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Dzia³ I. Rachunek zysków i strat

W wierszu 01 wykazuje siê sumê przychodów z dzia³alnoœci opera-
cyjnej wyszczególnionych w wierszach 02, 07, 17, 18, 19, 20.

W wierszu 02 wykazuje siê sumê przychodów z dzia³alnoœci dydak-
tycznej z wierszy 03, 04, 05, 06.

W wierszu 03 wykazuje siê otrzyman¹ dotacjê podmiotow¹ na
dzia³alnoœæ dydaktyczn¹.

W wierszu 05 wykazuje siê sumê op³at za zajêcia dydaktyczne z
uwzglêdnieniem odp³atnego kszta³cenia na studiach podyplomowych
oraz studiach i kursach dokszta³caj¹cych.

W wierszu 06 wykazuje siê pozosta³e przychody, w szczególnoœci z
wynajmu pomieszczeñ, œrodki pochodz¹ce ze Ÿróde³ zagranicznych
niepodlegaj¹ce zwrotowi, œrodki otrzymane na rzecz stypendystów
niebêd¹cych obywatelami polskimi oraz ze sprzeda¿y innych us³ug
niewymienionych w wierszu 03, 04, 05.

W wierszu 07 wykazuje siê sumê wszystkich przychodów z
dzia³alnoœci badawczej i rozwojowej wyszczególnionych w wierszach
08, 11, 12, 13, 15, 16.

W wierszu 08 nale¿y podaæ wielkoœæ dotacji, o której mowa w art. 8
ust. 1 ustawy z dnia 8 paŸdziernika 2004 r. o zasadach finansowania
nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z póŸn. zm.) do wysokoœci poniesio-
nych kosztów w³asnych oraz maj¹cych pokrycie w przyznanych œrod-
kach finansowych.

W wierszu 09 nale¿y podaæ wielkoœæ dotacji podmiotowej, o której
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 paŸdziernika 2004 r. o zasa-
dach finansowania nauki do wysokoœci poniesionych kosztów
w³asnych oraz maj¹cych pokrycie w przyznanych œrodkach finanso-
wych.

W wierszu 10 nale¿y podaæ wartoœæ œrodków na dzia³alnoœæ wspo-
magaj¹c¹ badania, przyznanych przez ministra w³aœciwego, o których
mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 paŸdziernika 2004 r. o zasadach
finansowania nauki do wysokoœci poniesionych kosztów w³asnych oraz
maj¹cych pokrycie w przyznanych œrodkach finansowych.

W wierszu 11 nale¿y podaæ wartoœæ œrodków na realizacjê projek-
tów badawczych, przyznanych przez ministra w³aœciwego, o których
mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 paŸdziernika 2004 r. o zasadach
finansowania nauki do wysokoœci poniesionych kosztów w³asnych oraz
maj¹cych pokrycie w przyznanych œrodkach finansowych.

W wierszu 12 nale¿y podaæ wartoœæ œrodków na realizacjê projek-
tów celowych, przyznanych przez ministra w³aœciwego, o których
mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 paŸdziernika 2004 r. o zasadach
finansowania nauki do wysokoœci poniesionych kosztów w³asnych oraz
maj¹cych pokrycie w przyznanych œrodkach finansowych.

W wierszu 13 nale¿y podaæ wartoœæ œrodków na finansowanie
wspó³pracy naukowej z zagranic¹, o których mowa w art. 12 ust. 1
ustawy z dnia 8 paŸdziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki
do wysokoœci poniesionych kosztów w³asnych oraz maj¹cych pokrycie
w przyznanych œrodkach finansowych.

W wierszu 14 nale¿y podaæ wartoœæ œrodków zawieraj¹cych siê w
wierszu 13 pochodz¹cych ze Ÿróde³ zagranicznych niepodlegaj¹cych
zwrotowi.

W wierszu 15 nale¿y podaæ wartoœæ sprzeda¿y pozosta³ych prac i
us³ug badawczych wykonywanych na podstawie umów zawartych z
jednostkami bud¿etowymi (w tym z instytucjami naukowymi), jednost-
kami badawczo - rozwojowymi, przedsiêbiorstwami pañstwowymi i
prywatnymi, prywatnymi organizacjami niedochodowymi, organiza-
cjami pozarz¹dowymi, czy osobami fizycznymi.

W wierszu 16 nale¿y podaæ wartoœæ œrodków na realizacjê progra-
mów lub przedsiêwziêæ okreœlanych przez ministra w³aœciwego, o któ-
rych mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 paŸdziernika 2004 r. o zasa-
dach finansowania nauki do wysokoœci poniesionych kosztów
w³asnych oraz maj¹cych pokrycie w przyznanych œrodkach finanso-
wych.

W wierszu 17 wykazuje siê przychody ogó³em z wydzielonej
dzia³alnoœci gospodarczej wyodrêbnionych organizacyjnie jednostek
uczelni, o której mowa w § 14 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 27
sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz. U.
Nr 84, poz. 380, z póŸn. zm.).

W wierszu 18 wykazuje siê koszt wytworzenia œwiadczeñ na w³asne
potrzeby, w szczególnoœci: œwiadczone na rzecz rzeczowych aktywów
trwa³ych, inwestycji d³ugoterminowych oraz funduszy wydzielonych.

W wierszu 19 wykazuje siê przychody ze sprzeda¿y towarów i mate-
ria³ów, tj. kwoty nale¿ne za sprzedane towary i materia³y, niezale¿nie
od tego, czy zosta³y zap³acone.

W wierszu 20 wykazuje siê sumê pozosta³ych przychodów opera-
cyjnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 29 wrzeœnia
1994 r. o rachunkowoœci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póŸn. zm.),
wyszczególnionych w wierszach 21, 22.

W wierszu 21 wykazuje siê zysk (nadwy¿kê przychodów nad kosz-
tami) ze zbycia niefinansowych aktywów trwa³ych (œrodków trwa³ych,
œrodków trwa³ych w budowie, wartoœci niematerialnych i prawnych).

W wierszu 22 wykazuje siê inne pozosta³e przychody operacyjne, a
w szczególnoœci równowartoœæ rocznych odpisów amortyzacyjnych
œrodków trwa³ych oraz wartoœci niematerialnych i prawnych, sfinanso-
wanych z dotacji celowych, z pomocy zagranicznej, a tak¿e otrzyma-
nych nieodp³atnie z innych Ÿróde³, przychody z dzia³alnoœci socjalnej
zwi¹zane z dofinansowaniem kosztów prowadzenia obiektów socjal-
nych, otrzymane odszkodowania, korekty odpisów aktualizuj¹cych
wartoœæ niefinansowych aktywów trwa³ych, (dokonane na podstawie
art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci) nie-
odp³atnie otrzymane aktywa obrotowe, odpisane przedawnione
zobowi¹zania, nadwy¿ki sk³adników maj¹tku obrotowego ustalone w
wyniku inwentaryzacji, przychody z likwidacji œrodków trwa³ych, œrod-
ków trwa³ych w budowie, wartoœci niematerialnych i prawnych, niewy-
korzystane rezerwy na przysz³e zobowi¹zania.

W wierszu 23 wykazuje siê sumê wierszy 38, 42, 43.

W wierszu 24 wykazuje siê odpisy amortyzacyjne œrodków trwa³ych,
w tym tak¿e odpisywanych jednorazowo œrodków trwa³ych o niskiej
wartoœci i ksiêgozbiorów, oraz wartoœci niematerialnych i prawnych, z
wyj¹tkiem budynków i lokali oraz obiektów in¿ynierii l¹dowej i wodnej.

W wierszu 25 wykazuje siê zu¿ycie materia³ów i energii (elektrycz-
nej, cieplnej i innej, wody oraz gazu), w tym tak¿e opakowañ, paliw,
gazów technicznych, ksi¹¿ek i czasopism.

W wierszu 27 wykazuje siê us³ugi obce œwiadczone przez inne jed-
nostki, tj. us³ugi remontowe, transportowe, budowlano-monta¿owe,
sprzêtowe, projektowe, handlowe, ³¹cznoœci, biurowe, komunalne,
najmu, dzier¿awy, leasingu itp., prowizje bankowe (z wy³¹czeniem pro-
wizji od kredytów).

W wierszu 28 wykazuje siê podatki i op³aty obci¹¿aj¹ce koszty, tj.
podatek akcyzowy, podatek od nieruchomoœci, od œrodków transporto-
wych, od czynnoœci cywilnoprawnych, inne podatki lokalne, op³aty
skarbowe, op³aty na rzecz PFRON, podatek VAT naliczony niepodle-
gaj¹cy zwrotowi lub odliczeniu od podatku VAT nale¿nego, jeœli nie
dotyczy œrodków trwa³ych lub wartoœci niematerialnych i prawnych,
op³aty notarialne, s¹dowe, celne, jeœli nie zwiêkszaj¹ ceny nabycia
sk³adników maj¹tkowych lub nie wi¹¿e siê z postêpowaniem s¹dowym,
op³aty za ochronê œrodowiska, op³aty administracyjne, op³aty licen-
cyjne itp.

W wierszu 29 nale¿y wykazaæ ³¹cznie wynagrodzenie brutto, wyni-
kaj¹ce ze stosunku pracy (osobowe i dodatkowe wynagrodzenie
roczne) oraz z tytu³u umowy zlecenia lub umowy o dzie³o.

W wierszu 31 wykazuje siê œwiadczenia na rzecz pracowników, tj.
sk³adki z tytu³u ubezpieczeñ spo³ecznych obci¹¿aj¹ce pracodawcê,
sk³adki na fundusz pracy oraz œwiadczenia na rzecz pracowników, jak
np. odpisy na ZFŒS, dop³aty do kwater, wy¿ywienia, szkolenia pracow-
ników, wydatki na bhp i ochronê zdrowia, stypendia naukowe oraz sty-
pendia dla uczestników studiów doktoranckich, zasi³ki na zagospoda-
rowanie.

Objaœnienia
do sprawozdania F-01/s

Uwaga: W e-mailu ka¿dy znak powinien zostaæ wpisany w odrêbn¹ kratkê.
Przyk³ad wype³niania e-maila:
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W wierszu 33 wykazuje siê pozosta³e koszty rodzajowe niekwalifi-
kuj¹ce siê do kosztów wymienionych w wierszach 24, 25, 27, 28, 29,
31, np. koszty krajowych i zagranicznych podró¿y s³u¿bowych, rycza³ty
za u¿ywanie samochodów prywatnych do celów s³u¿bowych, ubezpie-
czenia maj¹tkowe i osobowe, koszty reprezentacji i reklamy, koszty
œwiadczeñ wyp³acanych studentom zaliczanych do kosztów dzia³alno-
œci dydaktycznej (wynagrodzenia za praktyki, zwrot kosztów przejaz-
dów), koszty zakupu aparatury naukowo - badawczej.

W wierszu 37 wykazuje siê zmianê stanu produktów; zwiêkszenia -
wartoœæ ujemna, zmniejszenia - wartoœæ dodatnia.

W wierszu 38 wykazuje siê koszty w³asne dzia³alnoœci
eksploatacyjnej (w. 36+37).

W wierszu 39 wykazuje siê koszt w³asny dzia³alnoœci dydaktycznej
wynikaj¹cy z ewidencji ksiêgowej.

W wierszu 40 wykazuje siê koszt w³asny dzia³alnoœci badawczej
wynikaj¹cy z ewidencji ksiêgowej.

W wierszu 41 wykazuje siê koszt w³asny wydzielonej dzia³alnoœci
gospodarczej wynikaj¹cy z ewidencji ksiêgowej.

W wierszu 42 wykazuje siê (w cenie nabycia) wartoœæ sprzedanych
towarów i materia³ów dotycz¹cych wy³¹cznie dzia³alnoœci operacyjnej.

W wierszu 43 wykazuje siê sumê pozosta³ych kosztów operacyj-
nych w rozumieniu art. 3, ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r.
o rachunkowoœci wyszczególnionych w wierszach 44, 45.

W wierszu 44 wykazuje siê stratê (nadwy¿kê kosztów nad przycho-
dami) ze zbycia niefinansowych aktywów trwa³ych (œrodków trwa³ych,
wartoœci niematerialnych i prawnych, œrodków trwa³ych w budowie).

W wierszu 45 wykazuje siê inne pozosta³e koszty operacyjne, a w
szczególnoœci: koszty dzia³alnoœci obiektów socjalnych, odpisy
aktualizuj¹ce wartoœæ aktywów niefinansowych (dokonane na
podstawie art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o
rachunkowoœci), odpisy aktualizuj¹ce wartoœæ zapasów oraz wartoœæ
nale¿noœci, zap³acone i wymagaj¹ce zap³aty odszkodowania, kary i
grzywny, niezawinione niedobory sk³adników maj¹tkowych, koszty
likwidacji œrodków trwa³ych i wartoœci niematerialnych i prawnych,
wartoœæ umorzonych, przedawnionych nale¿noœci, dla których nie
dokonano odpisu aktualizuj¹cego, wartoœæ netto zlikwidowanych lub
nieodp³atnie przekazanych œrodków trwa³ych oraz wartoœci
niematerialnych i prawnych, utworzenie rezerw na pewne i
prawdopodobne straty z tytu³u operacji gospodarczych.

W wierszu 46 wykazuje siê zysk (stratê) na dzia³alnoœci operacyjnej
(w. 01-23).

W wierszu 47 wykazuje siê przychody finansowe, tj. przychody z
tytu³u dywidend i udzia³ów w zysku, odsetki uzyskane (od udzielonych
po¿yczek i lokat terminowych, odsetki zw³oki), zysk ze zbycia inwesty-
cji (nadwy¿ka przychodów ze sprzeda¿y nad wartoœci¹ w cenach naby-
cia sprzedanych inwestycji), zmniejszenie odpisów aktualizuj¹cych
wartoœæ inwestycji wobec ca³kowitego lub czêœciowego ustania przy-
czyn powoduj¹cych trwa³¹ utratê ich wartoœci, nadwy¿kê dodatnich
ró¿nic kursowych nad ujemnymi, inne.

W wierszu 48 wykazuje siê odsetki uzyskane.

W wierszu 49 wykazuje siê koszty finansowe, tj. odsetki zap³acone
(od zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek, odsetki od obligacji, odsetki
zw³oki), stratê ze zbycia inwestycji (nadwy¿kê wartoœci w cenach naby-
cia nad przychodami ze sprzeda¿y), odpisy z tytu³u aktualizacji warto-
œci inwestycji, nadwy¿kê ujemnych ró¿nic kursowych nad dodatnimi,
inne.

W wierszu 51 wykazuje siê zysk (stratê) brutto na dzia³alnoœci
gospodarczej (w. 46+47-49).

W wierszu 53 nale¿y wykazaæ dodatnie skutki zdarzeñ trudnych do
przewidzenia poza dzia³alnoœci¹ operacyjn¹ jednostki i niezwi¹zane z
ryzykiem jej prowadzenia, tj. z tytu³u zdarzeñ losowych, takich jak
powódŸ, po¿ar, kradzie¿, itp.

W wierszu 54 nale¿y wykazaæ ujemne skutki zdarzeñ trudnych do
przewidzenia wystêpuj¹cych poza dzia³alnoœci¹ operacyjn¹ jednostki i
niezwi¹zane z ryzykiem jej prowadzenia, tj. z tytu³u zdarzeñ losowych,
takich jak powódŸ, po¿ar, kradzie¿, itp.

W wierszu 55 wykazuje siê zysk (stratê) brutto (w. 51+52).

W wierszu 56 wykazuje siê podatek dochodowy zgodnie z art. 37
ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci.

Dzia³ II. Fundusze

W dziale tym wykazuje siê stan na pocz¹tek okresu sprawoz-
dawczego, zwiêkszenia i zmniejszenia funduszy oraz stan funduszy na
koniec okresu sprawozdawczego. Stany funduszy na pocz¹tek i na

koniec okresu sprawozdawczego winny odpowiadaæ stanom wykaza-
nym w odpowiednich pozycjach pasywów bilansu ujmuj¹cych fundu-
sze.

W wierszu 02 wykazuje siê zwiêkszenia ogó³em funduszu pomocy
materialnej dla studentów ³¹cznie ze œrodkami z bud¿etu na stypendia
ministra za osi¹gniêcia w nauce oraz na stypendia ministra za wybitne
osi¹gniêcia sportowe.

W wierszu 03 wykazuje siê otrzyman¹ dotacjê podmiotow¹ na
pomoc materialn¹ dla studentów.

W wierszu 04 wykazuje siê op³aty za korzystanie z domów studenc-
kich prowadzonych przez uczelnie.

W wierszu 05 wykazuje siê op³aty za korzystanie ze sto³ówek
studenckich prowadzonych przez uczelnie.

W wierszu 06 wykazuje siê zmniejszenia ogó³em funduszu pomocy
materialnej dla studentów ³¹cznie ze œrodkami wydatkowanymi na sty-
pendia ministra za osi¹gniêcia w nauce oraz na stypendia ministra za
wybitne osi¹gniêcia sportowe.

W wierszu 08 i 09 wykazuje siê odpowiednio - kwotê zwiêkszenia
stypendium socjalnego z tytu³u zakwaterowania w domu studenckim
lub w obiekcie innym ni¿ dom studencki oraz kwotê zwiêkszenia sty-
pendium socjalnego w zwi¹zku z ponoszeniem dodatkowych kosztów
z tytu³u niepe³nosprawnoœci w rozumieniu przepisów art. 1 pkt 6 i art. 2
pkt 4 ustawy z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie
wy¿szym, ustawy o wy¿szych szko³ach zawodowych, ustawy o
po¿yczkach i kredytach studenckich oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 152, poz. 1598).

W wierszu 10 wykazuje siê kwotê stypendiów specjalnych dla osób
niepe³nosprawnych w rozumieniu przepisów art. 173 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz.U.
Nr 164, poz. 1365).

W wierszu 11 wykazuje siê kwotê stypendiów za wyniki w nauce lub
sporcie w rozumieniu przepisów art. 173 ust. 1 pkt 3 z dnia 27 lipca
2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy¿szym.

W wierszu 12 wykazuje siê kwotê stypendiów na wy¿ywienie w
rozumieniu przepisów art. 173 ust. 1 pkt 6 z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wy¿szym.

W wierszu 13 wykazuje siê kwotê stypendiów mieszkaniowych w
rozumieniu przepisów art. 173 ust. 1 pkt 7 z dnia 27 lipca 2005 r. -
Prawo o szkolnictwie wy¿szym.

W wierszu 14 wykazuje siê kwotê wyp³aconych zapomóg w rozu-
mieniu przepisów art. 173 ust. 1 pkt 8 z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o
szkolnictwie wy¿szym.

W wierszu 15 wykazuje siê koszty prowadzenia domów studenckich
prowadzonych przez uczelnie.

W wierszu 16 wykazuje siê koszty prowadzenia sto³ówek
studenckich prowadzonych przez uczelnie.

W wierszu 18 - stan funduszu na pocz¹tek roku - winien odpowiadaæ
czêœci pasywów bilansu A. I. Kapita³ (fundusz) podstawowy.

W wierszu 25 - stan funduszu na koniec roku - winien odpowiadaæ
czêœci pasywów bilansu A. I. Kapita³ (fundusz) podstawowy.

Dzia³ III. Dane uzupe³niaj¹ce

W wierszu 01 wykazuje siê nak³ady na rzeczowe aktywa trwa³e
poniesione w okresie sprawozdawczym, tj. nak³ady na nabycie (zakup)
b¹dŸ wytworzenia œrodków trwa³ych wymagaj¹cych b¹dŸ niewyma-
gaj¹cych monta¿u, nabycie wartoœci niematerialnych i prawnych,
nak³ady na œrodki trwa³e w budowie, nak³ady na ulepszenie w³asnych i
obcych œrodków trwa³ych oraz inne nak³ady zwi¹zane z budow¹ i naby-
ciem œrodków trwa³ych (koszty transportu, monta¿u, ubezpieczenia,
ce³, odsetek i prowizji od kredytów, ró¿nic kursowych).

W wierszu 02 wykazuje siê nak³ady na zakup œrodków trwa³ych nie-
wymagaj¹cych monta¿u oraz na zakup wartoœci niematerialnych i
prawnych.

W wierszu 03 do 25 winny byæ zgodne z odpowiednimi pozycjami
bilansu jednostki sporz¹dzonego na koniec okresu sprawozdawczego
bie¿¹cego roku obrotowego.

W wierszu 26 - wykazuje siê koszty remontu budynków i budowli
wynikaj¹ce z ewidencji kosztów prostych.

Wiersze 28-31 - wype³niaj¹ szko³y wy¿sze zobowi¹zane do
sk³adania deklaracji podatkowej podatku od towarów i us³ug VAT.
Wiersz 28 obejmuje podatek nale¿ny; wiersz 29 - kwotê podatku
naliczonego do odliczenia; wiersz 30 – kwotê podatku podlegaj¹c¹
wp³acie do bud¿etu; wiersz 31 – kwotê podatki VAT do zwrotu.




