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Dzia³ 2. Œrodki trwa³e w budowie - nowo rozpoczête w okresie sprawozdawczym

Dzia³ 1. Nak³ady na budowê, ulepszenie i nabycie œrodków trwa³ych oraz nabycie wartoœci niematerialnych i prawnych (w tys. z³)

Wyszczególnienie Ogó³em w tym polegaj¹cych na
ulepszeniu b)

0 1 2

Liczba nowo rozpoczêtych 1

Wartoœæ kosztorysowa nowo rozpoczêtych (w tys. z³) 2
a) Wed³ug PKD 2007 - przewa¿aj¹cy rodzaj dzia³alnoœci z zaœwiadczenia o numerze statystycznym. b) Przez ulepszenie nale¿y rozumieæ przebudowê, rozbudowê, rekon-
strukcjê lub modernizacjê œrodka trwa³ego. c) £¹cznie z wydatkami na œrodki trwa³e wyprodukowane poza granicami kraju, a zakupione w kraju od dealera lub poœrednika.

1. Czy jednostka ponios³a wydatki na œrodki trwa³e? (proszê zakreœliæ symbol w³aœciwej odpowiedzi)
Jeœli tak, wype³niæ dzia³ 1 i 2, jeœli nie, równie¿ odes³aæ formularz.

• tak 1

• nie 2

2. Czy jednostka sporz¹dza sprawozdanie finansowe zgodnie z Miêdzynarodowymi Standardami
Rachunkowoœci?(zakreœliæ symbol w³aœciwej odpowiedzi) - patrz objaœnienia

• tak 1

• nie 2

Wyszczególnienie

Nak³ady w okresie sprawozdawczym na

nowe obiekty maj¹tkowe (budowê,
zakup) oraz ulepszenie b) istniej¹cych

nabycie u¿ywanych
œrodków trwa³ych

(nie nale¿y
ujmowaæ

w rubryce 1)
ogó³em w tym

z importu c)
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Ogó³em nak³ady (wiersze 02+03+05+06+07+08+09+10) 01
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grunty (grupa 0) 02

budynki i lokale oraz obiekty in¿ynierii l¹dowej
i wodnej (grupy 1-2) 03

w tym melioracje szczegó³owe (rodzaj 226) 04

maszyny i urz¹dzenia techniczne (grupy 3-6) 05

œrodki transportu (grupa 7) 06

narzêdzia, przyrz¹dy, ruchomoœci i wyposa¿enie (grupa 8) 07

inwentarz ¿ywy (grupa 9) 08

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

09

Pozosta³e nak³ady zwi¹zane z budow¹ œrodka trwa³ego,
które po jej zakoñczeniu nie bêd¹ stanowi³y œrodka trwa³ego 10

Z wartoœci ogó³em przypada na roboty budowlano-monta¿owe 11

Nak³ady na wartoœci niematerialne i prawne 12

w tym
oprogramowanie komputerowe 13

wartoœæ firmy 14

Nak³ady na nieruchomoœci oraz prawa zaliczane do inwestycji 15

(e-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy - WYPE£NIAÆ WIELKIMI LITERAMI)

Obowi¹zek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

(Dz. U. Nr 88, poz. 439, z póŸn. zm.) oraz rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie programu badañ

statystycznych statystyki publicznej na rok 2010 (Dz. U. z 2010 r. Nr 3, poz. 14).

Symbol PKD 2007a)



............................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby
sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie)

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

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

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

Wyszczególnienie

finansowy operacyjny

ogó³em
w tym œrodki
transportu
(grupa 7)

ogó³em
w tym œrodki
transportu
(grupa 7)

0 1 2 3 4
Wartoœæ nowych œrodków trwa³ych przyjêtych
w okresie sprawozdawczym do odp³atnego
u¿ywania na mocy umowy o leasing
(wype³nia leasingobiorca)

1

Wartoœæ œrodków trwa³ych zakupionych
w okresie sprawozdawczym z przeznaczeniem
do oddania w leasing
(wype³nia leasingodawca)

2

Dzia³ 3. Leasing w tys. z³ (bez znaku po przecinku)

Dzia³ 1. Nak³ady na budowê, ulepszenie i nabycie œrodków
trwa³ych oraz nabycie wartoœci niematerialnych i prawnych

W dziale 1 nale¿y wykazaæ wartoœæ nak³adów na œrodki trwa³e
poniesione w okresie sprawozdawczym na budowê i/lub zakup
œrodków trwa³ych (w tym tak¿e niewymagaj¹cych monta¿u lub
instalacji) wraz z kosztami ponoszonymi przy ich nabyciu, tj. kosztami
transportu, za³adunku i wy³adunku, ubezpieczenia w drodze, ce³ itp.,
wartoœæ nak³adów na wytworzenie œrodków trwa³ych we w³asnym
zakresie, koszty dostosowania œrodka trwa³ego do u¿ywania, koszty
monta¿u, wartoœæ nak³adów na ulepszenie istniej¹cych œrodków
trwa³ych, w tym równie¿ na ulepszenie obcych œrodków trwa³ych oraz
pe³n¹ wartoœæ nak³adów na œrodki trwa³e nabyte na mocy umowy
o leasing (finansowy, operacyjny), zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia
29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci.
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 2002 r. Nr 18,
poz. 169 oraz z 2004 r. Nr 160, poz. 2589).
W wierszach od 02 do 08 nale¿y podaæ:
- w rubryce 1 – wartoœæ nak³adów poniesionych na obiekty produkcji
krajowej, jak i z importu, które spe³niaj¹ kryteria zaliczania ich do
œrodków trwa³ych, wykazuj¹c nak³ady na nowe œrodki trwa³e, nak³ady
na ulepszenie istniej¹cych œrodków trwa³ych, w tym obcych
(przebudowê, rozbudowê, rekonstrukcjê, modernizacjê), nak³ady
ponoszone przy nabyciu gruntów,
- w rubryce 2 – wartoœæ nak³adów na zakupy z importu. Przez nak³ady
na œrodki trwa³e z importu nale¿y rozumieæ wydatki poniesione na
œrodki trwa³e (maszyny, urz¹dzenia, œrodki transportu itp.)
wyprodukowane poza granicami kraju, równie¿ w przypadku ich
zakupu u dealera lub poœrednika.
Zakupy œrodków trwa³ych montowanych w kraju z elementów
sprowadzanych z zagranicy nale¿y traktowaæ jako nak³ady krajowe.
Nabycie u¿ywanych œrodków trwa³ych pochodz¹cych z importu nale¿y
traktowaæ jako nowe œrodki trwa³e i wykazywaæ je w rubryce 1 i 2,
natomiast nabycie u¿ywanych œrodków trwa³ych pochodz¹cych z importu,
a u¿ywanych dotychczas przez krajowych w³aœcicieli – nale¿y uwa¿aæ za
krajowe u¿ywane œrodki trwa³e i wykazywaæ tylko w rubryce 3,

- w rubryce 3 – wartoœæ nak³adów na nabycie u¿ywanych œrodków
trwa³ych wraz z nak³adami ponoszonymi przy ich nabyciu, zakup
œrodków trwa³ych w budowie (niezakoñczonych), wartoœæ nak³adów na
nabycie prawa wieczystego u¿ytkowania gruntu, spó³dzielczego
w³asnoœciowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz spó³dzielczego
prawa do lokalu u¿ytkowego.
W wierszu 02 nale¿y wykazaæ nak³ady na zakup gruntu
(grupa 0 wed³ug Klasyfikacji Œrodków Trwa³ych); zakup gruntu nale¿y
traktowaæ jako zakup u¿ywanego œrodka trwa³ego i wykazywaæ
w rubryce 3, a nak³ady na poprawê walorów gruntu (ulepszenie gruntu)
w rubryce 1.
W wierszu 09 nale¿y podaæ poniesione w okresie sprawozdawczym
koszty obs³ugi zobowi¹zañ zaci¹gniêtych w celu sfinansowania
zakupu, budowy lub ulepszenia œrodka trwa³ego oraz zwi¹zane z nimi

ró¿nice kursowe; wartoœci tych nie nale¿y zaliczaæ do wierszy od 02
do 08.
W wierszu 10 nale¿y wykazaæ nak³ady zwi¹zane z budow¹ œrodka
trwa³ego na tzw. pierwsze wyposa¿enie.
W wierszu 11 nale¿y podaæ wartoœæ nak³adów na roboty
budowlano-monta¿owe (bez podatku VAT) zrealizowanych w ci¹gu
roku.
W wierszu 12 nale¿y wykazaæ wydatki poniesione w roku
sprawozdawczym na nabycie wartoœci niematerialnych i prawnych
zaliczanych do aktywów trwa³ych i przeznaczonych do u¿ywania na
potrzeby jednostki, okreœlonych w ustawie z dnia 29 wrzeœnia 1994 r.
o rachunkowoœci.
W wierszu 15 nale¿y wykazaæ wartoœæ inwestycji d³ugoterminowych
w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 wrzeœnia
1994 r. o rachunkowoœci, zwi¹zanych z budow¹ lub zakupem œrodka
trwa³ego oraz nabyciem wartoœci niematerialnych i prawnych, które nie
bêd¹ u¿ytkowane przez jednostkê, lecz zosta³y nabyte w celu
osi¹gniêcia korzyœci ekonomicznych wynikaj¹cych z przyrostu ich
wartoœci, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend
(udzia³ów w zyskach) lub innych po¿ytków, w tym równie¿ z transakcji
handlowych.
Dzia³ 2. Œrodki trwa³e w budowie – nowo rozpoczête w okresie

sprawozdawczym
Do œrodków trwa³ych w budowie zalicza siê: budowê nowych,
ulepszenie (przebudowê, rozbudowê, rekonstrukcjê lub modernizacjê)
istniej¹cych budynków i lokali oraz obiektów in¿ynierii l¹dowej i wodnej
³¹cznie z pierwszym wyposa¿eniem w maszyny, urz¹dzenia
techniczne, œrodki transportu, narzêdzia, przyrz¹dy, ruchomoœci,
inwentarz – spe³niaj¹ce kryteria œrodków trwa³ych oraz pozosta³e
nak³ady zwi¹zane z budow¹, które po jej zakoñczeniu nie bêd¹
stanowi³y œrodka trwa³ego.
Przez nowo rozpoczête rozumie siê te budowy œrodków trwa³ych, których
realizacjê faktycznie rozpoczêto w okresie sprawozdawczym (od stycznia
do koñca badanego okresu).
Jako wartoœæ kosztorysow¹ nak³adów na budowê œrodków trwa³ych
rozpoczynan¹ w okresie sprawozdawczym przyjmuje siê wartoœæ
w cenach bie¿¹cych wynikaj¹c¹ z dokumentacji projektowo-koszto-
rysowej, z uwzglêdnieniem ewentualnych zmian wartoœci kosztorysowej
dokonanych do koñca okresu sprawozdawczego.
Dzia³ 3. Leasing
Dane w wierszu 1 wype³nia leasingobiorca.
W wierszu 1 nale¿y wykazaæ wartoœæ brutto nowych œrodków
trwa³ych przyjêtych w okresie sprawozdawczym do odp³atnego
u¿ywania na mocy umowy o leasing (finansowy, operacyjny) zgodnie
z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci.
Dane w wierszu 2 wype³nia leasingodawca.
W wierszu 2 nale¿y wykazaæ wartoœæ brutto œrodków trwa³ych
zakupionych w okresie sprawozdawczym z przeznaczeniem do
oddania do odp³atnego u¿ywania na mocy umowy o leasing
(finansowy, operacyjny) zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia
29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci.
Wartoœci wykazane w dziale 3 powinny byæ odpowiednio uwzglêdnione
w dziale 1.

(e-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie - WYPE£NIAÆ WIELKIMI LITERAMI)

Objaœnienia do formularza I-01
Uwaga: w e-mailu ka¿dy znak powinien zostaæ wpisany w odrêbnej kratce.
Przyk³ad wype³niania e-maila:

Z E N O N . K O W A L S K I @ X X X . Y Y Y . P L

Objaœnienie do pyt. 2
Czy jednostka sporz¹dza roczne sprawozdanie finansowe zgodnie z Miêdzynarodowymi Standardami Rachunkowoœci? - jednostka udziela
pozytywnej odpowiedzi, zaznaczaj¹c pole “1 tak”, je¿eli sporz¹dza roczne sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 45 ust. 1a lub 1b ustawy
z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z póŸn. zm.).


