
Cod 27    - lei-

A B 10=11+12+13
+14+15+16

11 12 13 14 15 16 17=3+4-10 18 19 20 21=18+19-20 22=17-21-23-24 23=17-21-22-24 24=17-21-22-23

ACTIVE FIXE NECORPORALE 01 x x x x x x x x x x x x x

Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000) 02  
Concesiuni, brevete,licenţe,mărci comerciale,drepturi şi active similare 
(ct 2050000) 03 2,458,282 2,151,653 189,851 2,341,504 116,778

Alte active fixe necorporale  (ct.2080100, 2080200) 04 4,938,853 1,052,513 12,999 1,065,512 3,873,341

TOTAL (rd. 02+03+04) 05 7,397,135 3,204,166 202,850 3,407,016 3,990,119

ACTIVE FIXE CORPORALE 06 x x x x x x x x x x x x x

Amenajări la terenuri (ct.2110200) 07

Construcţii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care: 08 10,184,000 2,745,155 203,680 2,948,835 7,235,165

  - drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte 
şi tunele  (ct.2120101) 09

  - drumuri industriale şi agricole (ct. 2120102) 10

  - infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, 
podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele (2120201) 11

  - poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi 
feroviare şi rutiere; viaducte (ct. 2120301) 12

  - tunele (ct.2120401) 13
  - piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru 
avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare (ct. 2120501) 14

  - canale pentru navigaţie (ct. 2120601) 15

  - alte active fixe încadrate în grupa construcţii (2120901), din 
care: 16 10,184,000 2,745,156 203,680 2,948,836 7,235,164

                - locuințe ANL 16.1
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii  
(ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400) 17 8,491,876 7,474,409 493,146 7,967,555 524,321

Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor 
umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct.2140000) 18 3,783,902 3,375,457 218,672 3,594,129 189,773

TOTAL (rd. 07+08+17+18) 19 0 22,459,778 13,595,021 915,498 0 14,510,519 7,949,259

TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19) 20 0 29,856,913 16,799,187 1,118,348 0 17,917,535 11,939,378

NOTA:

*) Coloana 5 se completează cu creşterile de valoare din reevaluare evidenţiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 78103"Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe";

**) Coloana 11 se completează cu reducerile de valoare din reevaluare evidenţiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 68103"Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe";
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***) Coloana 12 se completează cu valoarea amortizării eliminată din valoarea activului fix în situaţia în care reevaluarea se efectuează de către evaluatori autorizaţi. Aceeaşi valoare se completează şi pe 
coloana 20 "Reduceri".
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