Inwestycje. Środki trwałe

Investments. Fixed assets

Inwestycje

Investments

1. Nakłady inwestycyjne to nakłady finansowe lub rzeczowe,
których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja lub modernizacja) istniejących obiektów majątku trwałego, a także nakłady na
tzw. pierwsze wyposażenie inwestycji.
Nakłady inwestycyjne dzielą się na nakłady na środki trwałe
oraz pozostałe nakłady.
Nakłady na środki trwałe to nakłady na:
– budynki i budowle (obejmują budynki i lokale oraz obiekty
inżynierii lądowej i wodnej), w tym m.in. roboty budowlano-montażowe, dokumentacje projektowo-kosztorysowe,
– maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (łącznie
z przyrządami, ruchomościami i wyposażeniem),
– środki transportu,
– inne, tj.: melioracje wodne, poprawę walorów (ulepszenie)
gruntów, inwentarz żywy (stado podstawowe) i zasadzenia
wieloletnie oraz odsetki od kredytów i pożyczek inwestycyjnych za okres realizacji inwestycji.
Pozostałe nakłady to nakłady na tzw. pierwsze wyposażenie
inwestycji oraz inne koszty związane z realizacją inwestycji. Nakłady te nie zwiększają wartości środków trwałych.
2. Nakłady inwestycyjne zaliczono do odpowiednich sekcji PKD
2007 zgodnie z zaklasyfikowaniem działalności inwestora (podmiotu gospodarki narodowej), z wyjątkiem nakładów na obiekty
niezwiązane z jego podstawową działalnością, które zaliczono
do odpowiednich sekcji według kryterium przeznaczenia obiektu
(dotyczy np.: budynków i lokali mieszkalnych, obiektów przeznaczonych dla potrzeb edukacji, ochrony zdrowia, sportu i rekreacji).

1. Investment outlays are financial or material expenditures,
aimed at creating new fixed assets or improving (rebuilding, enlargement, reconstruction or modernisation) existing fixed capital items
as well as outlays on so-called initial equipment for the investment.
Investment outlays are divided into outlays on fixed assets and
other outlays.
Outlays on fixed assets include expenditures on:
– buildings and structures (include buildings and premises
as well as civil and water engineering structures), including, among others, construction and assembly works,
design-cost-estimate documentations,
– machinery, technical equipment and tools (including instruments, movables and equipment),
– transport equipment,
– others, i.e. irrigation and drainage, land quality improvements, livestock (basic herd), long-term plantings and
interest on investment credits and loans for the period of
investment implementation.
Other outlays are expenditures on so-called initial equipment for
the investment and other costs related to the implementation of the
investment. These outlays do not increase the value of fixed assets.
2. Investment outlays are included into the appropriate sections of the NACE Rev. 2 in accordance with the classification of
the investor’s activity (entity of the national economy), with the
exception of outlays on structures not connected with its basic
activity, which were included into the appropriate sections according to the criteria of structure destination (concerning e.g.: residential buildings and premises, buildings for education, health
care, sport and recreational purposes).

Środki trwałe

Fixed assets

1. Do środków trwałych zalicza się kompletne i nadające się
do użytku składniki majątkowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, w tym również: drogi publiczne, ulice i place
łącznie z poboczami i podbudową, uzbrojenie terenu, zasadzenia wieloletnie, melioracje, budowle wodne, grunty, inwentarz
żywy (stado podstawowe) oraz od 1 stycznia 2002 r. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze
prawo do lokalu niemieszkalnego (użytkowego).
Dane o środkach trwałych nie obejmują:
– wartości gruntów, uznanych od 1 stycznia 1991 r. za środki
trwałe zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
12 grudnia 1990 r. (Dz. U. poz. 529),
– prawa użytkowania wieczystego gruntu, uznanego od
1 stycznia 2002 r. za środki trwałe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2021 r.
poz. 217, z późn. zm.).
2. Wartość brutto środków trwałych jest to wartość równa
nakładom poniesionym na ich zakup lub wytworzenie, bez potrącenia wartości zużycia (umorzenia).
Przez wartość brutto środków trwałych w bieżących cenach
ewidencyjnych według stanu w dniu 31 grudnia należy rozumieć:
– w zakresie środków trwałych przekazanych do eksploatacji:
– przed 1 stycznia 1995 r. – wartość w cenach odtworzenia
z września 1994 r.,
– po 1 stycznia 1995 r. – wartość w cenach bieżących nabycia lub wytworzenia;
– w podmiotach stosujących Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), wprowadzone od 1 stycznia
2005 r. – również wycenę według wartości godziwej.
Wartość brutto w cenach odtworzenia została ustalona
w wyniku aktualizacji (wyceny) środków trwałych w gospodarce
narodowej dokonanej według stanu w dniu 1 stycznia 1995 r.
zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 20 stycznia 1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych (Dz. U. poz. 34).

1. Fixed assets include asset components and other objects
completed and ready for usage with an expected period of utility
exceeding 1 year, of which also: public roads, streets and squares together with shoulders and foundations, development of
land tracts, long-term plantings, irrigation and drainage, water
structures, land, livestock (basic herd) as well as since 1 January
2002 cooperative ownership right to residential premises and cooperative right to non-residential (of utility character) premises.
Data regarding fixed assets do not include:
– value of land recognised, since 1 January 1991, as fixed
assets, in accordance with the Regulation of the Council of
Ministers of 12 December 1990 (Journal of Laws item 529),
– right of perpetual usufruct of land, regarded as fixed assets
since 1 January 2002, in accordance with Accounting Act
of 29 September 1994 (Journal of Laws 2020 item 217,
as amended).
2. The gross value of fixed assets is the value equal to the
outlays incurred on their purchase or manufacturing them, without deducting consumption value (depreciation).
The gross value of fixed assets at current book-keeping
prices is understood, as of 31 December:
– within the scope of fixed assets designated for exploitation:
– before 1 January 1995 – as the value at replacement
prices of September 1994,
– after 1 January 1995 – as the purchase or manufacturing
value at current prices;
– in units that use International Accounting Standards (IAS)
implemented since 1 January 2005 – also revaluation according to fair value.
The gross value at replacement prices was established as a
result of the revaluation of fixed assets in the national economy as
of 1 January 1995, in accordance with the decisions of the Regulation of the Minister of Finance, dated 20 January 1995, regarding
the depreciation of fixed assets and intangible fixed assets, as well
as the revaluation of fixed assets (Journal of Laws item 34).

