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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
(WARIANT PORÓWNAWCZY) 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
(WARIANT KALKULACYJNY) 

 
A. Przychody netto ze sprzeda ży i zrównane  
     z nimi  
     I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 
     II. Zmiana stanu produktów 
         (zwiększenie +, zmniejszenie –) 
     III. Koszt wytworzenia produktów na własne  
          potrzeby jednostki 
     IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów  
           i materiałów 
 
B. Koszty działalno ści operacyjnej 
     I. Amortyzacja 
     II. Zużycie materiałów i energii 
     III. Usługi obce 
     IV. Podatki i opłaty 
     V. Wynagrodzenia 
     VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 
     VII. Pozostałe koszty rodzajowe 
     VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 
 
C. Zysk (strata) ze sprzeda ży (A-B) 
 
D. Pozostałe przychody operacyjne 
     I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów  
         trwałych 
     II. Dotacje 
     III. Inne przychody operacyjne 
 
E. Pozostałe koszty operacyjne 
     I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów  
         trwałych 
     II. Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych 
     III. Inne koszty operacyjne 
 
F. Zysk (strata) z działalno ści operacyjnej   
    (C+D-E) 
 
G. Przychody finansowe 
     I. Dywidendy i udziały w zyskach 
     II. Odsetki 
     III. Zysk ze zbycia aktywów finansowych 
     IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 
     V. Inne 
 
H. Koszty finansowe 
     I. Odsetki 
     II. Strata ze zbycia aktywów finansowych 
     III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 
     IV. Inne 
 
I. Zysk (strata) na działalno ści gospodarczej  
   (F+G-H) 
 
J. Wynik zdarze ń nadzwyczajnych  (J.I-J.II) 
     I. Zyski nadzwyczajne 
     II. Straty nadzwyczajne 

 
A. Przychody netto ze sprzeda ży produktów,  
     towarów i materiałów  
     I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  
     II. Przychody netto ze sprzedaży towarów  
         i materiałów 
 
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów  
     i materiałów  
     I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 
     II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 
 
C. Zysk (strata) brutto na sprzeda ży (A-B) 
 
D. Koszty sprzeda ży 
 
E. Koszty ogólnego zarz ądu  
 
F. Zysk (strata) ze sprzeda ży (C-D-E) 
 
G. Pozostałe przychody operacyjne 
     I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów  
         trwałych 
     II. Dotacje 
     III. Inne przychody operacyjne 
 
H. Pozostałe koszty operacyjne 
     I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów  
         trwałych 
     II. Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych 
     III. Inne koszty operacyjne 
 
I. Zysk (strata) z działalno ści operacyjnej  
   (F+G-H) 
 
J. Przychody finansowe 
     I. Dywidendy i udziały w zyskach 
     II. Odsetki 
     III. Zysk ze zbycia aktywów finansowych 
     IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 
     V. Inne 
 
K. Koszty finansowe 
     I. Odsetki 
     II. Strata ze zbycia aktywów finansowych 
     III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 
     IV. Inne 
 
L. Zysk (strata) na działalno ści gospodarczej   
    (I+J-K) 
 
M. Wynik zdarze ń nadzwyczajnych  (M.I-M.II) 
     I. Zyski nadzwyczajne 
     II. Straty nadzwyczajne 
 
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M) 
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K. Zysk (strata) brutto  (I+/-J) 
 
L. Podatek dochodowy 
 
M. Pozostałe obowi ązkowe zmniejszenia zysku  
     (zwiększenie straty)  
 
N. Zysk (strata) netto  (K-L-M) 
 

 
O. Podatek dochodowy 
 
P. Pozostałe obowi ązkowe zmniejszenia zysku  
     (zwiększenie straty)  
 
R. Zysk (strata) netto (N-O-P) 
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ZMIANY W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM 

I. Kapitał (fundusz) własny na pocz ątek okresu (BO) (korekty bł ędów podstawowych) 

Ia. Kapitał (fundusz) podstawowy na  pocz ątek okresu (po korektach) 

     
     1. Kapitał (fundusz) podstawowy na pocz ątek okresu 

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego (+/-) 
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 

     2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na pocz ątek okresu 
         2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy (+/-) 
         2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 
     3. Udziały (akcje) własne do umorzenia na pocz ątek okresu (+/-) 
         3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu (+/-) 
 
 
     4. Kapitał (fundusz) zapasowy na pocz ątek okresu  
         4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego (+/-) 
         4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 
 
 
     5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na pocz ątek okresu  
         5. 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny (+/-) 
         5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 
 
 
     6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na p oczątek okresu 
         6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych (+/-) 
         6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 
 
 
     7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz ątek okresu 
         7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu (korekty błędów podstawowych) 
         7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach (+/-) 
         7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 
         7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu (korekty błędów podstawowych) 
         7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach (+/-) 
         7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 
         7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 
 
 
     8. Wynik netto 
          a) zysk netto 
          b) strata netto 
          c) odpisy z zysku  
 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 

III. Kapitał (fundusz) własny po uwzgl ędnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia stra ty) 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
(METODA BEZPOŚREDNIA) 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
(METODA POŚREDNIA) 

 
A. Przepływy środków pieni ężnych  
     z działalno ści operacyjnej  
     I. Wpływy 
         1. Sprzedaż 
         2. Inne wpływy z działalności operacyjnej 
     II. Wydatki 
         1. Dostawy i usługi 
         2. Wynagrodzenia netto 
         3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  
             oraz inne świadczenia 
         4. Podatki i opłaty o charakterze  
             publicznoprawnym 
         5. Inne wydatki operacyjne 
     III. Przepływy pieniężne netto z działalności   
          operacyjnej (I-II) 
 
B. Przepływy środków pieni ężnych  
     z działalno ści inwestycyjnej  
     I. Wpływy 
         1. Zbycie wartości niematerialnych i 
prawnych  
             oraz rzeczowych aktywów trwałych 
         2. Zbycie inwestycji w nieruchomości  
             oraz wartości niematerialne i prawne 
         3. Z aktywów finansowych, w tym: 
             a) w jednostkach powiązanych 
             b) w pozostałych jednostkach 
                  - zbycie aktywów finansowych 
                  - dywidendy i udziały w zyskach 
                  - spłata udzielonych pożyczek  
                    długoterminowych 
                  - odsetki 
                  - inne wpływy z aktywów finansowych 
         4. Inne wpływy inwestycyjne 
     II. Wydatki  
         1. Nabycie wartości niematerialnych  
             i prawnych oraz rzeczowych aktywów  
             trwałych 
         2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości  
             niematerialne i prawne 
         3. Na aktywa finansowe, w tym: 
             a) w jednostkach powiązanych 
             b) w pozostałych jednostkach 
                  - nabycie aktywów finansowych 
                  - udzielone pożyczki długoterminowe 
         4. Inne wydatki inwestycyjne 
     III. Przepływy pieniężne netto z działalności  
           inwestycyjnej (I-II)         
 
C. Przepływy środków pieni ężnych  
     z działalno ści finansowej  
         1. Wpływy netto z wydania udziałów  
             (emisji akcji) i innych instrumentów    
             kapitałowych oraz dopłat do kapitału 
         2. Kredyty i pożyczki 
         3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 
         4. Inne wpływy finansowe 

 
A. Przepływy środków pieni ężnych  
     z działalno ści operacyjnej  
     I. Zysk (strata) netto 
     II. Korekty razem 
         1. Amortyzacja 
         2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 
         3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 
         4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 
         5. Zmiana stanu rezerw 
         6. Zmiana stanu zapasów 
         7. Zmiana stanu należności 
         8. Zmiana stanu zobowiązań  
             krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów  
             i pożyczek 
         9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 
         10. Inne korekty 
     III. Przepływy pieniężne netto z działalności   
          operacyjnej (I+/-II) 
 
B. Przepływy środków pieni ężnych  
     z działalno ści inwestycyjnej  
     I. Wpływy 
         1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych  
             oraz rzeczowych aktywów trwałych 
         2. Zbycie inwestycji w nieruchomości  
             oraz wartości niematerialne i prawne 
         3. Z aktywów finansowych, w tym: 
             a) w jednostkach powiązanych 
             b) w pozostałych jednostkach 
                  - zbycie aktywów finansowych 
                  - dywidendy i udziały w zyskach 
                  - spłata udzielonych pożyczek  
                    długoterminowych 
                  - odsetki 
                  - inne wpływy z aktywów finansowych 
         4. Inne wpływy inwestycyjne 
     II. Wydatki  
         1. Nabycie wartości niematerialnych  
             i prawnych oraz rzeczowych aktywów  
             trwałych 
         2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości  
             niematerialne i prawne 
         3. Na aktywa finansowe, w tym: 
             a) w jednostkach powiązanych 
             b) w pozostałych jednostkach 
                  - nabycie aktywów finansowych 
                  - udzielone pożyczki długoterminowe 
         4. Inne wydatki inwestycyjne 
     III. Przepływy pieniężne netto z działalności  
           inwestycyjnej (I-II)      
 
C. Przepływy środków pieni ężnych  
     z działalno ści finansowej  
     I. Wpływy  
         1. Wpływy netto z wydania udziałów  
             (emisji akcji) i innych instrumentów    
             kapitałowych oraz dopłat do kapitału 
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     II. Wydatki  
         1. Nabycie udziałów (akcji) własnych  
         2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz  
             właścicieli 
         3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, 
             wydatki z tytułu podziału zysku 
         4. Spłaty kredytów i pożyczek 
         5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 
         6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 
         7. Płatności zobowiązań z tytułu umów  
             leasingu finansowego 
         8. Odsetki 
         9. Inne wydatki finansowe 
     III. Przepływy pieniężne netto z działalności  
          finansowej (I-II)    
 
D. Przepływy pieni ężne netto razem   
     (A.III+/-B.III+/-C.III) 
 
E. Bilansowa zmiana stanu środków  
     pieni ężnych , w tym: 
     - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu   
        różnic kursowych 
 
F. Środki pieni ężne na pocz ątek okresu 
 
G. Środki pieni ężne na koniec okresu  (F+/-D) 
 

         2. Kredyty i pożyczki 
         3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 
         4. Inne wpływy finansowe 
     II. Wydatki  
         1. Nabycie udziałów (akcji) własnych  
         2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz  
             właścicieli 
         3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, 
             wydatki z tytułu podziału zysku 
         4. Spłaty kredytów i pożyczek 
         5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 
         6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 
         7. Płatności zobowiązań z tytułu umów  
             leasingu finansowego 
         8. Odsetki 
         9. Inne wydatki finansowe 
     III. Przepływy pieniężne netto z działalności  
          finansowej (I-II)   
 
D. Przepływy pieni ężne netto razem   
     (A.III+/-B.III+/-C.III) 
 
E. Bilansowa zmiana stanu środków  
     pieni ężnych , w tym: 
     - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu   
        różnic kursowych 
 
F. Środki pieni ężne na pocz ątek okresu 
 
G. Środki pieni ężne na koniec okresu  (F+/-D) 
 

 


