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OPEX 

 

 Wysokość wydatków operacyjnych w roku którego dotyczy raport (wydatki operacyjne 

w ujęciu bezwzględnym) 

Bezpośrednie, nieskapitalizowane koszty związane z pracami badawczo-rozwojowymi, 

działaniami w zakresie renowacji budynków, leasingiem krótkoterminowym, konserwacją i 

naprawami oraz wszelkie inne bezpośrednie wydatki związane z bieżącą obsługą składników 

rzeczowych aktywów trwałych przez przedsiębiorstwo lub osobę trzecią, którym zlecono na 

zasadzie outsourcingu działania niezbędne do zapewnienia ciągłego i efektywnego 

funkcjonowania tych aktywów. 

Przedsiębiorstwa niefinansowe, które stosują krajowe GAAP i nie kapitalizują aktywów z tytułu 

prawa do użytkowania, uwzględniają koszty leasingu w wydatkach operacyjnych oprócz 

kosztów wymienionych w akapicie pierwszym. 

 

Przypisanie działalności 

 

1. Poszczególne pozycje wydatków operacyjnych 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”. 

 

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 wydatki operacyjne są częścią planu nakładów inwestycyjnych tzn.: 
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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 

 

5. Jeżeli wydatki operacyjne nie są istotne dla modelu biznesowego przedsiębiorstwa nie 

należy ich przypisywać do działalności. W systemie SREPORT należy wybrać opcję „nie 

dotyczy”. Stosowne wyjaśnienie należy zamieścic w ramach pytań jakościowych: „zasady 

rachunkowości”.  

 

 


