (bez
zakupów u¿ywanych):
obiektów in¿ynierii l¹dowej i wodnej (grupa 2)

18
19

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

20

Pozosta³e nak³ady zwi¹zane z realizacj¹ inwestycji (budow¹ œrodka trwa³ego), które po jej zakoñczeniu nie bêd¹ stanowi³y œrodka trwa³ego

21

Wartoœæ brutto (tj. bez potr¹cenia umorzeñ) wartoœci niematerialnych i prawnych (stan w dniu 31 XII)

22

autorskie prawa maj¹tkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje

23

oprogramowanie komputerowe

24

dokumentacja i projekty zagospodarowania z³ó¿ oraz oceny eksploatacji z³ó¿, prawa eksploatacji gruntu zwi¹zanego ze
z³o¿ami

25

koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)

26

prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, u¿ytkowych oraz zdobniczych

27

koszty zakoñczonych prac rozwojowych

28

w tym
w tym

w tym koszty prac rozwojowych zwi¹zanych z eksploatacj¹ z³ó¿

29

wartoœæ firmy

30

Dzia³ 1.0. Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) w tys. z³ (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie

Ogó³em
(rubr.
2+3+4+6+7+8)

Grunty
(grupa 0)

Budynki i lokale
(grupa 1)

0

1

2

3

Dotychczasowe odpisy amortyzacyjne
(umorzeniowe) ogó³em
w tym wartoœæ œrodków trwa³ych ca³kowicie
zamortyzowanych (umorzonych)

1
2

Obiekty
in¿ynierii
l¹dowej
i wodnej
(grupa 2)
4

w tym
melioracje
szczegó³owe
(rodzaj 226)

Maszyny
i urz¹dzenia
techniczne
(grupy 3-6)

Œrodki
transportu
(grupa 7)

5

6

7

Narzêdzia,
przyrz¹dy,
ruchomoœci
i wyposa¿enie
(grupa 8)
8

