
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

F- 01/I-01
Sprawozdanie o przychodach,
kosztach i wyniku finansowym

oraz o nak³adach na œrodki trwa³e
za okres od pocz¹tku roku

do koñca ................. kwarta³u 2004 r.

Urz¹d Statystyczny

w .........................................................

Przekazaæ/wys³aæ w terminie do 20 dnia

po kwartale, do dnia 5 lutego za rok

1. Symbol rodzaju podstawowej dzia³alnoœci wg PKD

2. Jednostki, których rok obrotowy nie pokrywa siê z rokiem kalendarzowym sporz¹dzaj¹ sprawozdanie za rok kalendarzowy. Proszê
podawaæ dane wed³ug stanu na koniec ka¿dego kwarta³u w ramach roku kalendarzowego.

3. Podmioty posiadaj¹ce oddzia³y (zak³ady) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazuj¹ sprawozdanie ³¹cznie z danymi z
tych oddzia³ów (zak³adów).

4. Jednostki zawieszaj¹ce dzia³alnoœæ sk³adaj¹ sprawozdanie z danymi na dzieñ zakoñczenia dzia³alnoœci.

5. Czy jednostka posiada udzia³y kapita³u zagranicznego?

(proszê zaznaczyæ w³aœciw¹ odpowiedŸ)
1 tak 2 nie

Numer identyfikacyjny - REGON (wpisywaæ od pierwszej kratki z lewej strony)

Ze wzglêdu na przystosowanie formularza do odczytu optycznego, GUS prosi sporz¹dzaj¹cych sprawozdanie o
przestrzeganie nastêpuj¹cych zasad jego wype³niania:

» wype³niaæ starannie i czytelnie tylko d³ugopisem koloru czarnego,

» w jedn¹ kratkê wpisywaæ tylko jedn¹ cyfrê, która w ca³oœci musi znaleŸæ siê w obrêbie bia³ego pola tej kratki, nie stoso-
waæ ¿adnych skreœleñ, a w przypadku pomy³ki, dok³adnie usun¹æ b³êdny zapis korektorem i wpisaæ w tym miejscu za-
pis poprawny,

» wszystkie liczby nale¿y wpisywaæ cyframi arabskimi z dok³adnoœci¹ do tysi¹ca z³ (bez znaku po przecinku),

» wpisywaæ liczby pocz¹wszy od pierwszej kratki z lewej strony, pozostawiaæ puste, nie wype³nione kratki w sytuacji,
gdy na wpisanie liczby potrzeba mniej kratek ni¿ przewidziano do wype³nienia,

» pozostawiaæ wszystkie puste kratki, w przypadku braku informacji liczbowej (je¿eli zjawisko nie wystêpuje), nie nale¿y
wpisywaæ zer lub kresek,

» nie dokonywaæ dodatkowych zapisów na marginesach, a szczególnie w rogach formularza, dbaæ aby formularz w
czasie wype³niania nie ulega³ zabrudzeniom i uszkodzeniom, przesy³aæ do urzêdów statystycznych orygina³y spra-
wozdañ a nie kopie,

» dane z formularzy bêd¹ rejestrowane przez urz¹dzenia automatycznego odczytu optycznego (OCR), które wymagaj¹
odpowiedniej starannoœci i precyzji w wype³nianiu pól formularza.
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.......................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby,
która sporz¹dzi³a sprawozdanie)

.......................................................
(miejscowoœæ, data)

.......................................................
(piecz¹tka imienna i podpis osoby

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)



Wyszczególnienie Kwota w tys. z³

0 1

A. Przychody netto ze sprzeda¿y i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06) 01

Przychody netto ze sprzeda¿y produktów 02

w tym sprzeda¿ na eksport 03

Zmiana stanu produktów (zwiêkszenie - wartoœæ dodatnia, zmniejszenie - wartoœæ
ujemna) (+, -)

04

Koszt wytworzenia produktów na w³asne potrzeby 05

Przychody netto ze sprzeda¿y towarów i materia³ów 06

w tym sprzeda¿ na eksport 07

B. Koszty dzia³alnoœci operacyjnej (w. 09+10 +12+14+16+18+20+22) 08

z tego

amortyzacja 09

zu¿ycie materia³ów i energii 10

w tym energii 11

us³ugi obce 12

w tym zakupione w celu odsprzeda¿y (podwykonawstwo) 13

podatki i op³aty 14

w tym podatek akcyzowy 15

wynagrodzenia 16

w tym ze stosunku pracy 17

ubezpieczenia spo³eczne i inne œwiadczenia 18

w tym sk³adki z tytu³u ubezpieczeñ spo³ecznych 19

pozosta³e koszty rodzajowe 20

w tym podró¿e s³u¿bowe 21

wartoœæ sprzedanych towarów i materia³ów 22

Czêœæ I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w tys. z³)

Dzia³ 1. Rachunek zysków i strat
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Wyszczególnienie Kwota w tys. z³

0 1

C1. Zysk ze sprzeda¿y (w. 01-08)�0 23

C2. Strata ze sprzeda¿y (w. 01-08)�� 24

D. Pozosta³e przychody operacyjne (w.26+27+29) 25

z tego

zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa³ych 26

dotacje 27

w tym dotacje do wyrobów i us³ug 28

inne przychody operacyjne 29

w tym rozwi¹zane rezerwy 30

E. Pozosta³e koszty operacyjne (w. 32+33+34) 31

z tego

strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa³ych 32

aktualizacja wartoœci aktywów niefinansowych 33

inne koszty operacyjne 34

w tym

rezerwy na przysz³e zobowi¹zania 35

odpisane wierzytelnoœci (w wyniku postêpowañ upad³oœciowych,
uk³adowych i naprawczych)

36

F1. Zysk na dzia³alnoœci operacyjnej (w. 01-08+25-31)>0 37

F2. Strata na dzia³alnoœci operacyjnej (w. 01-08+25-31)<0 38

G. Przychody finansowe (w. 40+41+43+44+45) 39

z tego

dywidendy i udzia³y w zysku 40

odsetki 41

w tym od udzielonych po¿yczek i lokat terminowych 42

zysk ze zbycia inwestycji 43

aktualizacja wartoœci inwestycji 44

inne 45

w tym nadwy¿ka dodatnich ró¿nic kursowych nad ujemnymi 46

Dzia³ 1. Rachunek zysków i strat (cd.)
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Wyszczególnienie Kwota w tys. z³

0 1

H. Koszty finansowe (w. 48+50+51+52) 47

z tego

odsetki 48

w tym odsetki od kredytów i po¿yczek 49

strata ze zbycia inwestycji 50

aktualizacja wartoœci inwestycji 51

inne 52

w tym nadwy¿ka ujemnych ró¿nic kursowych nad dodatnimi 53

I1. Zysk na dzia³alnoœci gospodarczej (w. 01-08+25-31+39-47)�0 54

I2. Strata na dzia³alnoœci gospodarczej (w. 01-08+25-31+39-47)�0 55

J1. Zyski nadzwyczajne 56

J2. Straty nadzwyczajne 57

K1. Zysk brutto (w. 01-08+25-31+39-47+56-57)�0 58

K2. Strata brutto (w. 01-08+25-31+39-47+56-57)�0 59

L. Podatek dochodowy 60

z tego

czêœæ bie¿¹ca 61

czêœæ odroczona 62

M. Pozosta³e obowi¹zkowe zmniejszenie zysku (zwiêkszenie straty) 63

N1. Zysk netto (w. 01-08+25-31+39-47+56-57-60-63)�0 64

N2. Strata netto (w. 01-08+25-31+39-47+56-57-60-63)�0 65

Dzia³ 1. Rachunek zysków i strat (dok.)
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Wyszczególnienie Kwota w tys. z³

0 1

Przychody ze sprzeda¿y traktowane jako eksport, opodatkowane
stawk¹ VAT 0% 66

Przychody ze sprzeda¿y opodatkowane stawk¹ VAT 22% 67

Przychody ze sprzeda¿y opodatkowane stawk¹ VAT 7% 68

Przychody ze sprzeda¿y opodatkowane innymi stawkami, w tym sprzeda¿ w kraju
ze stawk¹ VAT 0%

69

Przychody ze sprzeda¿y zwolnione od podatku VAT 70

Wartoœæ zakupów z importu ogó³em 71

w tym

import surowców, materia³ów i pó³fabrykatów na cele produkcyjne 72

import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzeda¿y 73

Z wiersza 08 dz. 1 przypada na sk³adki z tytu³u ubezpieczeñ maj¹tkowych
i osobowych

74

Przeciêtne zatrudnienie w przeliczeniu na pe³ne etaty 75

Liczba pracuj¹cych w osobach 76

Dane uzupe³niaj¹ce (w tys. z³)

Wiersze 66-74 w kwotach narastaj¹cych (od stycznia do koñca okresu sprawozdawczego). Wiersze 66-70 dotycz¹ sprzeda¿y wykazanej w wierszach

02, 06, 25.

Dzia³ 2. Aktywa obrotowe i trwa³e (w tys. z³)

Wyszczególnienie Stan na 01.01.2004 r.
Stan na koniec okresu

sprawozdawczego

0 1 2

Zapasy ogó³em 01

w tym

materia³y 02

pó³produkty i produkty w toku 03

produkty gotowe 04

towary 05

Nale¿noœci krótkoterminowe (w. 07+09) 06

z tego

nale¿noœci od jednostek powi¹zanych 07

w tym z tytu³u dostaw i us³ug (bez
wzglêdu na okres wymagalnoœci
zap³aty)

08

nale¿noœci od pozosta³ych jednostek 09

w tym

z tytu³u dostaw i us³ug (bez
wzglêdu na okres wymagalno-
œci zap³aty)

10

z tytu³u podatków, dotacji, ce³,
ubezpieczeñ spo³ecznych i in-
nych œwiadczeñ

11
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Dzia³ 2. Aktywa obrotowe i trwa³e (w tys. z³) (dok.)

Wyszczególnienie Stan na 01.01.2004 r.
Stan na koniec okresu

sprawozdawczego

0 1 2

Inwestycje krótkoterminowe 12

w tym

krótkoterminowe aktywa finansowe 13

z tego

w jednostkach powi¹zanych 14

w pozosta³ych jednostkach 15

œrodki pieniê¿ne i inne aktywa
pieniê¿ne

16

Krótkoterminowe rozliczenia
miêdzyokresowe 17

Aktywa obrotowe (w. 01+06+12+17) 18

Aktywa trwa³e (Aktywa razem - Aktywa
obrotowe) 19

w tym

nale¿noœci d³ugoterminowe ogó³em 20

inwestycje d³ugoterminowe ogó³em 21

Wyszczególnienie
Stan na koniec okresu

sprawozdawczego

0 1

Zobowi¹zania i rezerwy na zobowi¹zania (w. 02+04+09+19) 01

Rezerwy na zobowi¹zania 02

w tym z tytu³u odroczonego podatku dochodowego 03

Zobowi¹zania d³ugoterminowe (w. 05+06) 04

z tego

wobec jednostek powi¹zanych 05

wobec pozosta³ych jednostek 06

w tym

z tytu³u kredytów i po¿yczek 07

z tytu³u emisji d³u¿nych papierów wartoœciowych 08

Dzia³ 3. Wybrane Ÿród³a finansowania maj¹tku (w tys. z³)
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Wyszczególnienie
Stan na koniec okresu

sprawozdawczego

0 1

Zobowi¹zania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych (w. 10+12) 09

z tego

wobec jednostek powi¹zanych 10

w tym z tytu³u dostaw i us³ug (bez wzglêdu na okres wymagalnoœci
zap³aty)

11

wobec pozosta³ych jednostek 12

w tym

kredyty i po¿yczki 13

z tytu³u emisji d³u¿nych papierów wartoœciowych 14

z tytu³u dostaw i us³ug (bez wzglêdu na okres wymagalnoœci
zap³aty)

15

zaliczki otrzymane na dostawy 16

z tytu³u podatków, ce³, ubezpieczeñ i innych œwiadczeñ 17

z tytu³u wynagrodzeñ 18

Rozliczenia miêdzyokresowe 19

Dzia³ 3. Wybrane Ÿród³a finansowania maj¹tku (w tys. z³) (dok.)

Dzia³ 4. Podatek od towarów i us³ug (VAT) oraz podatek akcyzowy (w tys. z³)

Wyszczególnienie
Kwota

(od 01.01.2004 r. do koñca okresu
sprawozdawczgo)

0 1

Podatek VAT nale¿ny ogó³em 01

Podatek VAT naliczony 02

Kwota podatku VAT podlegaj¹cego wp³acie do bud¿etu 03

Kwota podatku VAT do zwrotu 04

Podatek akcyzowy ogó³em 05

w tym

od wyrobów krajowych producent 06

od towarów sprowadzanych z zagranicy 07
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Czêœæ II. NAK£ADY NA ŒRODKI TRWA£E
Dzia³ 1. Œrodki trwa³e w budowie - nowo rozpoczête w okresie sprawozdawczym

Liczba nowo rozpoczêtych Wartoœæ kosztorysowa nowo rozpoczêtych (w tys. z³)

ogó³em
w tym polegaj¹cych na

ulepszeniu
a) ogó³em w tym polegaj¹cych na ulepszeniu

a)

1 2 3 4

a)
Przez ulepszenie nale¿y rozumieæ przebudowê, rozbudowê, rekonstrukcjê lub modernizacjê œrodka trwa³ego.



Dzia³ 2. Nak³ady na budowê, ulepszenie i zakup œrodków trwa³ych
oraz nabycie wartoœci niematerialnych i prawnych (w tys. z³)

strona 8

Wyszczególnienie

Nak³ady (od stycznia do koñca okresu sprawozdawczego) na

nowe obiekty maj¹tkowe (budowê, zakup)
oraz ulepszenia

a)
istniej¹cych zakup u¿ywanych

œrodków trwa³ych
ogó³em w tym z importu

b)

0 1 2 3

Ogó³em nak³ady
(w. 02+ 04+07+08+09+11+12) 01

w
ty

m

grunty (grupa 0) 02

w tym prawo u¿ytkowania
wieczystego 03

budynki i lokale oraz obiekty
in¿ynierii l¹dowej
i wodnej (grupy 1-2)

04

w
ty

m

spó³dzielcze w³asnoœcio-
we prawo do lokalu
mieszkalnego
i u¿ytkowego

05

melioracje szczegó³owe
(rodzaj 226) 06

maszyny i urz¹dzenia tech-
niczne (grupy 3-6) 07

œrodki transportu
(grupa 7) 08

pozosta³e œrodki trwa³e (gru-
pa 8 i 9) 09

w tym narzêdzia, przy-
rz¹dy, ruchomoœci i wy- po-
sa¿enie (grupa 8)

10

Koszty obs³ugi zobowi¹zañ
zaci¹gniêtych w celu sfinanso-
wania zakupu, budowy lub ulep-
szenia œrodka trwa³ego oraz
zwi¹zane z nimi ró¿nice kurso-
we w okresie sprawozdawczym

11

Pozosta³e nak³ady zwi¹zane
z budow¹ œrodka trwa³ego, które
po jej zakoñczeniu nie bêd¹ sta-
nowi³y œrodka trwa³ego

12

Z wartoœci ogó³em przypada na
roboty budowlano-monta¿owe 13

Nak³ady na wartoœci niematerial-
ne i prawne 14

w
ty

m

autorskie prawa maj¹tkowe,
prawa pokrewne, licencje i
koncesje

15

w
ty

m

oprogramowanie kompu-
terowe 16

dokumentacja i projekty
zagospodarowania z³ó¿
oraz oceny ekspoatacji
z³ó¿, prawa ekspoatacji
gruntu zwi¹za- nego za
z³o¿ami

17

licencje i koncesje 18

prawa do wynalazków, pa-
tentów, znaków u¿ytkowych
oraz zdobniczych

19

koszty zakoñczonych prac
rozwojowych 20

w tym koszty prac rozwojo-
wych zwi¹zanych z ekspo-
atacj¹ z³ó¿

21

wartoœæ firmy 22

Nak³ady na nieruchomoœci oraz
wartoœci niematerialne i prawne
zaliczne do inwestycji d³ugoter-
minowych

23

a)
Przez ulepszenie nale¿y rozumieæ przebudowê,

rozbudowê, rekonstrukcjê lub modernizacjê œrodka
trwa³ego.

b)
£¹cznie z wydatkami na œrodki trwa³e

wyprodukowane poza granicami kraju, a zakupione w kraju
od dealera lub poœrednika.


