DZIAŁ XIX

CHAPTER XIX

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

FINANCES OF ENTERPRISES

Uwagi ogólne

General notes

1. Wyniki finansowe przedsiębiorstw prezentuje
się w dostosowaniu do ustawy z dnia 29 IX 1994 r.
o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2009, Nr
152, poz. 1223, z późniejszymi zmianami).
Dane w zakresie gospodarki finansowej przedsiębiorstw obejmują podmioty gospodarcze prowadzące księgi rachunkowe, w których liczba
pracujących przekracza 9 osób.
Dane nie obejmują banków, instytucji ubezpieczeniowych, domów i biur maklerskich, towarzystw
inwestycyjnych i emerytalnych, narodowych funduszy inwestycyjnych, szkół wyższych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
instytucji kultury posiadających osobowość prawną
i gospodarstw indywidualnych w rolnictwie.
2. Przychody z całokształtu działalności (kwoty otrzymane i należne) obejmują:
1) przychody netto ze sprzedaży w kraju i na export wytworzonych przez jednostkę produktów
(wyrobów gotowych, półfabrykatów oraz usług),
a także opakowań, wyposażenia i usług obcych, jeżeli są one fakturowane odbiorcom łącznie z produktami;
2) przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (tj. nabytych w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym rzeczowych aktywów obrotowych oraz produktów przez siebie wytworzonych, jeśli sprzedawane są one w sieci własnych sklepów obok towarów obcej produkcji);
przychody ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów wpływające na wynik finansowy
ustala się w wartości wyrażonej w rzeczywistych
cenach sprzedaży z uwzględnieniem upustów,
rabatów i bonifikat, bez podatku od towarów
i usług;
3) pozostałe przychody operacyjne, tj. przychody
niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością podmiotu, do których zalicza się: zysk
ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
(środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości i prawa), otrzymane nie-

1. The financial results of enterprises are
adjusted to the Act of Accounting dated 29 IX
1994 (uniform text Journal of Laws 2009, No.
152, item 1223, with later amendments).
Data regarding the financial management of
enterprises include economic entities keeping
accounting ledgers and employing more than
9 persons.
Data do not include banks, insurance companies, brokerage houses and brokerage offices,
investment and pension societies, National Investment Funds, higher education institutions,
independent public health care facilities, cultural
institutions with legal personality and private
farms in agriculture.
2. Revenues from total activity (sums received and due) include:
1) net revenues from home and foreign sales
generated by product unit (ready-made products, semi-finished products, and services) as
well as packages, equipment and other services, providing they are invoiced jointly with the
products;
2) sales revenues of goods and materials (i.e.
purchased unprocessed fixed assets and selfmanufactured products to be resold, providing
they are sold in a seller’s own chain of shops,
next to goods of different origin); sales revenues of products, goods and materials which
influence the financial result is set in a value
expressed in real sale prices including discounts and price reduction, and excluding
goods and services tax;
3) other operating revenues, i.e., revenues not
directly connected with the basic activity of
the entity, to which the following are included:
profits from the sale of non-financial fixed assets (fixed assets, assets under construction,
intangible fixed assets, investments in real
estate and rights), assets (of which money
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odpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywa
(w tym środki pieniężne na inne cele niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków
trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych), odszkodowania, rozwiązane
rezerwy, korekty odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych, przychody z działalności socjalnej, przychody z najmu lub dzierżawy środków trwałych albo inwestycji w nieruchomości i prawa;
4) przychody finansowe, tj. przychody z tytułu
dokonanych przez podmiot operacji finansowych: kwoty należne z tytułu dywidend i udziałów w zysku, odsetki od udzielanych pożyczek,
odsetki od lokat terminowych, odsetki za zwłokę, zysk ze zbycia inwestycji, zmniejszenia odpisów aktualizacyjnych wartości inwestycji wobec całkowitego lub częściowego ustania przyczyn powodujących trwałą utratę ich wartości,
nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad
ujemnymi.
3. Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności obejmują:
1) koszt własny sprzedanych produktów, towarów
i materiałów związany z podstawową działalnością operacyjną, do którego zaliczono wartość sprzedanych towarów i materiałów oraz
koszty ogółem pomniejszone o koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki
i skorygowane o zmianę stanu produktów;
2) wartość sprzedanych towarów i materiałów
według cen zakupu (nabycia);
3) pozostałe koszty operacyjne obejmują: stratę ze
zbycia niefinansowych aktywów trwałych, tj.
nadwyżkę wartości sprzedanych składników
majątku trwałego nad przychodami z ich sprzedaży amortyzację oddanych w dzierżawę lub
najem środków trwałych i środków trwałych
w budowie, nieplanowane odpisy amortyzacyjne (odpisy z tytułu trwałej utraty wartości), poniesione kary, grzywny, odszkodowania, odpisane w części lub w całości wierzytelności
w związku z postępowaniem upadłościowym,
układowym i naprawczym, utworzone rezerwy
na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązanie (straty z transakcji gospodarczych w toku), odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych, koszty
utrzymania obiektów działalności socjalnej, darowizny lub nieodpłatnie przekazane aktywa
trwałe;

assets for other purpose than purchasing or
manufacturing fixed assets, assets under
construction and intangible fixed assets) received free of charge, including donated assets, as well as damages reversed provisions, adjustments of the depreciation value
for non-financial assets, income from social
activities, income from the rent or lease of
fixed assets and investments in real estate
and rights;
4) financial revenues, i.e., revenues from financial operations conducted by an entity: amounts due in respect of dividends and share
in profits, interest on loans granted, interest
on time deposits, default interest, profits from
the sale of investments, reduction of depreciation write-offs relating to investments due to
the fact that the reasons resulting in the permanent loss of their value have ceased to exist (whether partially or totally), surplus of
foreign exchange gains over losses.
3. Costs of obtaining revenues from total
activity include:
1) the cost of products, goods and materials
sold, connected with the basic activity, including sales value from goods and materials as
well as the total costs decreased by the costs
of generating benefits for the needs of the entity
and corrected by the change in product inventories;
2) the value of goods and materials sold according to procurement (purchase) prices;
3) other operating costs comprise: loss on the
sale of non-financial fixed assets, i.e., surplus
of the value of sold fixed assets over the revenues from their sale, depreciation of leased
or rented fixed assets and assets under construction, unplanned write-offs (write-offs by
virtue of a permanent loss of value), penalties,
fines, indemnities paid, partially or fully written
off liabilities related to bankruptcy, composition, restructuring proceedings, reserves
made for future legal liabilities or liabilities,
which are likely to occur (loss on current business transaction in), write-offs updating the
value of non-financial assets, costs of maintaining premises required for social activity,
donations or fixed assets received free of
charge;
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4) koszty finansowe, na które składają się
w szczególności: odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, odsetki i opłaty dodatkowe
z tytułu leasingu finansowego, odsetki i dyskonto od wyemitowanych przez jednostkę obligacji, odsetki za zwłokę, strata ze zbycia inwestycji, odpisy z tytułu aktualizacji wartości
inwestycji, nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.
4. Przychody i koszty uzyskania przychodów
ze sprzedaży: produktów, towarów i materiałów
wpływające na wynik finansowy ustala się w wartości wyrażonej w rzeczywistych cenach sprzedaży
z uwzględnieniem opustów w postaci rabatów
i bonifikat, bez podatku od towarów i usług.
5. Wynik finansowy na działalności gospodarczej jest to suma wyniku finansowego na
sprzedaży produktów, towarów i materiałów, wyniku na pozostałej działalności operacyjnej oraz
wyniku na operacjach finansowych.
6. Zyski i straty nadzwyczajne to skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie, poza
zwykłą działalnością jednostki i niezwiązanych
z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia, a w szczególności spowodowanych zdarzeniami losowymi,
zaniechaniem lub zawieszeniem pewnego rodzaju
działalności (w tym również istotną zmianą metod
produkcji lub sprzedażą zorganizowanej części
jednostki) oraz postępowaniem układowym lub
naprawczym.
7. Wynik finansowy brutto (zysk lub strata)
jest to wynik finansowy na działalności gospodarczej, powiększony o zyski nadzwyczajne i pomniejszony o straty nadzwyczajne.
8. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego brutto obejmują podatek dochodowy od
osób prawnych i fizycznych oraz inne płatności
wynikające z odrębnych przepisów.
9. Podatek dochodowy jest to podatek od osiągniętego zysku, który podmiot gospodarczy jest
zobowiązany uiścić po uwzględnieniu przyznanych
ulg. Od 2002 r. w myśl znowelizowanej ustawy
o rachunkowości (art. 37) podatek dochodowy
obejmuje część bieżącą i część odroczoną:
− część bieżąca to podatek wykazany w deklaracji
podatkowej za dany okres sprawozdawczy,
część odroczona stanowi różnicę między stanem
rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego
na koniec i początek okresu sprawozdawczego.
Przy czym rezerwę tworzy się niezależnie od
tego czy jednostka osiągnie zysk, czy poniesie
stratę bilansową. Konsekwencją przyjętego rozwiązania jest to, że w rachunku wyników strata
brutto może być wyższa niż strata netto.
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4) financial costs, in particular, interest from contracted credits and loans, interest and additional fees from financial leasing, interest and
discount on bonds issued by the entity, default
interest, loss on the sale of, write-offs updating
the value of investment the surplus of foreign
exchange losses over gains.
4. Revenues and costs of obtaining revenues from the sale of: products, goods and
materials which have an influence on the financial result are expressed in actual sales prices,
taking into account discounts in the form of
rebates and reductions, excluding the value
added tax (VAT).
5. The financial result on economic activity
is the sum of the financial result from the sale of
products, goods and materials, the result on other
operating activity as well as the result on financial
operations.
6. Extraordinary profits and losses are the
financial results of one-time events, outside the
usual activity of an entity, and not connected with
general risk of activity, and in particular, the result
of coincidental events, certain types of ceased or
suspended activity (also including a significant
change in the methods of production or the sale
of an organised part of an entity) as well as negotiations or improvement.
7. The gross financial result (profit or loss) is
the financial result on economic activity, increased by extraordinary profits and decreased
by extraordinary losses.
8. Obligatory encumbrances of gross financial result include income tax on legal and natural persons as well as other payments resulting
from separate regulations.
9. Income tax is the tax on earned profit which
an economic entity is obligated to pay after considering abatements granted. Since 2002 according to
the modified Act of Accounting (art. 37) the income
tax consists of the current and the deferred part:
− the current part in the tax presented in the tax
declarations for a given reporting period,
− the deferred part constitutes a difference between the state of reserves and assets, by virtue
of deferred tax in the end and in the beginning of
the reporting period. While the reserve is created,
irrespectively of the balance profit or loss of
a given entity. The Consequence of the accepted
solution is that gross loss can be higher than net
loss in the income statement.
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10. Wynik finansowy netto (zysk lub strata)
otrzymujemy po pomniejszeniu wyniku finansowego brutto o obowiązkowe obciążenia.
11. Relacje ekonomiczne przedstawione w tabl.
4 obliczono następująco:
1) wskaźnik poziomu kosztów jako relację
kosztów uzyskania przychodów z całokształtu
działalności do przychodów z całokształtu
działalności;
2) wskaźnik rentowności obrotu:
− brutto jako relację wyniku finansowego brutto do przychodów z całokształtu działalności,
− netto jako relację wyniku finansowego netto
do przychodów z całokształtu działalności;
3) wskaźnik płynności finansowej:
− I stopnia jako relację inwestycji krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych,
− II stopnia jako relację inwestycji krótkoterminowych i krótkoterminowych należności
i roszczeń do zobowiązań krótkoterminowych,
− III stopnia jako relację aktywów obrotowych
(zapasów, krótkoterminowych należności i roszczeń, inwestycji krótkoterminowych oraz od
2002 r. krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych czynnych) do zobowiązań krótkoterminowych.
12. Aktywa obrotowe obejmują: zapasy, krótkoterminowe należności i roszczenia, inwestycje
krótkoterminowe (środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe) i od 2002 r. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne.
U w a g a. Należności z tytułu dostaw i usług od
2002 r. są zaliczane do należności krótkoterminowych (bez względu na okres wymagalności zapłaty).
13. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się
w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy o utworzeniu jednostki. Obejmują one: kapitał (fundusz)
podstawowy, kapitał (fundusz) zapasowy, kapitał
(fundusz) z aktualizacji wyceny, pozostałe kapitały
(fundusze) rezerwowe, niepodzielony (nierozliczony) wynik finansowy z lat ubiegłych, wynik finansowy netto roku obrotowego, udziały (akcje) własne
oraz odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego. Kapitał (fundusz) podstawowy to, w zależności
od formy prawnej podmiotu gospodarczego:

10. The net financial result (profit or loss) is
derived after decreasing the gross financial result
by obligatory encumbrances.
11. The economic relations presented in table
4 were calculated as follows:
1) cost level indicator as the relation of costs of
obtaining revenues from total activity to revenues from total activity;
2) turnover profitability rate:
− gross as the relation of the gross financial
result to revenues from total activity,
− net as the relation of the net financial result
to revenues from total activity;
3) financial liquidity ratio of:
− first degree as the relation of short-term investments to short-term liabilities,
− second degree as the relation of short-term investments and short-term dues and
claims to short-term liabilities,
− third degree as the relation of current assets

(inventories,

short-term

dues

and

claims, short-term investments and since
2002 short-term deferred expenditures) to
short-term liabilities.
12. Current assets include: inventories, short-term dues and claims, short-term investments
(cash equivalents, short-term securities) and
since 2002 short-term deferred expenditures.
N o t e. Dues from deliveries and services since
2002 are included in short-term dues (irrespectively
of its due date).
13. Share equity (funds) is recorded in ledgers
according to type and according to the principles
defined in legal regulations, statute resolutions or
agreements regarding the establishment of the
entity. They include: core capital (fund), supplementary capital (fund), capital (fund) from revaluation, other reserve capital (fund), undistributed
(unsettled) financial result from previous years,
net financial result of the turnover year, shares
and participating interest from net profit within the
accounting year. Core capital (fund) is, depending on the legal form of the economic entity:
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− w spółkach akcyjnych, komandytowo-akcyjnych,
z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) – kapitał zakładowy,
− w przedsiębiorstwach państwowych – fundusz
założycielski,
− w spółdzielniach – fundusz udziałowy,
− w spółkach komandytowych, jawnych, partnerskich, cywilnych – kapitał właścicieli.
Kapitał (fundusz) podstawowy w spółkach akcyjnych, spółkach z o.o. i w spółdzielniach, ujęty
w wysokości określonej w umowie (statucie)
wpisanej w rejestrze handlowym, jest pomniejszany o zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe.
14. Zobowiązania przedsiębiorstw (kapitały
obce) obejmują wszystkie zobowiązania z wszelkich tytułów, w tym również z tytułu kredytów bankowych i pożyczek. Ogół zobowiązań przedsiębiorstw dzieli się na zobowiązania: długoterminowe
– gdy okres ich spłaty na dzień bilansowy jest
dłuższy niż rok, krótkoterminowe – gdy okres ich
spłaty na dzień bilansowy jest nie dłuższy niż rok.
U w a g a. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
od 2002 r. są zaliczane do zobowiązań krótkoterminowych (bez względu na okres wymagalności zapłaty).
15. Dane dotyczące finansów przedsiębiorstw
podano na podstawie rocznej sprawozdawczości
finansowej (przed weryfikacją bilansu) łącznie
z wynikami przedsiębiorstw, które zawiesiły działalność lub zostały zlikwidowane w ciągu roku.
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− initial capital – in joint stock companies and in
limited liability companies,
− founders’ capital – in state owned enterprises,
− participation fund – in co-operatives,
− owners’ capital – in limited partnership, unlimited partnership, professional partnership and
civil law partnership companies.
Core capital (fund) in joint stock companies and
limited liability companies as well as in co-operatives, registered in the amount defined in
the agreement (statute) recorded in the trade
register, is decreased by the capital contribution
declared but not transferred.
14. Liabilities of enterprises (outside capital)
include all liabilities, also liabilities from bank
credits and loans. They are divided into: longterm liabilities – when their repayment period on
the balance day is longer than one year, and
short-term liabilities – when their repayment
period on the balance day is not longer than one
year.
N o t e. Liabilities from deliveries and services
since 2002 are included in short-term liabilities
(irrespectively of its due date).
15. Data concerning the finances of enterprises
are presented on the basis of annual financial
reports (before balance verification) together with
the results of enterprises which suspended activities or were liquidated within the course of the year.

