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CAPEX 

 

Wysokość nakładów inwestycyjnych w roku którego dotyczy raport (nakłady 

inwestycyjne w ujęciu bezwzględnym) 

Zwiększenie stanu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 

ciągu danego roku obrotowego przed amortyzacją, umorzeniem oraz wszelkimi aktualizacjami 

wyceny, w tym wynikającymi z przeszacowania oraz utraty wartości, dla danego roku 

obrotowego, z wyłączeniem zmian wartości godziwej.  Zwiększenie stanu rzeczowych 

aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wynikające z połączenia jednostek 

gospodarczych.  

W przypadku przedsiębiorstw niefinansowych stosujących międzynarodowe standardy 

sprawozdawczości finansowej (MSSF) przyjęte rozporządzeniem (WE) 1126/2008, nakłady 

inwestycyjne obejmują koszty rozliczane w oparciu o: 

a) MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe, pkt 73 lit. e) ppkt (i) oraz (iii); 

b) MSR 38 Wartości niematerialne, pkt 118 lit. e) ppkt (i); 

c) MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne, pkt 76 lit. a) i b) (w przypadku modelu wartości 

godziwej); 

d) MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne, pkt 79 lit. d) ppkt (i) oraz (ii) (w przypadku modelu 

opartego na cenie nabycia lub koszcie wytworzenia); 

e) MSR 41 Rolnictwo, pkt 50 lit. b) oraz e); 

f) MSSF 16 Leasing, pkt 53 lit. h). 

W przypadku przedsiębiorstw niefinansowych stosujących krajowe ogólnie przyjęte zasady 

rachunkowości (GAAP) nakłady inwestycyjne obejmują koszty rozliczane zgodnie z mającymi 

zastosowanie GAAP, które odpowiadają kosztom uwzględnionym w nakładach inwestycyjnych 

przez przedsiębiorstwa niefinansowe stosujące MSSF.  

Leasingu, który nie prowadzi do ujęcia aktywów z tytułu prawa do użytkowania, nie zalicza się 

do nakładów inwestycyjnych. 

 

Przypisanie działalności 

 

1. Poszczególne pozycje nakładów inwestycyjnych należy przypisać do działalności 

gospodarczych  

PRZYKŁAD:  koszt działalności badawczo - rozwojowej -> działalność: Pomoc przeznaczona 

na badania rynkowe, rozwój oraz innowacje 

 

2. Jeśli działalności nie ma na liście, należy wybrać działalność „inna”. 
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3. Jeśli część danej działalności powiązana jest z wydobywaniem, magazynowaniem 

transportem lub produkcją paliw kopalnych należy ją wykazać osobno 

PRZYKŁAD:   

Nr 

działalności 

Działalność Udział  

w obrocie 

Komentarz 

6.8. Transport wodny śródlądowy 

towarów 

30% Transport towarów innych niż 

paliwa kopalne 

6.8. Transport wodny śródlądowy 

towarów 

25% Transport paliw kopalnych 

 

4. Jeśli nakłady inwestycyjne są częścią planu nakładów inwestycyjnych tzn.: 

planu nakładów inwestycyjnych, który spełnia określone poniżej warunki:  

a) plan ma na celu rozszerzenie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa zgodnej z 

systematyką lub modernizację działalności gospodarczej kwalifikującej się do 

systematyki, tak aby dostosować ją do systematyki w okresie pięciu lat; 

b) plan musi zostać ujawniony na zagregowanym poziomie działalności gospodarczej i 

zatwierdzony przez zarząd przedsiębiorstw niefinansowych bezpośrednio lub w drodze 

delegacji. 

należy to zaznaczyć w zestawieniu 


